วิทยาลัยการทัพบก

สรุปเนื้อหา

แผนพัฒนากองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

คํานํา
เอกสารสรุปแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับเปน
เอกสารเบื้องตนให ผบ.หนวยระดับ กรม. ไดใชทบทวนความรูที่ควรทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกลาว ทั้งนี้
หากตองการคนควาเพิ่มเติม สามารถคนควาไดจากแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ
ตอไป ตลอดจนใหเห็นถึงนโยบายการปฏิบัติงานในดานการเตรียมกําลัง ในป งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการทดสอบความรูดวย
สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร

สรุปแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กลาวทั่วไปนโยบายยุทธศาสตรและแผนที่เกี่ยวของในหวงเวลา
โดยยุทธศาสตรปองกันประเทศ กห. กําหนดหวงเวลาในการดําเนินการไวระยะละ ๕ ป รวม ๔ ระยะ
(๒๐ป) โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๗๙ ในขณะเดียวกัน ทท. (โดย บก.ทท.) ไดดําเนินการปรับปรุง
ยุทธศาสตรทหาร (ฉบับป๕๘) ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับการดําเนินการในระดับกระทรวงและ
ระดับชาติ ตามที่กลาวไวในเบื้องตน ทั้งนี้ในระหวางการรออนุมัติใชยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
กระทรวงกลาโหมไดอนุมัติใช “รางยุทธศาสตรปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙” ให
สวนราชการใน กห. ไดนําไปใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนงานที่เกี่ยวของในระดับรองใหสอดคลองกัน
ตอไปซึ่งภายหลังจากที่ กห. ไดมีการอนุมัติใชรางยุทธศาสตรฯ ดังกลาวแลว ทบ. ไดมีการจัดทําและอนุมัติใช
“รางยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙” รองรับยุทธศาสตรระดับ กห. ดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตรระยะ ๒๐ ปในระดับ กห. และ ทบ. จะนําเสนอขอมูลในหัวขอถัดไปทั้งนี้รางยุทธศาสตร
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ซึ่งมีการจัดทําขึ้นเปนครั้งแรกในระดับ ทบ. จะเปนกรอบ/ทิศทางในการ
ดําเนินการของ ทบ. ทั้งในดานการเสริมสรางและพัฒนาหนวยและการปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบ และ
ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากหนวยเหนือ ทั้งการดําเนินการในระยะสั้นหวง ๕ ปโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํา
แผนพัฒนา ทบ. ฉบับนี้ (ป๖๐ - ๖๔) และแผนระยะปานกลาง (หวง ๕ - ๑๐ป) เชน แผนการปรับปรุง
โครงสราง ทบ. ป๖๐ - ๖๙ เปนตน เพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนินการของหนวยเหนือในแตละ
ระดับ แผนพัฒนา ทบ. (ระยะ ๕ ป) ฉบับปจจุบันมีความมุงหมายสําคัญเพื่อการจัดเตรียมกําลัง ทบ. ใน
เชิงการเสริมสรางความพรอมใหกับหนวยในการปฏิบัติงานที่เปนภารกิจหลักของ ทบ. อันไดแกการ
ปองกันประเทศ การพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงอาณาเขตและ
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยความมั่นคงของรัฐผลประโยชนของชาติและความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนภายในประเทศดวยการกําหนดปจจัยหลักในการดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยดานโครงสราง
สวนราชการใน ทบ. (ประเภท และจํานวน) ดานความพรอมรบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (กําลังพล
, ยุทโธปกรณ, การฝกศึกษา และแผนการปฏิบัติ ดานความตอเนื่องในการรบ และดานความทันสมัยซึ่ง
จะเปรียบเสมือนยุทธศาสตรในการเตรียมกําลัง ทบ.ในหวง ๕ ป
ความมุงหมาย
แผนพัฒนาทบ. ป๖๐ - ๖๔ ซึ่งเปนแผนเชิงนโยบาย หรือเปรียบเสมือน ยุทธศาสตรในการเตรียมกําลัง
ทบ. (ระยะสั้น) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางการเตรียมความพรอม และเสริมสรางขีดความสามารถ
ใหกับ ทบ.(Army Capability) เพื่อใหสอดคลองกับปฏิบัติภารกิจของทบ. (Capability Based Approach)
โดยการกําหนดแนวทางในการดําเนินการในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานโครงสรางและอัตราการจัดหนวย
ดานการเสริมสรางความพรอมรบ ดานกําลังพล และยุทโธปกรณหลัก/สําคัญการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก
ใหกับกําลังพลและหนวย (การฝกศึกษาและหลักนิยม) ดานการสนับสนุนและความตอเนื่องในการรบ (การขาว
, การสงกําลังและซอมบํารุง, กิจการพลเรือน, ระบบกําลังสํารอง, ระบบสํารองสงคราม และ คลัง สป.) ดาน
ความทันสมัย และดานการตางประเทศ (ความสัมพันธระหวางประเทศ และความรวมมือดานความมั่นคง
ตางประเทศ)

ขอบเขต
แนวทางการดําเนินการตามแผนฉบับนี้มุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถใหกับ ทบ. ตามสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบันเปนพื้นฐานประกอบกับกรอบงบประมาณที่คาดวา ทบ. จะไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเสริมสรางและพัฒนากองทัพในแตละปเปนระยะเวลา ๕ ปขางหนา (ป๖๐ - ๖๔)
โดยพิจารณาจากภารกิจที่ ทบ. จะตองปฏิบัติทั้งภารกิจดานการทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสําคัญของชาติและมุงไปสูแนวคิดการใชกาลัง
ของ ทบ. ในระยะปานกลาง - ระยะยาว (๑๐ - ๒๐ป) ตามรางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กห. พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และรางยุทธศาสตรทหาร ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในลักษณะของการใชกําลังที่มีขนาดที่
เหมาะสม มีความคลองแคลวในการ เคลื่อนที่มีความสมบูรณในตัวเอง และสามารถเขาปฏิบัติภารกิจปองกัน
ประเทศไดในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ และมีการบริหารจัดการหนวยพรอมทั้งกําลังพล และยุทโธปกรณเพื่อให
สามารถปฏิบัติการทางทหารที่ นอกเหนือจากสงครามไดอยางสอดคลองกับประเภท และรูปแบบของภัย
คุกคามตามกาลสมัยในแตละหวงเวลา
วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหผูบังคับบัญชา/ฝายอํานวยการสวนราชการและหนวยที่เกี่ยวของเขาใจนโยบาย
และทิศทาง/เปาหมายในการจัดเตรียมกําลังและแนวคิดเกี่ยวกับการใชกําลัง ทบ. ในหวง ๕ ปขางหนา
ซึ่งจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนของหนวยเหนือในระดับ ทท., กห. และระดับชาติโดย ทบ.
จะตองจัดเตรียมและใชกําลังใหครอบคลุมทั้งการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันประเทศ และการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
๒) เพื่อใหหนวย/เหลาสายวิทยาการ และหนวยที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนงานการพัฒนาหนวย/เหลา รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กห. (ในสวนของ ทบ.)
ใหสอดคลองกันตอไปตลอดจนการกําหนดแผนงาน/งาน/โครงการตาง ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ ทบ.
๓) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ทบ. มีระดับขีดความสามารถที่จะเผชิญและเอาชนะภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ในหวงระยะเวลาดวยแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและแผนของหนวย
เหนือทุกระดับ
๔) เพื่อใชเปนขอพิจารณาพื้นฐานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแนวความคิดในการ
จัดเตรียมกําลังและการใชกําลัง ทบ. ใหสอดรับกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงและสถานภาพดาน
งบประมาณตามหวงเวลาที่กําหนด

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของยุทธศาสตรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
๑) มีความพรอมในการถวายความปลอดภัย รอยละ ๑๐๐, ประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การเผยแพรพระเกียรติคุณทางสื่อของ ทบ. และกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระดับมาก
๒) จัดกําลังรบผสมเหลาไดจํานวน ๒ ใน ๓ ของกรมร./ม. ที่มีอยู, ปรับลดอัตรากําลังพล
ใน พัน.ร./ม. ที่ไมประกอบกําลังในกําลังรบผสมเหลา, อัตรากําลังพลในป๒๕๗๙ ลดลงรอยละ๒๖
(สูงสุด) จากป๒๕๖๐, มีสัดสวนกําลังพลสํารองในสวนกําลังรบสูงสุดที่รอยละ๔๒, ความพรอมรบดาน
ยุทโธปกรณหลัก/สําคัญอยูในระดับ รอยละ ๘๐, ยศ.ทบ. สามารถบูรณาการงานดานการศึกษาของ ทบ.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ, ความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางหนวยในสวนสงกําลังบํารุงสามารถ
ตอบสนองกําลังรบผสมเหลาได, กําลังพลสํารองมีขีดความสามารถเทากับกําลังประจําการ และสามารถ
บรรจุทดแทนกําลังประจําการไดทั้งยามปกติและยามสงคราม และการพัฒนาจัดตั้งกําลังประชาชน
สามารถสนับสนุนการปองกันประเทศ และการเผชิญตอภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ
๓) ความสําเร็จของการแกไขปญหา จชต. เกิดความสงบ/สันติสุขและแผนงานพัฒนาตางๆ มีความยั่งยืน,
ความสําเร็จของการสรางความปรองดองสมานฉันทสามารถบูรณาการกลุมเห็นตางเพื่อ
รวมสรางและพัฒนาประเทศได
๔) จัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วไดจํานวน ๓๕ ชุด
๕) จัดกําลังกองพันเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพไดอยางนอยจํานวน ๑
กองพัน หรือตามที่มีขอตกลงกับองคกรสหประชาชาติ
๖) มีกําลังพลสํารองอาสาสมัคร รอยละ ๑๐๐ ของกําลังพลสํารองทั้งหมด, มีทหารกอง
ประจําการอาสาสมัคร รอยละ ๑๐๐ ของทหารกองประจําการทั้งหมด, กําลังพลพึงพอใจตอการพัฒนา
ระบบสวัสดิการกําลังพลในระดับมาก, การปรับยายกําลังพลตามระบบคุณธรรมอยูในกรอบของเกณฑที่
กําหนด, ทบ. สามารถปฏิบัติไดตามแผนระบบการปลดถายที่จะกําหนดไวในระยะที่ ๑ ซึ่งจะทําใหทบ.
มีโครงสรางกําลังพลประเภทและชั้นยศตาง ๆ และเกณฑอายุที่เหมาะสม, ความพึงพอใจของประชาชน
และของกําลังพลตอการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. อยูในระดับมาก
ภาระหนาทีข่ อง ทบ.
ภาระหนาที่ของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดที๕่ (หนาที่ของรัฐ) กําหนดไววา “รัฐ
ตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยเอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย มี
สิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อ
ประโยชนแหงการนี้รัฐพึงจัดใหมีการทหารการทูต และการขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ กําลังทหารใหใชเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย” ภารกิจตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๘ ระบุไววา กห. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร
ปราบปรามการกบฏและการจลาจลโดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือ
ตามที่มีกฎหมายกําหนด
๒) พิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริยตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย

๓) ปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐใน
การพัฒนาประเทศการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติและการชวยเหลือประชาชน
๔) ศึกษาวิจัยพัฒนาและดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
๕) ปฏิบัติการอื่นที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอื่นใดทั้งนี้ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ดําเนินการตามขอ ๔ กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการในกระทรวงกลาโหมหรือ
หนวยงานอื่นในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจรวมงานรวมทุนหรือดําเนินการ
กับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได
พันธกิจของทบ.
๑) การเตรียมกําลัง ไดแกดานโครงสรางกําลัง, ความพรอมรบ, ความตอเนื่องในการรบและความทันสมัย
๒) การใชกําลัง ไดแกการปองกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน, การปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม, การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการเสริมสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับมิตรประเทศ

แนวความคิดการพัฒนาทบ. ในหวงป๖๐-๖๔
๑. รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของแตละสวนราชการ
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหนวยโดยในสวนภารกิจหลักของ ทบ. ประกอบดวยการเตรียมกําลังและ
การใชกําลัง เพื่อการปองกันราชอาณาจักรปกปองเอกราชและอธิปไตยของประเทศรวมทั้งการปฏิบัติ
ภารกิจในดานตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด (รัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ., พ.ร.ฎ., ฯลฯ) ทบ. จึงกําหนดแนวคิด
และน้ําหนักในการดําเนินการ เพื่อใหแตละสวนราชการของ ทบ. มีความพรอมและมีขีดความสามารถที่จะ
เผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๒. แนวความคิดการจัดเตรียมกําลัง ทบ. ที่สําคัญ :
ก. ดานโครงสรางและการจัดหนวย :
ทบ. มีการจัดหนวยที่กะทัดรัดและเหมาะสมในการปองกันประเทศและเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่ไมใช
สงครามที่เปนภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆโดยในระยะยาว (๑๐ป) จะมีกําลังรบแบบผสมเหลาระดับกรม ที่มี
ความสมบูรณในตัวเองและหนวยกําลังรบประจําพื้นที่ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามทั้งนี้
ในสวนของหนวยสนับสนุนการรบหนวยสงกําลังบํารุง หนวยฝกศึกษาและหลักนิยมหนวยสวนภูมิภาค และ
หนวยในสวนการพัฒนาประเทศตองมีการปรับปรุงโครงการหนวยใหไดสัดสวนที่เหมาะสมตอโครงสรางของ
หนวยกําลังรบทั้งสองแบบดังกลาวโดยในหวง ๕ ปแรก (ป๖๐ - ๖๔) ใหดําเนินการตามความเรงดวน ดังนี้

๑) หนวยในสวนกําลังรบและสนับสนุนการรบ: ในหวงที่ ทบ. อยูระหวางการศึกษาและ
พิจารณาปรับการจัดหนวยในสวนกําลังรบของ พล.ร. ไปสูโครงสรางการจัดหนวยกําลังรบผสมเหลาระดับ
กรม (Combined Arms Regiment) ใหดํารงขีดความสามารถและโครงสรางการจัดหนวยในรูปแบบ
พล.ร./พล.ม. ดังตอไปนี้
ก) ดํารงความมุงหมายในการเสริมสรางความสมบูรณใหกับ พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ดวย
การจัดตั้งหนวยเพิ่มเติมโดยดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคของ “โครงการจัดตั้ง พล.ร.๗” (ระยะที๒่ ) และ
“โครงการจัดตั้ง พล.ม.๓” (ระยะที่๒) ตามความจําเปนทางดานยุทธการขอจํากัดทางดานงบประมาณของ
ประเทศ และนโยบายของรัฐดานการขออนุมัติอัตรากําลังพลเพิ่มเติมใหกับ ทบ. โดยหนวยที่จะพิจารณา
จัดตั้งเพิ่มเติมประกอบดวย ร.๒๔ และหนวยในอัตรา (กรม ร.เบา), บก. และ รอย.บก. ป.๗, ส.พัน.๗,
รอย.สห. พล.ร.๗, ร.๒๗ และหนวยในอัตรา (กรม ร.เบา), รอย.ลว.ไกล ๗ และ ช.พัน.๗ สําหรับหนวยที่จะ
พิจารณาจัดตั้งเพิ่มเติมใหกับ พล.ม.๓ ประกอบดวย ๑พัน.ม. (นขต. ม.๖), ๑พัน.ม. (นขต. ม.๗), พัน.ม.
(ลว.), พัน.ส. และ พัน.ช.
ข) หนวย ร. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบัน ๙พล.ร. รวมทั้งสิ้น ๗๖ กองพัน (เวน
พัน.ร.มทบ.๑๑, พัน.ร.มทบ.๒๑, ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒, พัน.ร.รร.จปร., พัน.ร.ศสร., ร.๑๑๑พัน.๑, ร.๑๑๑พัน.๒,
ร.๑๑๒พัน.๑) มีรูปแบบการจัดหนวย ๓ รูปแบบเชนเดิมซึ่งประกอบดวยหนวยทหารราบมาตรฐาน (หนวย ร.),
หนวย ร.ยก. (พล.ร.๒รอ.) และหนวย ร.เบา (พล.ร.๙ และ พล.ร.๑๕ รวมทั้ง กรมร./พัน.ร. ของพล.ร.๔และ
พล.ร.๗ บางสวนซึ่งไดจัดตั้งแลวและอยูระหวางการจัดหนวยเพิ่มเติมตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ )
ค) หนวย ม. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบัน ๓ พล.ม. รวมทั้งสิ้น ๒๙ พัน.ม. (เวน ม.
พัน.๒๒ และ ม.พัน.๒๙ ที่มีการจัดหนวยเพื่อรองรับภารกิจอื่น) มีรูปแบบการจัดหนวย ๓ รูปแบบเชนเดิม
ซึ่งประกอบดวยหนวย ม. (ถ.), ม. (ก.) และ ม. (ลว.)
ง) หนวย รพศ. : ดํารงโครงสรางการจัดหนวย รพศ. ตามโครงสรางการจัดหนวยใน
ปจจุบันซึ่งประกอบดวย พล.รพศ.๑ (รพศ.๑ - ๕) โดยแตละกรมประกอบดวย ๒พัน.รพศ.
เวน รพศ.๓ ประกอบดวย ๑ พัน.จจ. และ ๑พัน.ปพ. ทั้งนี้เพื่อใหหนวย รพศ. มีความกะทัดรัดออนตัวทันสมัย
และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามพิเศษและการปฏิบัติการสงครามนอกแบบในการ
สนับสนุนภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ชายแดนในรูปแบบการการปฏิบัติการสงครามนอก
แบบ, การตอสูการกอการราย, การปฏิบัติการโดยตรง, การลาดตระเวนพิเศษ, การปฏิบัติการจิตวิทยา
และกิจการพลเรือนการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศรวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
จ) หนวย ทพ. : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวย ทพ. ใหมีความเหมาะสมกับภารกิจและขีด
ความสามารถของหนวยโดยยังคงใหดํารงไวซึ่งบทบาทและคุณลักษณะอันพึงประสงคของกําลังประจําถิ่น
และหนวยจรยุทธมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการขาวและการแจงเตือนในระดับยุทธศาสตร
การทดแทนกําลังรบหลักตั้งแตยามปกติในการปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
นอกเหนือจากสงคราม

ฉ) หนวย ป. : ยังคงใหมีการจัดหนวยในปจจุบันในบทบาทของหนวยยิงสนับสนุนของ
พล.ร./ม. (กรม ป. รวม ๒๘พัน.ป.) และการเพิ่มเติมอํานาจการยิงสนับสนุนเปนสวนรวมของทบ. (พล.ป.
รวม ๖ กองพัน) เวนหนวยในสวนการฝกศึกษาและวิจัย (พัน.ป.ศป.)
ช) หนวย ปภอ. : เพื่อใหการปองกันภัยทางอากาศใหกับหนวยและที่ตั้งสําคัญทาง
ภาคพื้นในเขตพื้นที่การรบ (๑ พัน.ปตอ. สนับสนุน ๑กองพลร./ม.) ดวยระบบอาวุธยิงทั้งประเภทลํากลอง
และนําวิถีแบบนําพาที่มีระยะยิงหวังผลทางอากาศแบบระยะใกล (ประมาณ๒ - ๖ กม.) รวมทั้งการปองกัน
ภัยทางอากาศใหกับที่ตั้งสําคัญ/เฉพาะแหงตั้งแตในยามปกติดวยระบบอาวุธนําวิถีที่มีระยะยิงหวังผลทาง
อากาศแบบระยะปานกลาง - ไกล (ประมาณ ๒๐ กม. ขึ้นไป) ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทบ. มีความ
เพียงพอตามความเรงดวนในการใหการสนับสนุนดานการ ปภอ.
ซ) หนวย ขว. : หนวย ขว. ยังคงยึดถือโครงสรางการจัดหนวยในปจจุบันโดยปรับปรุง
อัตราการจัดหนวยในแตละระดับใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนไป สามารถสนับสนุน
หนวยของ ทบ. ไดครอบคลุมปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นภายใตขอบเขตภารกิจหนาที่และบทบาทที่เกี่ยวของและ
แผนการเตรียมกําลังและการใชกําลังของทบ. และหนวยเหนือทุกระดับ
ด) หนวย ช., หนวย ส., หนวย สพ., หนวย พธ. และหนวย ขส. ในสวนกําลังรบ
และสวนสนับสนุนการรบ : หนวย ช., ส., สพ., พธ. และ ขส. ซึ่งเปน นขต. ของหนวยระดับ ทภ. และ
กองพลยังคงยึดถือโครงสรางการจัดหนวยปจจุบันโดยหนวยในสวนฐานของกองพลจะตองปรับปรุงอัตราการ
จัดหนวยใหสอดคลองกับหนวยรับการสนับสนุน กรมร./ม., พัน.ร./ม. แตละประเภททั้งนี้ในสวนของการจัดตั้ง
หนวยเพิ่มเติมใหกับ พล.ร.๗ และ พล.ม.๓ จะพิจารณาดําเนินการตามจําเปนและความเรงดวนตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการจัดตั้งพล.ร.๗ และโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ในแตละหวงเวลาตอไป
ต) หนวยบิน ทบ. :
(๑) ปรับการจัดหนวย รอย.บ.พล.ร./ม. (รวมทั้ง รอย.ม.(อ.) ๑), พัน.บ., กองบินเบา
และหนวยบินอื่น ๆ ใน ทบ. ไปสูการจัดหนวยในระดับ กรม บ. เพื่อใหมีขีดสามารถในการควบคุมบังคับ
บัญชาและการสนับสนุนอากาศยาน และหนวยบินในอัตราแบบรวมการตามประเภทภารกิจและตามจําเปน
เรงดวนทางดานยุทธการโดยจะตองใหสอดคลองกับปจจัยทางดานงบประมาณของทั้งในคาใชจายสาหรับ
การปฏิบัติภารกิจการ (ดานยุทธการและดานธุรการ) การฝกศึกษาและการสงกําลังบํารุง
ถ) หนวย สร. ในสวนกําลังรบ และสวนสนับสนุนการรบ:
(๑) ดํารงแนวคิดในการพัฒนาหนวยทหารเสนารักษใหกับหนวยกําลังรบตาม
สัดสวนโดย พัน.สร. จัดกําลังที่สมบูรณได๑ กองรอย สร. เพิ่มเติมกําลังชุดเวชกรรมปองกันชุดประสาน
การสงกลับสายแพทยทางอากาศ และชุดจิตเวชสนามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการปองกัน
ประเทศและเพื่อใหการบริหารจัดการหนวย สร. โดยการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย(Special
Medical Operation Team) และ ชุด รพ.สนาม (Field Hospital Team) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจดานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

(๒) ดํารงความตอเนื่องในการทยอยปดการบรรจุกําลังพลในสวนของ พัน.สร.๑๓ ซึ่งเปนหนวยสนับสนุนใหกับ
พล.ปตอ. ซึ่ง นขต. พล.ปตอ. สวนใหญมีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน กท. (เวนหนวยปตอ.พัน.๓/จว.ล.บ. และ ปตอ.
พัน.๒/จว.น.ม.) เพื่อใหมีการบูรณาการใชหนวย สร. และการใหบริการทาง
การแพทยในยามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) หนวยในสวนภูมิภาค : ดํารงความตอเนื่องตามแนวคิดการปรับปรุงโครงสรางหนวยกําลัง
รบของ ทบ. เพื่อใชกําลังที่สอดคลองกับภารกิจและพื้นที่โดย ทบ. มีหนวยกําลังรบหลัก รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการปองกันประเทศและหนวยทหารประจําพื้นที่
สําหรับเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยใหหนวยระดับกองพันทุกกองพัน
กองรอยหรือกองในสวนฐานกองพล (เวน บก. และ รอย.บก.พล.) และที่เปน นขต.กรม (เวนบก. และ รอย.
บก.กรม) เตรียมความพรอมในการจัดกําลัง (จัดทําบัญชีรายชื่อพรอมยุทโธปกรณ) เพื่อประกอบกําลังเปน
หนวยในระดับกองรอยหมวด หรือชุดปฏิบัติการและพรอมที่จะใหทบ. หรือ ทภ. (โดย มทบ.) สั่งการใหไป
ขึ้นการควบคุมและอํานวยการปฏิบัติโดย มทบ. เปนการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือการชวยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติตามเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบของ มทบ.
๓) หนวยในสวนสงกําลังบํารุง : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวยในสวนสงกําลังบํารุง (กรมฝาย
ยุทธบริการ) และหนวยปฏิบัติงานดานการสงกําลังบํารุงใน ทบ. อาทิ บชร., กรมสน.พล.ร./ม. และหนวย
สนับสนุนการชวยรบในสวนฐานกองพลรวมทั้ง มทบ. ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน และ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการควบคูกับกับการพัฒนาระบบงานการใหบริการทางการสง
กําลังบํารุงของ ทบ. และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารเขามาสนับสนุนงานการสงกําลังบํารุง
ของ ทบ. (Army Logistic Management Information System) เพื่อใหการบริหารงาน, การควบคุมทาง
บัญชี, การเบิกจาย สป. ประเภทตาง ๆ และการใหบริการทางการสงกําลังดานอื่น ๆ เปนไปดวยความ
ถูกตองรวดเร็วทันเวลาตอความตองการของหนวยใช
๔) หนวยในสวนพัฒนาประเทศ : ปรับปรุงอัตราการจัดหนวยในสวนพัฒนาประเทศให
สอดคลองกับแนวคิดการใชกําลังจากหนวยทหารประจําพื้นที่ภายใตความรับผิดชอบของ มทบ. ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามทั้งในสวนของการดําเนินงานพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง, งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, งานดานการพัฒนาและชวยเหลือประชาชน
จากภัยพิบัติทั้งในสวนที่ ทบ. ดําเนินการเอง และในสวนที่ใหการสนับสนุนสวนราชการอื่นๆโดยมีแนว
ทางการปรับปรุงโครงสรางและการจัดหนวย ดังนี้
ก) แปรสภาพและปรับการจัดหนวย บก. และ รอย.บก.พล.พัฒนา (ทั้ง ๔ ทภ.) เปน
ศูนยประสานงานรวมพลเรือน - ทหาร ทภ. เพื่อเปนหนวยประสานงานการดําเนินการดานการ
ชวยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติในภาพรวมระหวาง ทภ. กับสวนราชการอื่นนอก ทบ. ที่
รวมปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.
ข) แปรสภาพและปรับการจัดหนวยกรมพัฒนาไปสูการจัดหนวยแบบ ช. ทภ. เพื่อให
สอดคลองกับบทบาทและปริมาณงานในการใหการสนับสนุนทภ. แบบรวมการดานการชางการพัฒนา
ประเทศและการชวยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติไดหลากหลายภารกิจยิ่งขึ้นโดยพิจารณา

แปรสภาพ บก. และ รอย.บก.กรม ของหนวย ช.๑รอ., ช.๒ และช.๓ (อจย. หมายเลข ๕-๕๒ (๒๙พ.ย.
๑๙) กรม ช.สนาม) ไปสูการจัดหนวยแบบตาม อจย. แบบ บก. และ รอย.บก.ช.ทภ. (อจย. หมายเลข๕๑๑๒ก. (๒๑ก.พ.๒๖) กรม ช.กองทัพ) และเปลี่ยนนามหนวยกรมพัฒนา ๔ (ปจจุบันจัดหนวยแบบ กรม
ช.กองทัพ) เปน ช.๔ รวมทั้งปดการบรรจุ (ยุบเลิก) บก. และ รอย.บก.กรมพัฒนา๑ และ ๒ พรอมกับ
ปรับปรุงแกไขอัตราการจัดหนวยพัน.พัฒนาที่ ทบ. จัดตั้งไวแลวใหมีหนวยระดับกองรอย (อยางนอย ๑
กองรอย) ที่มีขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติโดยใชเครื่องมือเพื่อการชวยเหลือผูประสบภัยใน
ขัน้ ตนกอนการสงมอบใหสวนราชการหลักที่รับผิดชอบโดยตรงและบรรจุมอบ พัน.พัฒนา ดังกลาวจาก
เดิม นขต.กรมพัฒนา เปน นขต.กรม ช.กองทัพ (พัน.ช.สนาม, พัน.ช.กอสราง, พัน.พัฒนา (ใหม)) หรือ
บรรจุมอบใหมทบ. ใด มทบ. หนึ่งตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนหนวยสนับสนุน ทภ. เปนสวนรวม
๕) หนวยในสวนการฝกศึกษาและหลักนิยม : ปรับโครงสรางและการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพื่อการผลิตโดยไมเพิ่มอัตรากําลังพลและ
งบประมาณในภาพรวมโดยพิจารณาปรับโครงสรางภายในของ ยศ.ทบ. จากโครงสรางการจัดปจจุบันใหมี
สวนงานรับผิดชอบการควบคุมและพัฒนาดานการฝกและดานการศึกษาที่แยกออกจากกันเพื่อรองรับ
ปริมาณและประเภทของงานที่รับผิดชอบ และตามดวยการปรับเพิ่มขีดความสามารถในลักษณะของการ
เปนศูนยกลางของหนวยการศึกษาทุกประเภทของ ทบ. ทั้งหนวยที่เปนหลักสูตรการผลิต (รร.จปร., รร.นส.
ทบ., ฯลฯ) และหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ (รร.เหลา/สายวิทยาการ) และการเปนศูนยกลางมาตรฐาน
ของ ทบ. ในการคัดเลือกและคัดสรรขาราชการเขาประจําการใน ทบ. ซึ่งจะตองดําเนินการไปพรอมกับการ__
ปรับปรุงแกไขอัตราการจัดหนวยอื่น ๆ (หนวย/เหลาสายวิทยาการ) ในสวนการฝกศึกษาและหลักนิยมเพื่อ
ลดความซ้ําซอน และมีหนวยรองสําหรับรับผิดชอบระบบงานที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
๖) หนวยในสวนบัญชาการ : ปรับปรุงระบบงานยอยของแตละสวนราชการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อความทันสมัย และเพื่อใหเหมาะสมกับประเภทและปริมาณที่ปรับเปลี่ยนไป
ดวยการยุบรวม/ปรับลดหนวยงานระดับแผนกหรือการปรับเพิ่มหนวยหนวยงานระดับแผนกงาน/กอง/สา
นักโดยไมเพิ่มอัตรากาลังพลและงบประมาณในภาพรวมของ ทบ. ควบคูกับการปรับลดการบรรจุกําลังพล
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละหนวยงานในสวนของ สลก.ทบ., กรมฝสธ., กรมฝายกิจการพิเศษ
ข. ดานความพรอมรบ (Force Readiness) :
๑) ดานกําลังพล : ดําเนินการเพื่อใหกําลังพลทุกนายซึ่งนับวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ
ของ ทบ. เปนทหารมืออาชีพเปนผูมีสุขภาพรางกายและมีขวัญกาลังใจเขมแข็งมีระเบียบวินัย ยึดมั่นใน
อุดมการณความรักชาติมีคุณธรรมจริยธรรมมีเกียรติยศศักดิ์ศรีและมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อพิทักษปกปองรักษาเอกราชอธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริยรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชน
และความสงบสุขของสังคมโดยมีระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลและการรักษาขีดสมรรถนะ
หลักดานกําลังพล (Personnel Core Competency) โดยจัดทําแผนการดาเนินการในเรื่องตาง ๆ ผูบังคับ
หนวยในแตละระดับตองเอาใจใสในการดูแลคุณภาพชีวิตความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นดวยการปรับปรุงการจัดสวัสดิการของหนวยใหสอดคลองกับความตองการของกาลังพล และ
สงเสริมการมีครอบครัวและชุมชนทหาร ที่มีความสุข ปลอดยาเสพติดและการพนัน และดํารงชีวิตอยูอยาง
พอเพียง ปราศจากหนี้สินดวยการวางแผนทางการเงินของครัวเรือนอยางสม่ําเสมอ

๒) ดานยุทโธปกรณ: รายการสิ่งอุปกรณที่กําหนดไวตามโครงสรางการจัดหนวยแตละ
ประเภท ถือวามีความจําเปนตอการปฏิบัติงานตามขีดความสามารถของหนวยที่ระบุไวอยางไรก็ดีรายการ
ยุทโธปกรณที่เปนเครื่องมือหลักของหนวยหรือรายการที่มีราคาในการลงทุนตอหนวยสูง รวมทั้งรายการที่
สงผลตออํานาจกําลังรบและการปองปรามทางยุทธศาสตรเชน ยานรบ, ระบบอาวุธยิงไกล และเครื่องมือ
คนหาเปาหมายควบคุมจากระยะไกล ตลอดจนเครื่องมือดานการขาวและการควบคุมบังคับบัญชา เปนตน
นับวาเปนปจจัยหลักที่ ทบ. จะตองพิจารณากําหนดความตองการและความเรงดวนในการจัดหาอยาง
รอบคอบ จะตองมีการจัดลําดับความเรงดวนในการดําเนินการตอยุทโธปกรณอยางรอบครอบตั้งแตการ
ซอมบํารุงยุทโธปกรณเพื่อรักษาสถานภาพความพรอมรบของหนวยเพื่อไมใหลดนอยลงจากสถานภาพใน
ปจจุบัน รวมทั้งการซอมปรับปรุงยุทโธปกรณเพื่อพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณที่ประจําการอยู ใหมี
สมรรถนะสูงขึ้นรวมทั้งพิจารณาดําเนินการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหหนวยแตละประเภท
มีความพรอมรบในระดับสูงขึ้นตามระดับความพรอมรบที่ ทบ. กําหนดไว
๓) ดานการฝกและศึกษา:
ก) ดานการฝก การฝกของกําลังพลใน ทบ. จะตองสอดคลองกับโครงสรางการจัด
ตําแหนงหนาที่ยุทโธปกรณและภารกิจที่ไดรับมอบโดยเริ่มจากการฝกตั้งแตระดับบุคคลหนวยทหารขนาด
เล็กของหนวยกําลังรบหลัก หนวยสนับสนุนการรบ และขยายผลไปสูหนวยสนับสนุนการชวยรบ จากนั้นให
ดําเนินการฝกจนถึงการฝกหนวยระดับ กรม ฉก. โดยใหมีการบูรณาการการฝกรวมกันระหวางหนวยดําเนิน
กลยุทธหนวยสนับสนุนการรบและหนวยสนับสนุนการชวยรบภายใตกรอบสถานการณฝกเดียวกันพรอมกับ_
ใหพิจารณานํากระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหารระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้ง ๗ ระบบ และการ
ปฏิบัติตามโครงรางของสนามรบ ทั้ง ๕ สวน มาประยุกตใชในทุกขั้นตอนของการฝกเพื่อใหกําลังพลมี
ความคุนเคยและสามารถนําไปใชปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีการฝกปราบปรามการ
กอความไมสงบสอดแทรกในการฝกทุกระดับเพื่อใหกําลังพลสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติภารกิจ
ที่ไดรับมอบทั้งในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและการปฏิบัติงานตาม
แผนงานปองกันชายแดนประจําปโดยใหเนนการจัดการฝกที่เปนมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันตลอดจนการฝกใหมีความเชื่อมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อมุงไปสูการทางาน
รวมกันเปนหนวย พรอมกันนี้ใหจัดใหมีการแขงขันในทุกระดับตั้งแตการฝกทหารใหมการฝกหนวยทหาร
ขนาดเล็กการฝกเปนหนวยหมูตอนหมวด และการตรวจสอบเปนหนวยกองพันเพื่อสรางความตื่นตัวใหกับผู
บังคับหนวย และกําลังพลของหนวยใหมีความพรอมตลอดเวลาและแสวงประโยชนจากกําลังพลที่เขา
แขงขันในการเปนครูฝกเพื่อขยายผลใหกับกําลังพลที่เหลือของหนวยใหมีขีดความสามารถเทาเทียมกัน
นอกจากนี้ใหจัดใหมีการฝกอาสาสมัครทหารพรานทั้งรายบุคคลและเปนหนวยอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
ทักษะในการปฏิบัติงานภายใตหลักการหลักนิยมและยุทธวิธีในลักษณะเดียวกันกับทหารประจําการ รวมทั้ง
การฝกหนวยในระบบกาลังสํารองและหนวยกําลังประเภทอื่น ๆ ตองพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองเปน
ระบบและเปนไปในแนวทางเดียวกันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ใหแสวงประโยชนจากการฝกของเหลาทัพ
อื่น โดยบูรณาการวงรอบการฝกประจําปของแตละหนวยใหมีความสอดคลองตอการจัดการฝกรวมระหวาง
เหลาทัพ เพื่อมุงไปสูการฝกรวมระหวางเหลาทัพ นอกจากนี้ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครูทหารอยาง
เปนระบบโดยมุงไปสูการจัดหาครูจากหนวยตาง ๆ มาขึ้นทะเบียนแยกตามกลุมวิชาหรือตามลักษณะการฝก
เพื่อหมุนเวียน และไปสอนตามหนวยตาง ๆ ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนภายในหนวย (Unit
School) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลาที่วางเวนจากการฝกตามวงรอบประจําปโดยนํารายการกิจเฉพาะที่มี

ความสําคัญตอภารกิจ(Mission Essential Task List : METL) หรือ รกสภ. ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนตอการ
ปฏิบัติภารกิจของทบ.มาปรับปรุง/พัฒนาเขากับบทเรียนจากการรบ/บทเรียนจากการปฏิบัติงาน แลวกําหนด
เปนหัวขอรายละเอียดของการเรียนการสอน ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นเปนผูรับผิดชอบในการวางแผน
อํานวยการควบคุม และกํากับดูแลการฝกอยางจริงจังโดยใหผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูฝกหลัก และจะตอง
บริหารทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรรจาก ทบ. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดทั้งนี้
ยศ.ทบ.เปนหนวยกํากับดูแลการฝกของหนวยทุกระดับใน ทบ. (เวนการฝกรวมกองทัพไทยการฝกผสม และ
การฝกรวม/ผสม กับมิตรประเทศใหเปนความรับผิดชอบของ ยก.ทบ.) และการฝกของหนวยในระบบกําลัง
สํารองใหเปนความรับผิดชอบของ นรด. ซึ่งผลลัพธสุดทายที่ตองการจากการฝก ไดแก กําลังพล
มีความรูดานหลักนิยมหลักการหลักยุทธวิธีดานเทคนิคการปฏิบัติการรบรวมทั้งมีความพรอมทั้งดาน
รางกายและจิตใจ มีความรุกรบ ความกลาหาญ ความเสียสละ ตลอดจนมีประสบการณและจินตนาการ
ภายใตกรอบอุดมการณความรักชาติและจิตวิญญาณการเปนทหารอาชีพ
ข) ดานการฝกรวมการฝกผสมและการฝกรวม/ผสม
(๑) การฝกรวม การฝกผสม และการฝกรวม/ผสม ระหวาง ทบ. กับเหลาทัพอื่น และกองทัพมิตรประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี และความรวมมือทางทหาร
บนพื้นฐานของการไดรับประโยชนรวมกัน (Mutual Benefits) รวมทั้ง การนาความรูและประสบการณที่ไดรับ
มาประยุกตใช เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกาลังพลใหมีความพรอมในการแกไขปญหาและ
รับมือกับภัยคุกคามรวมในภูมิภาค ซึ่ง ทบ. จะตองเตรียมกาลังเพื่อสนับสนุนการดาเนินการในกรอบความ
รวมมือดานความมั่นคงกับประเทศมหาอํานาจ ประเทศสมาชิกอาเซียน (๑๐ ประเทศ) และประเทศคูเจรจา
(๘ ประเทศ)
(๒) การดําเนินการฝกและ/หรือกิจกรรมความรวมมือตางๆ ดาเนินการภายใตนโยบาย บันทึกความเขาใจ
ขอตกลง เพื่อมุงตอบสนองความมุงหมายดานการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับเหลา
ทัพอื่นและกองทัพมิตรประเทศ โดยพิจารณาจัดกาลังเขารวมการฝกจากหนวยของ ทบ. ที่ผานการฝกพื้นฐาน/
ตามวงรอบมาเปนอยางดี รวมทั้ง มีความพรอมทั้งดานกาลังพลและยุทโธปกรณ ดังนั้น จึงกําหนดใหงานการ
ฝกรวม/ผสม อยูในความรับผิดชอบของ ยก.ทบ. เพื่อพิจารณาบูรณาการการฝกและกิจกรรมความรวมมือ
ตางๆ รวมกับ กรม ฝสธ. ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม กรณีมีการฝกรวม/ผสมของหนวยทหารขนาดใหญ หรือมี
การฝกแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับวิทยาการทางทหารสมัยใหม ทบ. จะพิจารณาจัดผูแทน ยศ.ทบ. เขารวม
สังเกตการณการฝกดวย เพื่อนํามาประยุกตใชในการฝกของ ทบ. หรือพัฒนาหลักนิยมของ ทบ. ตอไป
(๓) การกําหนดเรื่องที่ทาการฝกและกิจกรรมความรวมมือตางๆ รวมทั้ง ประเภท ขนาดและหนวยที่เขารวม
การฝก จะพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และแนวทางการใชกําลังรวมกับเหลาทัพอื่นๆ และกองทัพ
มิตรประเทศ ทั้งการปฏิบัติการทางทหารแบบดั้งเดิม และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม
โดยพิจารณาหมุนเวียนจากหนวยตางๆ ของ ทบ. อยางเหมาะสม เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณอยาง
ทั่วถึง ทั้งนี้ จะไมทําการฝกในพื้นที่ที่มีความขัดแยง หรือพื้นที่ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ค) ดานการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อผลิตและเพิ่มพูนความรูตลอดจนทักษะใหกาลังพลสามารถปฏิบัติหนาที่
ตามตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหกองทัพบกมีความสามารถพรอมรบ ในภาพรวม ดวยการ

แยกระบบงานการศึกษาออกเปน “การฝกเปนบุคคล Individual Training” ซึ่งเปน การฝกทางทหารเปน
บุคคล และ “การศึกษาเฉพาะทาง (Education)” ซึ่งเปนการศึกษาทางพลเรือน โดย
(๑) กําหนดใหสถาบันการศึกษา หนวยและสายวิทยาการเปดการศึกษาหลักสูตรที่จําเปน มีประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและสอดคลองกับความตองการของกองทัพบกอยางแทจริง รวมทั้งผูเขารับการศึกษาจะตองเปนผูที่
มีหนาที่และนาความรูจากหลักสูตรที่ศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน
(๒) จัดสงหรืออนุญาตใหกาลังพลไปศึกษาทั้งภายในและตางประเทศดวยทุน ทางราชการหรือทุนสวนตัว
ตลอดจนสงเสริมใหกาลังพลเขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนากับหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
ภายในและตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณสาหรับนามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
กองทัพบก
(๓) สงเสริมใหจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เพื่อชดเชยขอจํากัดดานงบประมาณ
และลดเวลาในหองเรียน แลวนาเวลาไปเพิ่มในทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติเปนรายบุคคล ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษโดยใหถือเปนเกณฑขั้นต่ําในการผานเขา
รับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
(๔) พัฒนาหลักสูตร ตารา หลักนิยมใหมีความทันสมัย และสงเสริมใหมีการถกแถลงในการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพื่อระดมความคิดและประสบการณของผูเ ขารับการศึกษา ซึ่งจะนําไปสู การพัฒนากําลังพลของ
กองทัพบกใหมีทักษะในการวิเคราะห
(๕) ใหหนวยตางๆเปดการเรียนการสอนภายในหนวย (Unit School) เพื่อสอนกําลังพลในหนาที่เฉพาะและ
ความชํานาญการทางทหาร โดยใหสอดคลองตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกองทัพบก
(๖) สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของครู อาจารย และบุคลากร ทางการศึกษา ทั้งทางดาน
วิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดสงเขารวมกิจกรรม ฝกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ นอกจากนี้ใหพิจารณากาลังพลที่มีความรูความสามารถหมุนเวียนมาเปนครู
อาจารย รวมทั้งหมุนเวียนครู อาจารย ไปปฏิบัติงานในหนวยเพื่อใหมีประสบการณและเปนแรงจูงใจในการ
เปนครู อาจารย
(๗) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของตําแหนงผูบริหารสายงานการศึกษา จะตองผานการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงครู อาจารย หรือตําแหนงในสายงานการศึกษามากอน รวมทั้งสงเสริมใหครู อาจารยในสายงาน
วิชาชีพเฉพาะใหมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย เพื่อนาความรูมาใช ในการพัฒนาดานการศึกษาของ
กองทัพบก
(๘) ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรตางๆ จะตองเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงทีก่ ําหนดไวชัดเจน
ตําแหนงใดที่ไมระบุหลักสูตรที่จะเขารับการศึกษาในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหหนวยและเหลาสายวิทยาการ
ที่รับผิดชอบเรงรัดดาเนินการ
๔) ดานแผนปฏิบัติการ : ปรับปรุงแผนดานการปฏิบัติ และดานการเตรียมกาลังในระดับ ทบ. และหนวยรอง
ทุกระดับใหมีความทันสมัยและสอดคลองกันทั้งระบบ ทั้งนี้การปรับปรุงแกไขแผนในระดับ ทบ. จะตอง
สอดคลองกับแผนในระดับ ทท. และ กห. โดยแผนการปฏิบัติและแผนที่เกี่ยวของกับการเตรียมกาลังของ ทบ.

ค. ดานความตอเนื่องในการรบ :
การรบ (ยามสงคราม) และการปฏิบัติการทางทหารในภารกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสงครามจะดําเนินไป
อยางตอเนื่องตองอาศัยปจจัยทางดานการสงกําลังบํารุงที่เพียงพอและทันเวลา ตอความตองการของหนวยใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการรบที่อาจใชทรัพยากรดานการปองกันประเทศจํานวนมากและระยะเวลา
ปฏิบัติการที่ยาวนานกอนการยุติการรบ ดังนั้น ทบ. จะตองวางแผนการบริหารทรัพยากรเพื่อการปองกัน
ประเทศตั้งแตยามปกติใหเหมาะสมกับแนวโนมการใชกําลัง ทบ. ในหวงเวลา ๕ - ๑๐ ปขางหนา
๑) ปรับปรุงหลักเกณฑการสะสม สป. ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระสุน,น้ํามัน เครื่องมือสื่อสาร และ
ชิ้นสวนซอม ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณในหวงเวลาโดยจะตองคํานึงถึงความเรงดวนและ
ความเปนไปไดในการใชกําลังตามแผนการปฏิบัติของ ทบ.
๒) พัฒนาระบบงานการระดมสรรพกําลังทางทหารของ ทบ. ใหสอดคลองและสนับสนุนระบบงานการระดม
สรรพกําลังของ บก.ทท. และ กห. เพื่อใหมีความทันสมัยสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
แหงชาติ (สมช.)
๓) ปรับปรุง/จัดทําแผนแมบทการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของ ทบ. (แผน ๕ป)
เพื่อรองรับแผนแมบทการพัฒนากาลังพลสํารอง กห. (แผน ๕ ป) และแนวคิดการใชกําลัง ทบ. ตามแผน
ปองกันประทศในระดับ ทบ. และแผนบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ. รวมทั้งแนวคิดในการใชกาลัง ทบ. ให
เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่ทั้งการปฏิบัติการทางทหารในยามวิกฤติ
๔) พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายกําลังประชาชนจากทุกภาคสวนไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยมีแนวความคิดในการใชกําลังรบหลักในการปฏิบัติการในพื้นที่การรบประกอบกับการ
ใชกําลังกึ่งทหารและกําลังประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สวนหลังตามแผนปองกัน
ประเทศในสถานการณสงครามนอกจากนี้การใชกําลังกึ่งทหารและกําลังประชาชนจากภาคสวนอื่น ๆ ที่ได
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามตามประเภทของภัยคุกคามในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามแนวคิดยุทธศาสตรการผนึกกําลังปองกันประเทศ
ง. ดานความทันสมัย :
การปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ในหวง ๕ ปขางหนา ทั้งดานการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากสงครามมีความจาเปนที่จะตองมีการพัฒนาความรูและขีดความสามารถของกําลังพลให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมเทคโนโลยีและระบบอาวุธยุทโธปกรณที่พัฒนาปรับเปลี่ยนไป
๑) ดานหลักนิยมทางทหาร : ในสวนของการปฏิบัติการทางทหารใหหนวย/เหลาสายวิทยาการ และ ยศ.ทบ.
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักนิยมทางทหารในทุกระดับใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบการ
รบรวมทั้งระบบอาวุธและยุทโธปกรณที่ทันสมัย
๒) ดานยุทโธปกรณทบ. จะตองพิจารณาจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่มีความทันสมัยจํานวนหนึ่ง เพื่อเขามา
ทดแทนของเดิมที่ลาสมัยหรือไมมีขีดสมรรถในการนําไปใชงานในเชิงยุทธวิธีโดยการจัดหายุทโธปกรณลายุค
หรือที่มีเทคโนโลยีสูง ควรพิจารณาใหหนวยงานในสายงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ทบ.ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูจากบริษัทผูผลิตใน ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญกับในสวนที่สามารถพึ่งพา
ตนเองไดจากการตอยอดการวิจัยและพัฒนาจนนาไปสูกระบวนการผลิตเพื่อนามาใชงานภายใตระบบงาน
อุตสาหกรรมเพื่อการปองกันประเทศของ กห. ทั้งนี้หนวย/เหลาสายวิทยาการจะตองทําการติดตามวิทยาการ
ดานอาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยีรวมทั้งการเขารวมเครือขายการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

หนวยงานอื่นใน กห. และ นอกกห. ตลอดจนการติดตามขอมูลขาวสารจากบริษัทผูผลิตและผูประกอบการ
เอกชนอยางตอเนื่อง
๓) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรหนวยทหารระดับตางๆ
จะตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในสวนของเครือขายการติดตอสื่อสารและระบบการบังคับบัญชา ระบบ
คนหาเปาหมาย ระบบอาวุธ และระบบสนับสนุนการรบ จากรูปแบบการปฏิบัติแบบเดิม (Manual and
Stand-alone Systems) ไปสูการใชเครือขายดวยคอมพิวเตอร (Network Systems) ไปเปนลําดับซึ่งจะ
ชวยใหผูบังคับหนวยไดเห็นภาพสนามรบไดชัดเจนยิ่งขึ้นมีฐานขอมูลในการประกอบการตกลงใจที่เพียงพอ
และทันตอสถานการณดังนั้นระบบการควบคุมสั่งการทั้งในสนามรบและการบริหารบานเมืองยามปกติผาน
ทางระบบที่มีใชงานอยูในปจจุบันเชนระบบควบคุมสั่งการของ ทบ. (Army Operations Center – AOC)
และระบบบริหารจัดการสารสนเทศของ ทบ. (e-Army) ซึ่งเชื่อมตอกับระบบของ ทท., กห. และรัฐบาล
จะตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน (Process) ระบบปฏิบัติการ (Software and Application) และ
เครื่องมือติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและเชื่อตอกันได(Modern and Compatible Tools/Hardware) ซึ่งจะทํา
ใหระบบเครือขายและฐานขอมูลรวมของหนวยงานความมั่นคงมีประสิทธิภาพและทันสมัยตอการเผชิญกับ
ภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ
การเตรียมกําลัง ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารบก
ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ไดระบุไว ใน
นโยบาย เฉพาะ ดานยุทธการ ในเรื่องของการเตรียมกําลัง ใหศึกษา ทําความเขาใจ เพื่อใหรูวา ใน
ปงบประมาณ ๖๒ มีเรื่องใด ที่เปนนโยบาย ที่ตองปฏิบัติ ในดานของการเตรียมกําลัง
สรุป
การทบทวน
แผนพัฒนาทบ. ป๖๐ - ๖๔ ซึ่งเปนแผนเชิงนโยบาย หรือเปรียบเสมือน ยุทธศาสตรใน
การเตรียมกําลัง ทบ. (ระยะสั้น) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางการเตรียมความพรอม และเสริมสรางขีด
ความสามารถใหกับ ทบ.(Army Capability) เพื่อใหสอดคลองกับปฏิบัติภารกิจของทบ. (Capability Based
Approach) นั้น จะทําใหรู ถึง การวิเคราะห สภาวะแวดลอม รวมไปถึง ยุทธศาสตร และนโยบายที่เกี่ยวของ
ในชวงเวลา ที่จัดทํา แผนพัฒนาทบ. ป๖๐ – ๖๔ และขณะเดียวกัน ก็ตองพรอมรองรับ ยุทธศาสตร และ
นโยบายในปจจุบัน รวมถึงเปาหมายในอนาคต โดย ตองทําความเขาใจ กับ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ผูบัญชาการทหารบก ในดานการเตรียมกําลัง เพื่อใหรูทิศทาง และนโยบายที่
ปฏิบัติในปจจุบัน
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