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“บิ๊กแก้ว” นั่งหัวโต๊ะประชุมผบ.เหล่าทัพ และผบ.ตร. มอบนโยบาย แนวทางตามนโยบายรัฐบาล และ
นโยบายของ กระทรวงกลาโหม พร้อมให้การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ต.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้จัดการประชุมผู้บัญชาการ
เหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
(ผบ.ทสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ นายทหารและนายต ารวจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ รวมทั้งผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่เหล่า
ทัพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ให้ยึดถือกรอบแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ กระทรวงกลาโหม รวมทั้งการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีเสถียรภาพ และเกิดความต่อเนื่อง ตลอดจนด ารงความต่อเนื่องในการ
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ปฏิบัติภารกิจเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยนโยบายที่ส าคัญใน 6 ด้าน
ได้แก่ 
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การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่ง
พระมหากษัตริย์เจ้า พิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนพระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมน าพระปฐมบรม
ราชโองการมาด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

การป้องกันประเทศ ด ารงขีดความสามารถและความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรักษา
ผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ตลอดจนการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่น พัฒนา
เสริมสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง ทันสมัย โดยการน าขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของกองทัพ 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการป้องกัน และบรรเทาปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

และการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ ส่งเสริมร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วยความเป็นเอกภาพของ
กองทัพอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม 

การบริหารจัดการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือ
ความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 
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ผู้น าเหล่าทัพประสานเสียง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งโควิด -19 

ความมั่นคง น้ าท่วม เปิดประเทศ ขณะที่ ผบ.สส. ยืนยันพิธีเปิดคอบร้าโกลด์ 22 ก.พ. 65 หากมีโควิดปรับตาม
สถานการณ ์

      วันนี้ (19 ต.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพไทย มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม และถือ
โอกาสต้อนรับ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เข้ามารับต าแหน่งใหม่ ด้วย 

      หลังการประชุม พล.อ.เฉลิมพล แถลงข่าวพร้อม ผบ.เหล่าทัพทหาร ต ารวจ ว่า กองทัพยังคงปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งโควิด-19 ความมั่นคงของรัฐ ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย และปัญหาอุทกภัย ส่วนการฝึกส าคัญของเหล่าทัพในภาพรวมปี 65 ของทุกเหล่าทัพมีทั้งหมด 56 
รายการฝึก ซึ่งจะให้สามารถปฏิบัติการฝึกได้เป็นปกติแบบใหม่ หลังที่ผ่านมาปรับระดับลดการฝึกหลาย
รายการ  
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ขณะที่การฝึกร่วมผสมมิตรประเทศอย่าง คอบร้าโกลด์ 2022 จากการประชุมร่วมกับสหรัฐฯ ได้รับ
ค ายืนยันว่าห้วงการฝึกอยู่ที่เดือน ก.พ.-มี.ค. 65 และพิธีเปิดวันที่ 22 ก.พ. 65 หากสถานการณ์เป็นอย่างไรก็
ปรับแผนไปตามนั้น โดยการฝึกต่างๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ การไปเยือนต่างประเทศ หรือการรับคณะ
ที่มาเยือน จะปฏิบัติยึดตามมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งจากการประเมินแล้วคาดว่ากิจกรรมต่างๆ ในปี 65 น่าจะ
สามารถด าเนินการได้ที่เป็นปกติแบบใหม่ มีการป้องกันเพื่ออยู่กับโควิดให้ได้ 

      ทั้งนี้ การคอบร้าโกลด์ มีแผนเตรียมไว้ 3 ระดับ คือ 1.เต็มรูปแบบ heavy year ชดเชยปีที่แล้วที่ครบ 
40 ปี ซึ่งหวังว่าจะท าเต็มรูปแบบได้ เพราะมิตรประเทศอยากมาร่วม อีกท้ังจะท าให้คนไทยในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิม 
2.การลดระดับการฝึก ลดขนาดก าลังที่เข้าร่วม 3.เหลือก าลังที่เข้าร่วมแบบปีที่แล้ว (600 คน) เป็นระบบ
ออนไลน์ อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการพิจารณาประเทศที่จะขอเข้าร่วมการฝึกเพ่ิมเติม โดยมีหลายประเทศที่
อยากยกระดับจากผู้สังเกตการณ์ เป็นประเทศเข้าร่วมการฝึกในส่วนต่างๆ (ฝึกย่อย) 

      ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงการสนับสนุนการเปิดประเทศของรัฐบาลว่า ทั้งทหาร และต ารวจ อยู่
ภายใต้ ศปม. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งการ นายกฯ ศบค. และกระทรวง
สาธารณสุข ขณะนี้ก็เตรียมพร้อมท่าอากาศยาน ส่วนที่ชายแดน ยังคงคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
เพราะประเทศไทยยังจ าเป็นต้องใช้แรงงานเพ่ือนบ้าน ซึ่ง กระทรวงแรงงานยืนยันว่าไทยต้องการมากถึง 4 
แสนคน แต่ตอนนี้ยังเปิดรับถูกกฎหมายไม่ได้ ทหาร-ต ารวจ ก็ต้องสกัดก้ันให้ได้ โดยเฉพาะจากเมียนมา-กัมพูชา 

     แต่ไทยยังได้ความร่วมมือจากกองทัพกัมพูชา ให้ข้อมูลข่าวสารมา จึงน าไปสู่การจับกุมและส่งกลับ 
ขณะที่เมียนมามีปัญหาภายใน เรื่องชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย และคนบางกลุ่มไม่ถูกยอมรับ ท าให้หลักฐานของคน
ที่อยู่ในดินเมียนมา ไม่สามารถใช้บันทึกรายบุคคลได้ ทาง สตช. ได้พัฒนาการเก็บข้อมูลจากอัตลักษณ์ของ
บุคคลแทน ที่ส าคัญเราปฏิบัติงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกันนี้ทางจังหวัด อ าเภอในพ้ืนที่ ได้เตรียมที่
รองรับผู้หนีภัยจากความไม่สงบในเมียนมา ไว้ด้วย 

 

 


