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ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างมีเอกภาพ
โดยสานงานที่มีอยู่เดิม พัฒนา ปรับปรุง และจัดระเบียบทุกด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
พัฒนาและสร้างสรรค์การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย
ที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงร่วมเสริมสร้างและแบ่งปันความก้าวหน้าของ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการกากับการดาเนินการตามกรอบนโยบายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นที่ยอมรับ มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น
ศรัทธาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหมในทุกด้าน อย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งนี้
ได้กาหนดคติพจน์ของปลัดกระทรวงกลาโหม “ทาเพื่อตัว อยู่แค่สิ้นลม ทาเพื่อสังคม อยู่คู่ฟ้าดิน”
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในระยะเวลา ๓ ปี กล่าวคือ ปรับปรุง
และจัดระเบียบในปีแรก การพัฒนาและสร้างสรรค์ในปีที่สอง และการเสริมสร้างเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ในปีที่สาม
ปีหกสอง
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แนวทางการปฏิบัติงานทัว่ ไป
เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติงานของปลัดกระทรวง
กลาโหม ตลอดจนความตั้งใจในการพัฒนาขับเคลื่อนสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมมากกว่าส่วนอื่น โดยมีงานหลักที่ต้องร่วมกันดาเนินการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑ มีความจงรักภักดีและให้ความสาคัญเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์ รักษา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๒ ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ ๙๐๔ อย่างเต็มขีดความสามารถให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว
และรอบคอบ
๒. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒.๑ สร้างการรับรู้และติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ การขจัด
ความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมในสังคม การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงการดาเนินโครงการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้า

-๒เจ้าพระยา เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ เร่งรัดการจัดทาแผนปฏิบัติการตามความรับผิดชอบ รองรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการรองรับ แผนแม่บทด้านด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
รวมทั้งแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๓ ดาเนินการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้ครบสมบูรณ์ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การผลิตใช้ในราชการ เพื่อความทันสมัยและ
การพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร
๒.๔ พัฒนาบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้มีทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสื่อสาร
ใยแก้วนาแสง ระบบโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลระดับใหญ่
(Big Data) ให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีเสถียรภาพ เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหม
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล
๒.๕ พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการดาเนินการ
ให้ครอบคลุมหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ
๒.๖ ติดตาม ขับเคลื่อน กากับดูแล และรายงานผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุ มคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ ยวข้ องกั บงานในความรั บผิ ดชอบของกระทรวง
กลาโหมตามห้วงเวลา
๒.๗ สนับสนุนการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งประสานติดตาม
การซ่อมปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ ให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้เป็นสถานที่สาหรับการประชุม
สุดยอดผู้นาอาเซียนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒.๘ สนับสนุนการดาเนินการตามแผนที่นาทาง (Roadmap) ไปสู่การเลือกตั้งของรัฐบาล
โดยเตรียมความพร้อมด้านกาลังพล ธุรการ ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแก่กาลังพลและครอบครัว และการสร้างหลักคิดในการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้อง
๒.๙ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สาหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบูรณาการแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
๒.๑๐ การดาเนินงาน/โครงการต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
อย่างเด็ดขาด หากมีมูลความผิด ให้ลงโทษโดยออกจากราชการไว้ก่อน
๓. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓.๑ กาหนดกรอบนโยบายด้านต่างๆ สาหรับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ
ที่นาไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ เตรียมการและพัฒนาการจัดการประชุมสภากลาโหม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้ งในด้ านธุ รการ การสนั บสนุ น สารั ตถะ น าเสนอข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อความมั่ นคงของชาติ

-๓โดยเฉพาะการจัดทาประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องนาไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
๓.๓ ประสานหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ จัดทาสรุปผลงานของกระทรวงกลาโหม
ตามแนวทางการจัดทาหนังสือ “ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน” ของรัฐบาล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทเพลง “สร้างไทยไปด้วยกัน” ผ่านสถานีวิทยุในความดูแลของกระทรวงกลาโหม
และสถานี วิทยุเครือข่าย รวมทั้ งน ากระบวนการจัดการความรู้ มาพิจารณาจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลกลาง
สาหรับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมใช้ประโยชน์ข้อมูลตามความรับผิดชอบต่อไป
๓.๔ ตรวจสอบและกากับดูแลในรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพการประชุมในกรอบรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมถึง
การจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๙ (Defence & Security 2019) ทั้งในด้านพิธีการ
การรักษาความปลอดภัย การสนับสนุนและการดาเนินการด้านสารัตถะ
๔. การปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดารง
รักษาสิ่งดีงามที่ได้สร้างไว้ในอดีต และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัย
๔.๒ ก าหนดมาตรการควบคุ ม และตรวจสอบพื้ นที่ เสี่ ย ง ตลอดจนปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่ ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด รัดกุม รวมถึงการเตรียมความพร้อม
และจั ด ท าแผนเผชิ ญ เหตุ เพื่ อรองรับสถานการณ์ ที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อความปลอดภั ยในพื้ นที่
ศาลาว่าการกลาโหมและบริเวณโดยรอบ
๔.๓ ปรับปรุงระบบปฏิ บั ติ งาน การสนั บสนุ น สวั สดิ การ และการจั ดก าลั งพลปฏิ บั ติ งาน
ณ ศู นย์ ปฏิ บั ติ การกระทรวงกลาโหม และศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สามารถติดตาม รายงานสถานการณ์ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔.๔ กวดขันการแต่งกาย ระเบียบวินัย คุณลักษณะ และการปฏิบัติตนของกาลังพลให้เป็นไป
ตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลเอาใจใส่สิทธิ ชีวิตความเป็นอยู่ของกาลังพล
ตามลาดับชั้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกาลังพล
๔.๕ ปรับปรุงห้องตัดผมและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด เพียงพอต่อ
ความต้องการของกาลังพล
๔.๖ พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถภาพ และการแต่งกายของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ให้มี
ความเข้มแข็ง แข็งแรง สง่างามอยู่เสมอ
๔.๗ จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมกาลังพลทุกประเภทอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ทั้งในเรื่อง อาหาร ที่พักอาศัย การบริการทางการแพทย์ และการบริการรถรับ - ส่งกาลังพล เป็นต้น
๔.๘ กวดขันให้หน่ วยงานและกาลังพลนาหลักการ ๕ ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขอนามั ย
เสริมสร้างนิสยั ) มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยอย่างต่อเนื่อง
๔.๙ กาหนดแนวทางการแต่งกายและการประดับเครื่องหมายของข้าราชการทหารที่เกษี ยณ
อายุราชการ ให้ชัดเจน ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

-๔๔.๑๐ จัดการฝึกตามแบบพระราชนิยมแก่ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกิด
ความชานาญ และเสริมการฝึกในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
เช่น การต่อสู้ป้องกันตัว หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการรบแบบจู่โจม หลักสูตรคอมมานโด
หลักสูตรของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และหลักสูตรหน่วยทหารทรหด
ของกองทัพบก เป็นต้น
๔.๑๑ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอานวยการ ภายในหน่วยงาน
(Unit School) สาหรับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔.๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสานักงานในพื้นที่รับผิดชอบและบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด
เรียบร้อย สง่างาม มีความคุ้มค่ากับงบประมาณการบารุงรักษาที่ใช้จ่ายไป เช่น การดูแล/จัดการบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม การจัดการขยะ ห้องอาบน้า ห้องสุขา การปรับปรุงห้องแถลงข่าว
ห้องพักคอย/รับรองแขกต่างประเทศ และห้องถ่ายภาพ เป็นต้น
๔.๑๓ ปรนนิบัติและซ่อมบารุงครุภัณฑ์สานักงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ชารุด
เสียหายให้กลับคืนสภาพ สามารถใช้การได้ตามปกติ หรือเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย ถ้าจาเป็น
จัดทาบัญชีคุมให้ถูกต้อง และงดการใช้ผ้าระบายหรือจัดดอกไม้ในพิธีการต่างๆ
๔.๑๔ กาหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน การจัดกาลังพลปฏิบัติงาน งบประมาณ และการใช้ประโยชน์ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
๔.๑๕ พิจารณาปรับโครงสร้างการจัดหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสม รองรับ
การปฏิบัติงานในอนาคต มีจานวนอัตรากาลังพลที่สมดุล ได้สัดส่วนกับภาระงานในความรับผิดชอบ
๔.๑๖ พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการสรรพกาลังเพื่อการทหาร ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การบริหารจัดการงานด้านกิจการกาลังสารอง
๔.๑๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในสายงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตาม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วย เช่น ด้านกฎหมาย ด้านไซเบอร์ ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
๔.๑๘ กาหนดแนวทางและดาเนินการคัดเลือกข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่ทางราชการต้องการหรือขาดแคลน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการเป็นสาคัญ
๔.๑๙ กาหนดแนวทางการดาเนินการด้านพลังงานปิโตรเลียม การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม
ด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร และการบริหารสถานีวิทยุในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
๔.๒๐ สร้างบทบาทนาในการประสาน สร้างความเชื่อมโยง และบูรณาการการปฏิบัติกับ
ส่ วนราชการอื่ นตามความรับผิ ดชอบของหน่ วย เช่ น ด้ านพลั งงาน คุ ณภาพยา รวมทั้ งการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/หน่วยงาน บริเวณโดยรอบหน่วยทหาร เป็นต้น
๔.๒๑ พัฒนาประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการอานวยความสะดวก การอนุญาต การสั่งเข้ามา
การนาเข้ามา การผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบตเตอรี่ และกาหนด
แนวทางการป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

-๕๔.๒๒ วางแผนการปฏิ บัติงานของหน่วยล่วงหน้า ๓ ปี ครอบคลุมกรอบการดาเนินการตาม
ภารกิจและความคิดริเริ่มที่ต้องดาเนินการ โดยเฉพาะงานของสถาบันและงานตามนโยบาย โดยจะได้
จัดคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการชี้แจงและรับทราบผลการดาเนินการตามแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ได้มอบไว้ต่อไป
๔.๒๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยโดยผู้บังคับบัญชา จะดาเนินการเมื่อ มีห้วงเวลาที่สะดวกและ
เหมาะสม โดยให้ ความส าคั ญ กั บสารั ตถะและผลการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยมากกว่ า พิ ธี ก ารและ
การอานวยความสะดวกระหว่างการตรวจเยี่ยม
๔.๒๔ กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ของปลัดกระทรวงกลาโหมที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนด
๕. การดาเนินการอื่นๆ
๕.๑ ให้ หน่ วยขึ้ นตรงส านั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม ประสานห้ วงเวลาที่ เหมาะสมกั บ
สานักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดภารกิจและการปฏิบัติงานที่สาคัญของ
หน่วยให้รองปลัดกระทรวงกลาโหมทราบต่อไป
๕.๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง
เป็นอนาคตของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ จึงต้องฝึกฝนและพัฒนาขีดความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย
กลั่นกรองงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรเป้าหมาย เพื่อก้าวขึ้นทดแทน
ในตาแหน่งสาคัญต่างๆ โอกาสต่อไป
๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมคนดี และการทาความดีเพื่อสังคม สาหรับผู้ประพฤติผิด ให้ลงโทษ
โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๕.๔ ศึกษาแนวความคิด การจัด และการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนากระทรวงกลาโหมให้ดียิ่งขึ้น
๕.๕ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเป็นการใช้
ขีดความสามารถ/ประสบการณ์ของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะนายทหาร
ชั้นนายพลที่ดารงตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือเทียบเท่า และนายทหารปฏิบัติการ
ของหน่วย ในขั้นต้น จะไม่จัดตั้งคณะทางานด้านต่างๆ ดังที่เคยปฏิบัติมา โดยมีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรง
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับการสนับสนุนกาลังพลดังกล่าว เข้าช่วยปฏิบัติงานในเรื่องที่
เหมาะสมตามขีดความสามารถของกาลังพลและความรับผิดชอบของหน่วย
๕.๖ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบัน จะต้องดารงความพร้อม สร้างความรัก สามัคคี
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มใจ พึงระลึกถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ ครอบครัว และประชาชน การยึดมั่นในอุดมการณ์และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นทหารตลอดเวลา

