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. 1  

พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

““งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการ  
ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญ
ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ 
โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดิน  
ทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์      
ท่ีพึงประสงค์ คือยังความเจริญม่ันคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 
ผู้บัญชาการทหารเรือ 

  



 

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

 นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนด
ทิศทางและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗   ที่มุ่งสู่
“การเป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”
ด้วยเปูาหมายร่วมในการเป็น “กองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นการด าเนินการในส่วนของงานส าคัญ จากวาระงานส าคัญและเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
งานที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และงานริเริ่มใหม่ตามแนวทางพัฒนากองทัพเรือ
ตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ รวม ๑๐ ด้าน และมีการก าหนด
เปูาหมายในนโยบายแต่ละข้ออย่างชัดเจน ซึ่งการจะท าให้สัมฤทธิ์ผลได้ นั้น จ าเป็นที่จะต้อง     
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของก าลังพลทุกนาย ในการท างานเป็นทีมอย่างสมัครสมานสามัคคี     
ผ่านการจัดระบบงานที่ดี และการวางแผนบริหารจัดการที่มีการบูรณาการเพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ     
ได้ปฏิบัติงานอย่างประสานสอดคล้อง ด้วยความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่และความมุ่งมั่นทุ่มเท   
ในการปฏิบัติงานเพ่ือกองทัพเรือ และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของก าลังพลทุกนาย และสร้างคุณค่า
ให้สังคมเห็นว่า กองทัพเรือจะเป็นกองทัพที่ประชาชนเช่ือม่ันและภาคภูมิใจ ด้วยเจตนารมณ์ที่ว่า 
“ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” ต่อไป  
 
 
 
 

พลเรือเอก 
 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 



๑ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อบกพร่อง 
 (๒) สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและโอกาสอันส าคัญได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
 (๓) สามารถด าเนินโครงการพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

๒. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 เป้าหมาย : 
 (๑) ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 (๒) ก าลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีความปลอดภัยและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
 (๓) การปฏิบัติของหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่มีความประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียว    
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
 
 

๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์           
ให้แก่คนในชาติ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๒) สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมให้ประชาชน  
มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง 
 (๓) ก าลังพลในกองทัพเรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองและสามารถ
น าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนได้ 

 

๒ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 

๔. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย : 

๑.  (๑) การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมเป็นไปตาม
แผนงานและเปูาหมายที่ก าหนด 

๒.  (๒) สามารถด ารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ           
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

๓.  (๓) การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วย และในพื้นที่
รับผิดชอบตลอดจนทะเลชายฝั่งและเกาะแก่ง การสนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูและสนับสนุนส่วนราชการอื่น    
ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. เตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 เป้าหมาย : 
  (๑) มีโครงสร้าง การจัดส่วนราชการ อัตราก าลังพล และแนวทางการบรรจุก าลังพลที่ชัดเจน  
  (๒) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบปฏิบัติประจ า และคู่มือการปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติการ 
  (๓) มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา ศรชล. นโยบาย ผอ.ศรชล. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ค าขอและจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม  
  (๔) มีการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการแสดงภาพสถานการณ์ในทะเล (MDA) 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
  (๕) มีการจัดหาและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ 
บก.ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด  
  (๖) มีการพัฒนาองค์ความรู้และองค์บุคคลในทุกระดับให้มีความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายและ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
  (๗) มีการพัฒนาบทบาท และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ศรชล. ให้เป็นหน่วยงานหลักในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 



๑ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อบกพร่อง 
 (๒) สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและโอกาสอันส าคัญได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
 (๓) สามารถด าเนินโครงการพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

๒. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 เป้าหมาย : 
 (๑) ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 (๒) ก าลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีความปลอดภัยและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
 (๓) การปฏิบัติของหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่มีความประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียว    
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
 
 

๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริ มสร้างความปรองดองสมานฉันท์           
ให้แก่คนในชาติ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (๒) สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมให้ประชาชน  
มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง 
 (๓) ก าลังพลในกองทัพเรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองและสามารถ
น าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนได้ 

 

๒ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 

๔. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย : 

๑.  (๑) การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมเป็นไปตาม
แผนงานและเปูาหมายที่ก าหนด 

๒.  (๒) สามารถด ารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ           
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

๓.  (๓) การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วย และในพื้นที่
รับผิดชอบตลอดจนทะเลชายฝั่งและเกาะแก่ง การสนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูและสนับสนุนส่วนราชการอื่น    
ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. เตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 เป้าหมาย : 
  (๑) มีโครงสร้าง การจัดส่วนราชการ อัตราก าลังพล และแนวทางการบรรจุก าลังพลที่ชัดเจน  
  (๒) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบปฏิบัติประจ า และคู่มือการปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติการ 
  (๓) มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา ศรชล. นโยบาย ผอ.ศรชล. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ค าขอและจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม  
  (๔) มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการแสดงภาพสถานการณ์ในทะเล (MDA) 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
  (๕) มีการจัดหาและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ 
บก.ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด  
  (๖) มีการพัฒนาองค์ความรู้และองค์บุคคลในทุกระดับให้มีความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายและ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
  (๗) มีการพัฒนาบทบาท และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ศรชล. ให้เป็นหน่วยงานหลักในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 



๓ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 

๖. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการก าลังพลให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน  
ในการให้บริการที่ดี 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อราชการ      
เพื่อขอรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ  
 (๒) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ 
 
 

๗. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมจุดแข็ง
ในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ และก าหนดคู่เทียบ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน       
อย่างมืออาชีพ 
 เป้าหมาย : 
 การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายและแผนงานของคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือและ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

๔ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ  
 

๑. ทบทวนและจัดท านโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี ให้สอดคล้องตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
ระยะ ๒๐ ปี 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการทบทวนและจัดท านโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี รองรับการด าเนินการตามแนวทางพัฒนาและ
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ ตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี  
 
 

 

๒. ปรับปรุงโครงสร้างตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือรองรับแผนแม่บทการปฏิรูป    
การบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 เป้าหมาย : 
 การด าเนินการเป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ และขั้นตอน
ของกระบวนการพิจารณาและปรับปรุงอัตรากองทัพเรือ 
 
 

 

๓. ศึกษาทบทวนแนวทางการเตรียมก าลังและใช้ก าลังของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
  (๑) ทบทวนระดับความพร้อมรบของกองทัพเรือ ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง   
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีระดับความพร้อมรบที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ  
ระยะ๒๐ ปี การจัดหาก าลังรบเข้าประจ าการ และการปลดระวาง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์ 
 (๒) ทบทวนแนวทางการใช้ก าลังตามแผนปูองกันประเทศของกองทัพเรือ ให้สอดคล้องกับ แนวทาง    
การใช้ก าลังตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี การจัดหาก าลังรบเข้าประจ าการ และการปลดระวาง/
ทะเบียนยุทโธปกรณ์ 
  (๓) มีการศึกษาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถระบบและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
 
 

 

๔. ศึกษาแนวทางพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านทั่วไป 
 

๖. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการก าลังพลให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน  
ในการให้บริการที่ดี 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อราชการ      
เพื่อขอรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ  
 (๒) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ 
 
 

๗. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมจุดแข็ง
ในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ และก าหนดคู่เทียบ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน       
อย่างมืออาชีพ 
 เป้าหมาย : 
 การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายและแผนงานของคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือและ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

๔ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ  
 

๑. ทบทวนและจัดท านโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี ให้สอดคล้องตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
ระยะ ๒๐ ปี 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการทบทวนและจัดท านโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี รองรับการด าเนินการตามแนวทางพัฒนาและ
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ ตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี  
 
 

 

๒. ปรับปรุงโครงสร้างตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือรองรับแผนแม่บทการปฏิรูป    
การบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ 
 เป้าหมาย : 
 การด าเนินการเป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ และขั้นตอน
ของกระบวนการพิจารณาและปรับปรุงอัตรากองทัพเรือ 
 
 

 

๓. ศึกษาทบทวนแนวทางการเตรียมก าลังและใช้ก าลังของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
  (๑) ทบทวนระดับความพร้อมรบของกองทัพเรือ ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง   
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีระดับความพร้อมรบที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ  
ระยะ๒๐ ปี การจัดหาก าลังรบเข้าประจ าการ และการปลดระวาง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์ 
 (๒) ทบทวนแนวทางการใช้ก าลังตามแผนปูองกันประเทศของกองทัพเรือ ให้สอดคล้องกับ แนวทาง    
การใช้ก าลังตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี การจัดหาก าลังรบเข้าประจ าการ และการปลดระวาง/
ทะเบียนยุทโธปกรณ์ 
  (๓) มีการศึกษาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถระบบและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
 
 

 

๔. ศึกษาแนวทางพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ  
 

๕. เตรียมการรองรับการมีเรือด าน้ าเข้ามาประจ าการ 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาแนวทางการใช้เรือด าน้ า การปรับโครงสร้างของกองเรือด าน้ า กองเรือยุทธการ       
ในภาพรวม และแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสนับสนุนให้มีขีดความสามารถรองรับ
การมีเรือด าน้ าเข้าประจ าการ 
 

 

๖. พัฒนาขีดความสามารถของก าลังทหารพรานนาวิกโยธิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง     
ตาม มติคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถของก าลังทหารพรานนาวิกโยธิน (องค์บุคคล ความรู้
ยุทโธปกรณ์ องค์ยุทธวิธี)  
 (๒) พัฒนาขีดความสามารถก าลังทหารพรานนาวิกโยธินให้เทียบเท่าทหารหลัก 
 
 

๗. ขยายกรอบความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน           
ที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย และด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพเรือ 
ประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีความก้าวหน้าในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรือกับกองทัพเรือเวียดนามในระดับการประชุม Navy to Navy Talks 
 (๒) สามารถด ารงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับกองทัพเรือประเทศมหาอ านาจได้อย่างสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๖ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าลังพล  
 

 

๑. จัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมก าลังพลส าหรับต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญ        
ของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมก าลังพลส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงท่ีส าคัญเพื่อขับเคลื่อน
หน่วยงานและองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 

๒. บริหารและพัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ   
ก าลังพลกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีแนวทางการน าผลการประเมินตามหลักขีดสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติ งานก าลังพล
กองทัพเรือไปใช้ในการบริหารก าลังพล การพัฒนาก าลังพล และการรักษาก าลังพลที่ได้ผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
       (๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ทร. (HRMISS) ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ก.) ช้ันยศ       
นาวาตร ี– เรือเอก 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ก.) ช้ันยศนาวาตรี – เรือเอก          
ที่ เกิดขึ้นจากแผนการผลิตนักเรียนนายเรือในปัจจุบัน เพื่อให้กองทัพเรือทราบหรือพิจารณาสั่ งการ           
ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการศึกษาดังกล่าว 
 
 

๔. พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ
และสนับสนุนการก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 ก าลังพลกองทัพเรือ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกัน          
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามต าแหน่งงานและช้ันยศ 
 
 

๕. ปรับปรุงการมอบอ านาจกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 เป้าหมาย : 
 กระจายอ านาจในการบริหารงานกองทัพเรือ โดยสอดคล้องกับค าสั่งการมอบอ านาจและนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย 
 
 



๕ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ  
 

๕. เตรียมการรองรับการมีเรือด าน้ าเข้ามาประจ าการ 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาแนวทางการใช้เรือด าน้ า การปรับโครงสร้างของกองเรือด าน้ า กองเรือยุทธการ       
ในภาพรวม และแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสนับสนุนให้มีขีดความสามารถรองรับ
การมีเรือด าน้ าเข้าประจ าการ 
 

 

๖. พัฒนาขีดความสามารถของก าลังทหารพรานนาวิกโยธิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง     
ตาม มติคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถของก าลังทหารพรานนาวิกโยธิน (องค์บุคคล ความรู้
ยุทโธปกรณ์ องค์ยุทธวิธี)  
 (๒) พัฒนาขีดความสามารถก าลังทหารพรานนาวิกโยธินให้เทียบเท่าทหารหลัก 
 
 

๗. ขยายกรอบความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน           
ที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย และด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพเรือ 
ประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีความก้าวหน้าในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรือกับกองทัพเรือเวียดนามในระดับการประชุม Navy to Navy Talks 
 (๒) สามารถด ารงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับกองทัพเรือประเทศมหาอ านาจได้อย่างสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๖ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการก าลังพล  
 

 

๑. จัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมก าลังพลส าหรับต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญ        
ของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมก าลังพลส าหรับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงท่ีส าคัญเพื่อขับเคลื่อน
หน่วยงานและองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 

๒. บริหารและพัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ   
ก าลังพลกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีแนวทางการน าผลการประเมินตามหลักขีดสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติ งานก าลังพล
กองทัพเรือไปใช้ในการบริหารก าลังพล การพัฒนาก าลังพล และการรักษาก าลังพลที่ได้ผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
       (๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ทร. (HRMISS) ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ก.) ช้ันยศ       
นาวาตร ี– เรือเอก 
 เป้าหมาย : 
 มีผลการศึกษาปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ก.) ช้ันยศนาวาตรี – เรือเอก          
ที่ เกิดขึ้นจากแผนการผลิตนักเรียนนายเรือในปัจจุบัน เพื่อให้กองทัพเรือทราบหรือพิจารณาสั่ งการ           
ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการศึกษาดังกล่าว 
 
 

๔. พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ
และสนับสนุนการก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 ก าลังพลกองทัพเรือ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกัน          
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามต าแหน่งงานและช้ันยศ 
 
 

๕. ปรับปรุงการมอบอ านาจกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 เป้าหมาย : 
 กระจายอ านาจในการบริหารงานกองทัพเรือ โดยสอดคล้องกับค าสั่งการมอบอ านาจและนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย 
 
 



๗ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการข่าว 
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถงานด้านข่าวกรองทางการภาพของกองทัพเรือให้ทันสมัย รองรับ  
สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในปัจจุบันและอนาคต 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ก าลังพลด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการพัฒนาความรู้ในงานด้านข่าวกรองทางการภาพ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านข่าวกรองทางการภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) กองทัพเรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข่าวกรองทางการภาพให้ทันสมัย 
 

 

๒. พัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการข่าวของ 
กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือมีแหล่งข่าวภาคประชาชน (ข่าวลับ/ข่าวเปิด) ครอบคลุมในทุกพื้นที่รับผิดชอบ สามารถ
แจ้งข่าวสารด้านความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าว/
ข่าวกรองอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการปฏิบัติข่าวสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
อย่างรอบด้าน 
 

 

๓. บูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ ตลอดจน
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 หน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก ตลอดจนต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
 

 

๔. เพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีตั้ งหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ    
ด้วยการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ   
นอกกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 บูรณาการสัญญาณภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน     
การเฝูาระวัง 
 

 
 
 
 

Intelligence 
๘ 

 

 
นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านยุทธการและการฝึก  
 

๑. ด ารงการปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังนานาชาติและมิตรประเทศในการป้องกันและปราบปรามโจรสลัด
และการปล้นเรือที่เป็นภัยคุกคามร่วมของภูมิภาค 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังพลร่วมปฏิบัติงานกับกองก าลังผสมทางทะเล  เพื่อปราบปรามโจรสลัดร่วมกับ        
กองก าลังนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง 
 (๒) สามารถจัดก าลังร่วมการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

๒. พัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถน าผลการฝึกไปพัฒนาแนวทาง      
การใช้ก าลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ผลการฝึกกองทัพเรือมีความชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักนิยมและแนวทาง        
การใช้ก าลังของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (๒) มีการพัฒนาการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 (๓) การฝึกผสมและร่วม/ผสมต่าง ๆ สามารถรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ          
ชาติมหาอ านาจ 
 

๓. พัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร และบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสาร
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) หน่วยงานในกองทัพเรือมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 (๒) หน่วยงานในกองทัพเรือมีช่างภาพสนาม (COMBAT CAMERA) และผู้รายงานข่าวสนาม (FIELD REPORTER)
เพื่อท าหน้าท่ีในการปฏิบัติการข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยในเชิงรุก 
 (๓) มีการบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกในการสร้างมวลชนสนับสนุนงานและ
ภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งด าเนินการปฏิบัติการข่าวสารในการสร้างความร่วมมือจากก าลังพลภายในกองทัพ 
 (๔) สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรและทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 (๕) คณะท างานสื่อสารข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือได้รับการบรรจุก าลังพลที่รับผิดชอบโดยตรง และ          
มีเครื่องมือเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
 (๖) มีการประเมินผลโครงสร้างคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือในทุกระดับ 

 

๔. สนับสนุนการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง      
ตามแนวชายแดน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านความมั่นคง 
 เป้าหมาย : 
 สามารถบูรณาการแผนงานโครงการในส่วนความรับผดิชอบของกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
และชายทะเล และด ารงการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและเปูาหมายที่ก าหนด 
 



๗ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการข่าว 
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถงานด้านข่าวกรองทางการภาพของกองทัพเรือให้ทันสมัย รองรับ  
สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในปัจจุบันและอนาคต 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ก าลังพลด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการพัฒนาความรู้ในงานด้านข่าวกรองทางการภาพ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านข่าวกรองทางการภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) กองทัพเรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข่าวกรองทางการภาพให้ทันสมัย 
 

 

๒. พัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการข่าวของ 
กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือมีแหล่งข่าวภาคประชาชน (ข่าวลับ/ข่าวเปิด) ครอบคลุมในทุกพื้นที่รับผิดชอบ สามารถ
แจ้งข่าวสารด้านความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าว/
ข่าวกรองอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการปฏิบัติข่าวสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
อย่างรอบด้าน 
 

 

๓. บูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ ตลอดจน
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 หน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ตลอดจนต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
 

 

๔. เพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีตั้ งหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ    
ด้วยการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ   
นอกกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 บูรณาการสัญญาณภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน     
การเฝูาระวัง 
 

 
 
 
 

Intelligence 
๘ 

 

 
นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านยุทธการและการฝึก  
 

๑. ด ารงการปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังนานาชาติและมิตรประเทศในการป้องกันและปราบปรามโจรสลัด
และการปล้นเรือที่เป็นภัยคุกคามร่วมของภูมิภาค 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังพลร่วมปฏิบัติงานกับกองก าลังผสมทางทะเล  เพื่อปราบปรามโจรสลัดร่วมกับ        
กองก าลังนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง 
 (๒) สามารถจัดก าลังร่วมการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

๒. พัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถน าผลการฝึกไปพัฒนาแนวทาง      
การใช้ก าลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ผลการฝึกกองทัพเรือมีความชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักนิยมและแนวทาง        
การใช้ก าลังของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (๒) มีการพัฒนาการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 (๓) การฝึกผสมและร่วม/ผสมต่าง ๆ สามารถรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ          
ชาติมหาอ านาจ 
 

๓. พัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร และบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสาร
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) หน่วยงานในกองทัพเรือมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 (๒) หน่วยงานในกองทัพเรือมีช่างภาพสนาม (COMBAT CAMERA) และผู้รายงานข่าวสนาม (FIELD REPORTER)
เพื่อท าหน้าท่ีในการปฏิบัติการข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยในเชิงรุก 
 (๓) มีการบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกในการสร้างมวลชนสนับสนุนงานและ
ภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งด าเนินการปฏิบัติการข่าวสารในการสร้างความร่วมมือจากก าลังพลภายในกองทัพ 
 (๔) สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรและทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 (๕) คณะท างานสื่อสารข้อมูลข่าวสาร กองทัพเรือได้รับการบรรจุก าลังพลที่รับผิดชอบโดยตรง และ          
มีเครื่องมือเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
 (๖) มีการประเมินผลโครงสร้างคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือในทุกระดับ 

 

๔. สนับสนุนการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง      
ตามแนวชายแดน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านความมั่นคง 
 เป้าหมาย : 
 สามารถบูรณาการแผนงานโครงการในส่วนความรับผดิชอบของกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
และชายทะเล และด ารงการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและเปูาหมายที่ก าหนด 
 



๙ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการส่งก าลังบ ารุง  
 

๑. พัฒนาพื้นที่ของ ทร. สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์      
แห่งที่ ๓ และสามารถน าไปจัดท าเป็นแผน/โครงการก่อสร้างที่ชัดเจน 
 (๒) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่ชัดเจนตามแนวนโยบาย        
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งของประเทศและสามารถน าไปจัดท า
เป็นแผน/โครงการก่อสร้างที่ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินของกองทัพเรือให้มีความทันสมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์    
ตามยุทธศาสตร์ที่ดินของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีฐานข้อมูลที่ดินของกองทัพเรือที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
 (๒) มีแนวเขตที่ดินของกองทัพเรือที่ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อ      
การพัฒนาที่ดินของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

๓. สนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือสามารถสนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ     
ได้ตามแผนโดยสมบูรณ์ 
 

 

๔. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสินทรัพย์ในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพเรือ  ให้สามารถ
ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือมีการบริหารสินทรัพย์ในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพเรือ ประเภทยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ForceAsset-IT และครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน SupAsst โดยน าระบบสารสนเทศมาบริหารข้อมูลระหว่าง
หน่วยรับผิดชอบยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการวางแผน      
การส่งก าลังบ ารุง และให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 
 

๑๐ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ 
 (๒) ระบบรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง ANALOG และ DIGITAL 
และครอบคลุมทุกชั้นความลับ 
 (๓) สามารถควบคุมการเข้าถึงและการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 เป้าหมาย : 
  (๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
  (๒) กองทัพเรือมีการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ 
 
 

 

๓. พัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
บังคับบัญชาตามหลักการของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมมีความพร้อม และเชื่อถือได้ 
 (๒) มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ส าหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๑ และ ๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบส านักงานอัตโนมัติมีความพร้อม ใช้งานง่ายสะดวก และทันสมัย 
 (๒) มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและส านักงานอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ (Cloud Navy) รองรับระบบ
ฐานข้อมูลส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Cloud Government) 



๙ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการส่งก าลังบ ารุง  
 

๑. พัฒนาพื้นที่ของ ทร. สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์      
แห่งที่ ๓ และสามารถน าไปจัดท าเป็นแผน/โครงการก่อสร้างที่ชัดเจน 
 (๒) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่ชัดเจนตามแนวนโยบาย        
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งของประเทศและสามารถน าไปจัดท า
เป็นแผน/โครงการก่อสร้างที่ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินของกองทัพเรือให้มีความทันสมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์    
ตามยุทธศาสตร์ที่ดินของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีฐานข้อมูลที่ดินของกองทัพเรือที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
 (๒) มีแนวเขตที่ดินของกองทัพเรือที่ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อ      
การพัฒนาที่ดินของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

๓. สนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือสามารถสนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ     
ได้ตามแผนโดยสมบูรณ์ 
 

 

๔. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสินทรัพย์ในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพเรือ  ให้สามารถ
ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 
 เป้าหมาย : 
 กองทัพเรือมีการบริหารสินทรัพย์ในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพเรือ ประเภทยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ForceAsset-IT และครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน SupAsst โดยน าระบบสารสนเทศมาบริหารข้อมูลระหว่าง
หน่วยรับผิดชอบยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการวางแผน      
การส่งก าลังบ ารุง และให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 
 

๑๐ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ 
 (๒) ระบบรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารสามารถรองรับการใช้งานได้ท้ัง ANALOG และ DIGITAL 
และครอบคลุมทุกชั้นความลับ 
 (๓) สามารถควบคุมการเข้าถึงและการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 เป้าหมาย : 
  (๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
  (๒) กองทัพเรือมีการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ 
 
 

 

๓. พัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
บังคับบัญชาตามหลักการของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมมีความพร้อม และเชื่อถือได้ 
 (๒) มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ส าหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๑ และ ๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบส านักงานอัตโนมัติมีความพร้อม ใช้งานง่ายสะดวก และทันสมัย 
 (๒) มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและส านักงานอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ (Cloud Navy) รองรับระบบ
ฐานข้อมูลส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Cloud Government) 



๑๑ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านกิจการพลเรือน  
 

๑. พัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความ
ทันสมัยและชัดเจน 
 (๒) กองทัพเรือสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและในพื้นที่    
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 
 (๓) มีการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) กองทัพเรือและหน่วยรองในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             
ที่หลากหลายและได้รับความสนใจจากสังคมและประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 

๓. พัฒนาขีดความสามารถในงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง 
 (๒) สามารถส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร     
ในทะเลและชายฝั่ง 
 (๓) งานในโครงการพระราชด าริที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่งที่กองทัพเรือ
รับผิดชอบทุกโครงการ ต้องมีแผนงานรองรับ 
 

๑๒ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของหน่วยผู้ใช้ 
 (๒) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือสามารถน าไปสู่สายการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๓) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างก าลังรบ ที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการแล้ว ให้น าไปทดสอบ 
ทดลองใช้งาน เพื่อน าเข้าสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป 
 (๔) มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้จากการวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเอง ที่มีมาตรฐาน เข้าประจ าการอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น ทุ่นระเบิด อากาศยาน FUVEC เป็นต้น 
 (๕) การพิจารณาและด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของ
กองทัพเรือ รวมทั้งมีการจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป 
 

 

๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์     
ของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน  
อย่างต่อเนื่อง 
 (๒) มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนารองรับทิศทางการพัฒนายุทโธปกรณ์ในอนาคต 
 
 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ    
ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
 เป้าหมาย : 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
 
 



๑๑ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านกิจการพลเรือน  
 

๑. พัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความ
ทันสมัยและชัดเจน 
 (๒) กองทัพเรือสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและในพื้นที่    
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 
 (๓) มีการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) กองทัพเรือและหน่วยรองในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             
ที่หลากหลายและได้รับความสนใจจากสังคมและประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 

๓. พัฒนาขีดความสามารถในงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 เป้าหมาย : 
 (๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง 
 (๒) สามารถส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร     
ในทะเลและชายฝั่ง 
 (๓) งานในโครงการพระราชด าริที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่งที่กองทัพเรือ
รับผิดชอบทุกโครงการ ต้องมีแผนงานรองรับ 
 

๑๒ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของหน่วยผู้ใช้ 
 (๒) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือสามารถน าไปสู่สายการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๓) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างก าลังรบ ที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการแล้ว ให้น าไปทดสอบ 
ทดลองใช้งาน เพื่อน าเข้าสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป 
 (๔) มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้จากการวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเอง ที่มีมาตรฐาน เข้าประจ าการอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น ทุ่นระเบิด อากาศยาน FUVEC เป็นต้น 
 (๕) การพิจารณาและด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของ
กองทัพเรือ รวมทั้งมีการจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป 
 

 

๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์     
ของกองทัพเรือ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน  
อย่างต่อเนื่อง 
 (๒) มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนารองรับทิศทางการพัฒนายุทโธปกรณ์ในอนาคต 
 
 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ    
ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลย ี
 เป้าหมาย : 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
 
 



๑๓ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการบริหารจัดการ  
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบการบริหารจัดการของ ทร. เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 (๒) หน่วยต่างๆ มีคู่มือการปฏิบัติงานครบถ้วนตามกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วย 
 (๓) กระบวนการที่ส าคัญของหน่วยได้รับการปรับปรุงและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือเพื่อมุ่งสู่     
การเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงและนวัตกรรม 
        (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ ของ ทร. (RTN KM IT) ให้สามารถบูรณาการเข้ากับ       
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสะท้อนต้นทุน 
 เป้าหมาย : 
 หน่วยเทคนิคกลุ่มเปูาหมาย ๑๒ หน่วยมีข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
 

๓. พัฒนาระบบ RTN ERP ให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือ   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณของกองทัพเรือได้อย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อประหยัดเวลาและขั้นตอนทางธุรการที่ไม่จ าเป็น 
 (๒) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการบริหารโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (๓) ระบบ RTN ERP สามารถสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๔. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความ
เป็นระบบ และมีการบูรณาการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการขับเคลื่อน
กองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างานที่ส าคัญภายใต้การ
บริหารจัดการขององค์กรกลาง เพื่อประเมินการท างานกับเสนอแนะหนทางปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้องเหมาะสม
ต่อการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๒) มีการบูรณาการการตรวจสอบและและประเมินผลแบบองค์รวมของการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ 
การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของคณะท างาน PMQA กองทัพเรือ     
การจัดการความรู้ของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ และการตรวจอื่น ๆ ที่ส าคัญ พร้อมกับวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  
 
 

๑๔ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
กระบวนการนโยบายกองทัพเรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน านโยบายกองทัพเรือ สู่การปฏิบัติ และการประเมินผล  
 

 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งกรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบในการก ากับดูแล
นโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน ได้รับทราบการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยต่าง ๆ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. กรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบนโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน จัดท าแนวทาง
การปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ เสนอกรมยุทธการทหารเรือ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ
ส าหรับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ น าไปก าหนดแนวทางการด าเนินการให้
สอดคล้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ในระบบสารสนเทศตามวงรอบ 
ที่ก าหนด หรือตามท่ีกรมยุทธการทหารเรือจะประสาน 
 ๒. กรมยุทธการทหารเรือ รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จากกรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน และสรุปรายงานผลเสนอ
กองทัพเรือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

 
 
  



๑๓ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ด้านการบริหารจัดการ  
 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบการบริหารจัดการของ ทร. เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 (๒) หน่วยต่างๆ มีคู่มือการปฏิบัติงานครบถ้วนตามกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วย 
 (๓) กระบวนการที่ส าคัญของหน่วยได้รับการปรับปรุงและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือเพื่อมุ่งสู่     
การเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงและนวัตกรรม 
        (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ ของ ทร. (RTN KM IT) ให้สามารถบูรณาการเข้ากับ       
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสะท้อนต้นทุน 
 เป้าหมาย : 
 หน่วยเทคนิคกลุ่มเปูาหมาย ๑๒ หน่วยมีข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
 

๓. พัฒนาระบบ RTN ERP ให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือ   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณของกองทัพเรือได้อย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อประหยัดเวลาและขั้นตอนทางธุรการที่ไม่จ าเป็น 
 (๒) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการบริหารโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (๓) ระบบ RTN ERP สามารถสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๔. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความ
เป็นระบบ และมีการบูรณาการส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการขับเคลื่อน
กองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะท างานท่ีส าคัญภายใต้การ
บริหารจัดการขององค์กรกลาง เพื่อประเมินการท างานกับเสนอแนะหนทางปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้องเหมาะสม
ต่อการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๒) มีการบูรณาการการตรวจสอบและและประเมินผลแบบองค์รวมของการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ 
การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของคณะท างาน PMQA กองทัพเรือ     
การจัดการความรู้ของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ และการตรวจอื่น ๆ ที่ส าคัญ พร้อมกับวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  
 
 

๑๔ 
 

นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
กระบวนการนโยบายกองทัพเรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน านโยบายกองทัพเรือ สู่การปฏิบัติ และการประเมินผล  
 

 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งกรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบในการก ากับดูแล
นโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน ได้รับทราบการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยต่าง ๆ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. กรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบนโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน จัดท าแนวทาง
การปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ เสนอกรมยุทธการทหารเรือ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ
ส าหรับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ น าไปก าหนดแนวทางการด าเนินการให้
สอดคล้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ในระบบสารสนเทศตามวงรอบ 
ที่ก าหนด หรือตามท่ีกรมยุทธการทหารเรือจะประสาน 
 ๒. กรมยุทธการทหารเรือ รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จากกรมฝุายอ านวยการ และหน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน และสรุปรายงานผลเสนอ
กองทัพเรือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

 
 
  




