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นโยบายผู้บญัชาการทหารเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
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“การจะพัฒนาทุกส่ิงทุกอย่างใหเ้จริญนั้น  

จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพ้ืนฐานเดิมทีม่อียู่กอ่นทั้งส้ิน  

ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว  

ที่จะเพิ่มเตมิเสรมิต่อให้เจรญิขึน้ไปอกีนั้น ยากนักที่จะท าได้  

จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุง่สร้างความเจริญแล้ว  

ยังต้องพยายามรักษาพ้ืนฐานใหม้ั่นคง ไม่บกพรอ่ง พร้อมๆ กันได้” 
 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในพิธพีระราชทานปรญิญาบตัรจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
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พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ 
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นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

 

 

 
จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงโลกซึ่งเกิดจากแรงบังคับ  (Driving Forces) ที่ส าคัญ 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนสมดุลของโลกเป็นระบบหลายขั้วอ านาจ โดยประเทศมหาอ านาจซึ่งเป็นตัวแสดงหลัก 
ในระบบการเมืองโลกได้เข้ามามีบทบาทและแผ่อิทธิพลเพ่ือสร้างผลกระทบที่ตนเองต้องการในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งความเป็นโลกาภิวัตน์ของโลกยุคปัจจุบันได้ช่วยขยายแรง ท าให้ผลกระทบของการแผ่
อิทธิพลโดยชาติมหาอ านาจต่างๆ มีลักษณะทั่วถึง (extensity) เข้มข้น (intensity) รวดเร็ว (velocity) และรุนแรง 
(impact) ครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และสังคมวัฒนธรรม ทั้งในระดับโลก 
และภูมิภาค โดยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก นั้น มีการแข่งอิทธิพลของชาติมหาอ านาจผ่านการด าเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific Strategy ของประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตร 
ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของประเทศจีน ซึ่งปรากฏหลักฐานที่เด่นชัดคือการที่ประเทศ
มหาอ านาจและพันธมิตร ได้จัดส่งก าลังทางเรือเข้ามาปฏิบัติการในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้มากขึน้ 

 นอกจากนั้น สถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่รอบบ้าน ยังคงมีปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน 
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ปัญหาการแข่งขันการสั่งสมอาวุธ (Arm Race) ที่ประเทศ 
ในภูมิภาคได้จัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ าประจ าการโดยเฉพาะเรือด าน้ าที่ ส่ งผลให้ศักย์สงคราม  
(Combat Potential) ของกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ สูงขึ้นกว่ากองทัพเรือไทย รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
และการน าเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์มาใช้ในการทหาร ดังที่เห็นได้จากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ก็เป็นหนึ่งในแรงบังคับ
ที่ก าลังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ส าหรับปัญหาความม่ันคงภายในประเทศ ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับ 
การแก้ไข เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ ปัญหาความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ และปัญหาค่าครองชีพ รวมถึงปัญหา 
โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และฝีดาษวานร ล้วนเป็นภัยคุกคามของประเทศท่ีกองทัพเรือ
จะต้องมีบทบาทส าคัญในการเข้าไปให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาตามขีดความสามารถที่กระท าได้ ตามแนวทาง
ของแผนระดับต่าง  ๆภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค จนถึงภายในประเทศ เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ  
ให้กองทัพเรือต้องเสริมสร้างรากฐานของกองทัพให้มั่นคง โดยการพัฒนาความเข้มแข็งก าลั งทางเรือ 
ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจแบบแข็ง (Hard Power) ควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพเรือประเทศมหาอ านาจ
และมิตรประเทศ ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจแบบอ่อน (Soft Power) อย่างสมดุลและเท่าทันสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

 ส าหรับปัญหาการบริหารจัดการภายในกองทัพเรือที่ส าคัญ ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินนโยบาย
และโครงการต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่ขาดความต่อเนื่อง ท าให้ในบางโครงการของกองทัพเรือ ยังไม่ประสบผลส าเร็จ
อย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการฉุดรั้งกองทัพเรือให้ไม่สามารถพัฒนาเป็นไปในทิศทาง 

        ด าเนินการต่อเนื่องตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา ควบคู่กับการเสริมสร้าง
รากฐานที่ม่ันคง รวมทั้งยกระดับกองทัพเรือให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล ทันสมัย มีคุณธรรม มีความยั่งยืน 
บนพื้นฐานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และเป็นกองทัพเรือท่ีประชาชนเชื่อม่ัน และภาคภูมิใจ 
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ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักน า (Lead Mark) รวมทั้งอุปสรรคดังกล่าวยังลดทอนความเชื่อมั่น 
ศรัทธา จากภาคประชาชน ท าให้กองทัพเรือต้องประสบกับพายุคลื่นลมถาโถมกระหน่ าเป็นระลอก ส่งผลให้
เส้นทางเดินเรือตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ เบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง  

 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ 
ในการเสริมสร้างรากฐานการด าเนินโครงการพัฒนากองทัพเรือในด้านต่าง ๆ ให้มีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน 
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และต้องฉายให้เห็นถึงภาพความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายงบประมาณ 
ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างการรับรู้กับประชาชน โดยการก าหนด
นโยบายออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน จ านวน ๓ ด้าน ซึ่งเป็นนโยบายทีมุ่่งเน้นในการเสริมสร้าง
รากฐานของกองทัพเรือ เปรียบเสมือนการปรับแต่งเข็มและความเร็วในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
รวมทั้ง ด าเนินการต่อเนื่องตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา ให้สามารถน าพากองทัพเรือกลับเข้าสู่
เส้นทางเดินเรือตามหลักน าอีกครั้งหนึ่ง  และนโยบายหลัก จ านวน ๙ ด้าน ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้ถ่ายทอด 
จากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือด้านต่าง ๆ นโยบาย
กองทัพเรือระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมทั้งนโยบายหน่วยเหนือ ทั้งระดับรัฐบาล กระทรวงกลาโหม  
และกองบัญชาการกองทัพไทย  

 ทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ 
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากก าลังพลกองทัพเรือทุกนาย ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือฯ 
ให้บรรลุเปูาหมาย โดยกรมฝุายอ านวยการและหน่วยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ และออกแบบ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้เห็นภาพของความส าเร็จที่ต้องการในแต่ละนโยบายให้เกิดความชัดเจน โดยไม่มีนโยบายใด
นโยบายหนึ่งถูกละเลย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่ก าหนดไว้ คือ “เป็นหน่วยงาน
ความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยการมุ่งเน้นการเป็นกองทัพเรือ 
ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Integrity and Transparency Organization) เพ่ือน าไปสู่ 
การเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อม่ัน และภาคภูมิใจ - The Trusted Navy” 

  
  
      พลเรือเอก 
                                                                            (เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์) 
                                                                              ผู้บัญชาการทหารเรือ 
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นโยบายเร่งด่วน ๓ ด้าน 
 

ด้านที่ ๑ 
เสริมสร้างก าลังกองทัพให้มีความพร้อม ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

๑. พิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
(๑) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และโรงเรียนจิตอาสา

พระราชทาน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา  
ในการปฏิบัติงานของหน่วย 

(๒) สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริและพระด าริที่กองทัพเรือรับผิดชอบ  
(๓) ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการโจมตีให้ร้ายสถาบันฯ ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์  
(๔) เตรียมการจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   
๒. พัฒนากองทัพและเสริมสร้างก าลังรบให้เป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ ทร. 

(๑) ทบทวนยุทธศาสตร์และก าหนดโครงสร้างก าลังรบของกองทัพเรือให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถน ายุทธศาสตร์ ทร. ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

(๒) จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ 
และสอดคล้องกับสถานภาพงบประมาณของ ทร. 

(๓) จัดท าโครงการระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพ ทร. ทางฝั่งทะเล 
อันดามันให้มีความชัดเจน  

(๔) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและแนวทางการปฏิบัติงานของ ศปก.ทร. ให้สอดคล้องกับแนวทาง  
การใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ และการปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล.  
๓. พัฒนาการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังรบให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(๑) ทดสอบแนวทางการใช้ก าลัง ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งในห้วงการฝึกกองทัพเรือ และการท า WAR GAME  
เป็นกรณีเฉพาะ เพ่ือพิจารณาสิ่งที่ยังขาดอยู่และปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

(๒) ฝึกยิงอาวุธของก าลังรบทางเรือ เพ่ือทดสอบขีดความสามารถส าคัญและให้ได้ผลในเชิงการปูองปราม  
(๓) ด ารงการฝึกกองทัพเรือเพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังรบและระบบอ านวยการยุทธ์ รวมทั้งทดสอบ

แผนปูองกันประเทศด้านทิศตะวันออกในส่วนของ ทร. 
(๔) สานต่อการพัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง ทร. กับ ศรชล. หน่วยงานในเครือข่าย ศรชล. และหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ  
๔. ด ารงความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการท าสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW) 

(๑) ทดสอบการใช้งานและหลักนิยมของโครงการ NCW ภายหลังได้รับการติดตั้งตามแผนแม่บท 
การพัฒนาขีดความสามารถส าหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘   

(๒) จัดท าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการท าสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจการณ์ทางทะเลระยะไกลผ่านระบบดาวเทียม ทั้งในส่วนของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับภาคเอกชน  GISTDA รวมทั้ง ศรชล. 

(๓) ฝึกอบรมก าลังพลและวางระบบการจัดการความรู้ (KM) ให้มีความพร้อมในการใช้งานระบบควบคุม
บังคับบัญชาและสั่งการ ตามแนวคิดการท าสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางทั้งในระดับการใช้งาน 
และการซ่อมบ ารุง  



๑๑ 
 

 
 

(๔) ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลและภาพสถานการณ์ระหว่าง ศปก.ทร. ศปก.เหล่าทัพ และ ศบท.  
เพ่ือให้มีขอบเขตและแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดประโยชน์ในการอ านวยการยุทธ์และการประมวลผล 
เพ่ือการตกลงใจ  

(๕) ยกระดับขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้สามารถรองรับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์  

(๖) เสริมสร้างและบูรณาการขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศและดาวเทียมร่วมกับ กห. และเหล่าทัพ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร.  

(๗) จัดท าแนวทางการพัฒนาโครงการอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ของ ทร.  
อย่างเป็นระบบ  
๕. ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ (S-Curve 11) 

(๑) น าผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานมาทดลองใช้กับหน่วยที่ออกปฏิบัติราชการ
และการฝึกต่าง ๆ ก่อนที่จะน าเข้าสู่สายการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม  

(๒) ศึกษาและเตรียมการในการจัดสร้างเรือฟริเกต โดยอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ 
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางเรือและทางทะเล ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศของ ทร.   
 

ด้านที่ ๒ 
พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสูก่ารเปน็กองทัพเรือที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 

๑. ด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสมดุล 
(๑) ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ทร.มิตรประเทศให้กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับห้วงก่อน 

การเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  
(๒) เตรียมการจัดการประชุมตามกรอบความร่วมมือพหุภาคีผ่านการจัดประชุม ADMM Plus EWG on MS 

ตามที่ กห.มอบหมาย ในปีงบประมาณ ๖๖ และเตรียมการเป็นประธานตามกรอบความร่วมมือพหุภาคี  
Indian Ocean Naval Symposium (IONS) ในปีงบประมาณ ๖๗ – ๖๘ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ  

(๓) ด ารงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ทร.อา เซียน และการ
ด าเนินการตามกรอบ ASEAN และ WPNS  

(๔) ทบทวนการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศกับ ทร.มิตรประเทศ ชาติมหาอ านาจอย่างสมดุล เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล  

(๕) ส่งเสริมให้ผู้บังคับหน่วยก าลังระดับภูมิภาคได้มีการกระชับความร่วมมือกับผู้บังคับหน่วยก าลัง 
มิตรประเทศที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติการติดต่อกัน ทั้ง Online และ On site เช่น การแนะน าตัวผ่านระบบประชุมทางไกล 
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับหน่วย การแลกเปลี่ยน Point of Contact (POC) การจัดท า Hotline 
ส าหรับการประสานงานระหว่างกัน เป็นต้น 
๒. ส่งเสริมให้ ศรชล. มีบทบาทน าร่วมกับหน่วยยามฝั่ง (Coast Guard) หรือ หน่วยงานความม่ันคง 
ทางทะเลในระดับภูมิภาคและประเทศรอบบ้าน 
 (๑)  ส่งเสริมให้ ศรชล.เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือของ ทร.กับ ทร.มิตรประเทศ เพ่ือร่วมหารือ 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านความมั่นคงทางทะเล เช่น การเข้าร่วมการประชุม Navy to Navy Talks  
การเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบ ADMM Plus EWG on MS เป็นต้น 



๑๒ 
 

 
 

 (๒)  ส่งเสริมให้ ศรชล.ได้กระชับความร่วมมือกับหน่วยยามฝั่ง (Coast Guard) หรือ หน่วยงานความมั่นคง 
ทางทะเลภายใต้กรอบ Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM)  
 

ด้านที่ ๓ 
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทัพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา  

จากประชาชน 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่ งใสในระบบการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทัพเรือ 

(๑) ก ากับ/ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้เป็นไปตามแผนโดยเคร่งครัด 
และมีการก าหนดวันสิ้นสุด (Dead line) โดยกรมฝุายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
ทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญประกอบการประเมินประสิทธิภาพ  
ของผู้บังคับหน่วย  

(๒) สนับสนุนกลไกของ จร.ทร. และ สตน.ทร. ในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพ 
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย และรายงานผลการตรวจสอบให้ ทร.ทราบ อย่างจริงจัง  

(๓) ยกระดับมาตรฐานของกองทัพเรือในการด า เนินการตามระบบการยกย่องด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสจากการประเมิน ITA  

(๔) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยงานและระบบการบริหารก าลังพล เพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในความรับผิดชอบกองทัพเรือได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังพลให้มีมาตรฐาน 

(๑) พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ก าลังพลให้มี
มาตรฐาน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย  

(๒) ทบทวนและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Path) ของก าลังพลให้สามารถน ามาใช้
ในการบริหารก าลังพลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งพัฒนาระบบการพิจารณาย้ายบรรจุ 
โยกย้าย และหมุนเวียนก าลังพล เพ่ือให้ก าลังพลของกองทัพเรือได้มีโอกาสในการเติบโตและมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานภายใน ทร.  

(๓) ด ารงความต่อเนื่องตามแนวทางการคัดเลือกนายทหาร ก. เพ่ือด ารงต าแหน่งสูงขึ้น นอกเหนือจากการพิจารณา
ตามล าดับอาวุโส (Fast Track) ไปสู่ การปฏิบัติ และมีการประเมินผลระบบ Fast Track 
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของก าลังพล ทร.  

(๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและด าเนินโครงการก่อสร้าง 
และปรับปรุงบ้านพักเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตก าลังพล  

(๒) ส ารวจและจัดท าโครงการระยะยาวส าหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยของก าลังพล ทร. 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานะด้านงบประมาณของ ทร. 

(๓) ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับก าลังพล  
(๔) ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับก าลังพล ทร. อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกลการแก้ไขปัญหาของกิจการ 

ปลดหนี้สิน ทร.  
 

๔. ส่งเสริมการตระหนักรู้ภาวะโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-Green : BCG) เช่น การน าพลังงานทดแทน
มาใช้งานใน ทร. และชุมชน การลดการใช้ถุงพลาสติกใน ทร. การบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ 



๑๓ 
 

 
 

และการจัดตั้งธนาคารขยะในพ้ืนที่ต่าง ๆ การลดใช้พลังงานไฟฟูา ประปา ตลอดจนการส่งเสริมการน าโครงการ
นาวิกนครโมเดล ๔.๐ มาแกไ้ขปัญหาการจัดการขยะในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
 (๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ าเงิน (Blue Economy)  โดยการสนับสนุนหน่วยงาน ทร. ศรชล. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล ได้ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเช่นการลดขยะทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่ที่ ทร. รับผิดชอบ 
๕. เสริมสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือ 

(๑) ด ารงความต่อเนื่องในการด าเนินการเชิงรุกในการแบ่งมอบความรับผิดชอบพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน
ของ ทร. เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่  
ตั้งแต่สภาวะปกติ และสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 
อย่างทันท่วงที โดยให้ด าเนินการในรูปแบบของการด าเนินโครงการและกิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาชุมชน
ตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และต่อยอดโครงการคลองสวยน้ าใส โดยเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ให้สูงขึ้น 

(๒) บูรณาการงานประชาสัมพันธ์ งานโฆษก และการสร้างการรับรู้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การสื่อสารกับภาคประชาชน สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการผลกระทบทางลบได้อย่างเป็นระบบ  
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือ 

(๓) ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละล าดับชั้น สามารถท าการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication)  
กับหน่วยงานภายนอก และภาคประชาชน โดยให้มีความเข้าใจและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งกองทัพ  

(๔) สนับสนุนการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวิถีทาง 
ของประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

นโยบายหลัก ๙ ด้าน 

ด้านที่ ๑ การก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.) 

๑. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัด ทร. เพื่อรองรับแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ และการ
ปรับปรุงโครงสร้างกลาโหม ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราภายใน 
ทร. ตามแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราของหน่วยในส่วนบัญชาการรองรับการยกระดับ ศูนย์ประสาน 
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ขึ้นเป็นศูนย์อ านวยการตามกฎหมาย โดยการจัดตั้ง
อัตราก าลังแทนเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. 

(๒) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราภายในหน่วยยุทธบริการรองรับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการท าสงครามใต้น้ า 
  (๒.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราภายใน อร. 
  (๒.๒) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราภายใน สพ.ทร. 
  (๒.๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราภายใน อล.ทร. 
๒.  เสริมสร้ างขีดความสามารถทางฝั่ งทะเลอันดามัน เพื่ อรองรับการปฏิบัติ การสองฝั่ งทะเล  
ตามยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐  

(๑) พัฒนาขีดความสามารถติดตามภาพสถานการณ์ และเครื่องมือพิสูจน์ทราบ ตามแนวทาง 
การปฏิบัติการสงครามท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ ทรภ.๓ 

(๒) พัฒนาขีดความสามารถและระบบงานรองรับการปูองกันฐานทัพเรือ (Harbour Defense) และการควบคุมเรือ 
(Harbour Control) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถระบบปูองกันภัยทางอากาศและระบบปูองกันฝั่ง
ที่มีความแม่นย าสูง 
๓. จัดหายุทโธปกรณ์ทดแทน และการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อด ารงขีดความสามารถตามที่ยุทธศาสตร์ ทร. 
ก าหนด 

(๑) จัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน เข้าประจ าการได้
อย่างต่อเนื่องตามท่ียุทธศาสตร์ ทร. ต้องการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ติดตามความก้าวหน้าแผนการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพปีงบประมาณ ๖๗ 
  ๑.๒ จัดท าแผน/โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพปีงบประมาณ ๖๘ ตามที่ยุทธศาสตร์ ทร. 
ก าหนด  
  (๒) ด าเนินการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นตามที่ยุทธศาสตร์ ทร. ต้องการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ด าเนินการตามแผนซ่อมปรับปรุงตามวงรอบ เพ่ือให้มีขีดความสามารถตามที่ยุทธศาสตร์ ทร. 
ก าหนด 
  ๒.๒ ทบทวนแผนปลดประจ าการเรือที่ซ่อมท าไม่คุ้มค่า 
๔.  สร้างการรับรู้กับภาคประชาชน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทร. และแผนการพัฒนาและเสริมสร้างก าลัง
กองทัพ  
 (๑)  การจัดท าสมุดปกขาวยุทธศาสตร์ ทร. (Naval Strategic White Paper) เพ่ือการสร้างการรับรู้กับ
ภาคประชาชน 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

๕.  เสริมสร้างขีดความสามารถสงครามใต้น้ า รองรับการมีเรือด าน้ าเข้าประจ าการ 
 (๑)  การเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการมีเรือด าน้ าเข้าประจ าการ โดยการเร่งรัดติดตามการด าเนินการ
จัดตั้ง ศปก.เรือด าน้ า ท่าจอดเรือด าน้ า อู่ซ่อมเรือด าน้ า ระบบสื่อสารเรือด าน้ า และสิ่งอ านวยความสะดวก
สนับสนุนเรือด าน้ าให้มีความพร้อม 
 (๒)  การด าเนินการด้านองค์ยุทธวิธีสนับสนุนเรือด าน้ า โดยการจัดท าหลักนิยมการปฏิบัติการเรือด าน้ า 
แนวทางการช่วยเหลือและกู้ภัยเรือด าน้ า และเอกสารการฝึกที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

ด้านที่ ๒ การก าลังพล 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กพ.ทร.) 

๑. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสม เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของก าลังพล เพื่อให้มีความพร้อมในการฝึก การปฏิบัติการร่วม/ผสม และการสัมมนาระดับนานาชาติ  
เพื่อรองรับการพัฒนา ทร. ให้ก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเล ที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 
 (๑)  ยกระดับก าลังพล ทร. ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

๒. พัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาก าลั งพล เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักขีดสมรรถนะหลัก  
ผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดยมีความทันสมัยตาม
เทคโนโลยีหรือสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (๑)  มีแนวทางการเตรียมการบรรจุก าลังพลในต าแหน่งที่ส าคัญ (Succession Planning) เพ่ือให้มี 
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานที่ส าคัญ   
 (๒)  พัฒนาก าลังพลที่มีผลการประเมินระบบขีดสมรรถนะต่ ากว่าค่าคาดหวัง (GAPs < 0)  
ในแต่ละหัวข้อของการประเมิน  
 (๓ )   ทบทวนและจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน หน้ าที่ ของตนที่ ระบุ ใน อฉก./ อจย. ในชั้ นยศ  
น.อ. (พิเศษ) - น.ท. ของ นขต.ทร. เพื่อใช้บริหารจัดการก าลังพลในกลุ่มดังกล่าว 
 (๔)  พัฒนาระบบมาตรฐานการทดสอบก าลังพล (Personnel Qualification Standard : PQS) ให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาก าลังพล 
๓.  พัฒนาระบบการศึกษาของ ทร. เพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของ ทร. อย่างแท้จริง  
บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 (๑)   พัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้ก าลังพลสามารถ
เข้าศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 
 (๒)  ทบทวนและพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนา ทร. ด้านก าลังพล ระยะ ๒๐ ปี โดยเฉพาะแผนงานพัฒนา
ระบบการศึกษา 
 (๓)  จัดท าตัวชี้วัดหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทร. ประจ าปี 
 (๔)  การปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 



๑๖ 
 

 
 

๔. พัฒนาระบบงานก าลังพลส ารอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนก าลังพลประจ าการปกติ  
ตามแนวทางที่ กห.ก าหนด 
 (๑)  น าแนวทางการบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารองไปใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. รวมทั้ง
ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ตามแนวทางที่ กห.ก าหนด  
 (๒)  มีแผนงานการพัฒนากิจการก าลังพลส ารองของ ทร. เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการก าลังพล
ส ารองของ กห. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และ พ.ร.บ.ก าลังพลส ารอง พ.ศ.๒๕๕๘ 
๕.  พัฒนาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อให้ก าลังพลมีพฤติกรรมที่สนับสนุน 
ให้เกิดระบบการพัฒนาองค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ ทร. 
 (๑)  ทบทวนการก าหนดวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมของ ทร.  
 (๒)  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๔ 
๖.  พัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระดับคุณภาพชีวิตก าลังพลสอดคล้อง 
กับความต้องการของก าลังพล 
 (๑)  ยกระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตก าลังพล ด้านสวัสดิการ ในการปรับปรุงร้านค้าและสโมสร ส่งเสริม 
การจัดแข่งขันกีฬา และนันทนาการภายในหน่วย 
 (๒)  ยกระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตก าลังพล ด้านการบริการ ในการปรับปรุงการจัดเลี้ยงของทหาร 
กองประจ าการ  
 (๓)  ยกระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตก าลังพล ด้านการบริการ ในการปรับปรุงคุณภาพของยุทธอาภรณ์  
และวงรอบการแจกจ่าย 
 (๔)  สร้างความเข้าใจในเรื่องการขอเงินเพ่ิมพิเศษในการปราบปรามผู้กระท าความผิด ที่มีโทษทางอาญา 
 

 
 

ด้านที่ ๓ การข่าว 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ขว.ทร.) 

๑.  พัฒนาระบบงานด้านการข่าว โดยทบทวนโครงสร้างด้านการข่าว และพัฒนาการบริหารก าลังพล
ด้านการข่าว กับพัฒนาระบบงานรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองทางทะเล ให้สามารถตอบสนองภารกิจ
ของ ทร. โดยมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 (๑)  ทบทวนโครงสร้างฝุายข่าว ศขก.ศปก.ทร. และ ศขท.ศปก.ทร. ให้สามารถตอบสนองภารกิจ ของ ทร. 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑  ทบทวนโครงสร้างและระบบการด าเนินงานของ ฝุายข่าวใน ศขก.ศปก.ทร. และ ศขท.ศปก.ทร. 
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง ใหม่ของ ศปก.ทร. 
  ๑.๒  จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของฝุายข่าว ศปก.ทร. กับ ศปก.หน่วยรอง 
 (๒)  พัฒนาการบริหารก าลังพลด้านการข่าวให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยศึกษาเพ่ือจัดท าแนวทาง 
การบริหารก าลังพลด้านการข่าว 



๑๗ 
 

 
 

 (๓)  พัฒนาระบบงานรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองทางทะเล รวมถึงข่าวกรองการภาพ ให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจของ ทร. และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๑  พัฒนาระบบงานรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองทางทะเล  
  ๓.๒  พัฒนาระบบงานข่าวกรองการภาพ 
๒.  พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านการรวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว และการต่อต้าน 
การข่าวกรอง ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาประเทศรอบบ้านและประเทศมหาอ านาจที่ส าคัญจนมีขีดความสามารถในการเป็นล่ามได้ 
 (๑)   พัฒนาขีดความสามารถด้านการรวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง ให้กับก าลังพล
ด้านการข่าว โดยส่งก าลังพลไปอบรมเพ่ิมเติมหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยข่าวกรอง  
ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถพิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๒)  พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลด้านการข่าวในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 (๓)  เสริมสร้างความรู้ภาษาประเทศรอบบ้านและประเทศมหาอ านาจที่ส าคัญใ ห้มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาจนถึงเป็นล่ามได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
     ๓.๑  พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือการข่าว 
    ๓.๒  พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเป็นทางการ
จนเป็นล่ามได้ 
๓.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง การต่อต้านการข่าวกรอง 
และการถวายความปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการข่าว ที่สามารถบันทึกฐานข้อมูล และกระจายข่าวสาร 
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และรองรับขีดความสามารถด้าน Big Data โดยก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการข่าว เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาคมข่าวกรองภายใน ทร. เข้าใช้งานได้ 
 (๒)  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง 
๔.  พัฒนาความร่วมมือด้านการข่าวในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบูรณาการ 
ด้านการข่าวกับหน่วยงานความม่ันคงภายใน และประชาคมข่าวกรอง ทร. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 (๑)  จัดท าแนวทางการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเลให้สามารถตอบสนองภารกิจ ของ ทร. และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 (๒)  พัฒนาการแลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด าเนินการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ทั้งภายในประเทศ ประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศมหาอ านาจ  
 (๓)  พัฒนาการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงภายใน และประชาคมข่าวกรอง ทร.  
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงภายใน และประชาคมข่าวกรอง ทร. 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในระดับต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านการข่าวในภาพรวม 
และขยายฐานข้อมูล การข่าวให้กว้างและลึกในทุกมิติ 
๕.  เสริมสร้างการด าเนินงานด้านการทูตทหารของ ทร. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีบทบาท
น าด้านความร่วมมือและความม่ันคงในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 (๑)  เสริมสร้างการด าเนินงานด้านการทูตทหาร ของ ทร. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ 
รอบบ้าน มิตรประเทศและประเทศมหาอ านาจให้มีความต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 



๑๘ 
 

 
 

  ๑.๑  ด าเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์  และการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ  
สน.ผชท.ทหาร/ต่างประเทศ ที่ประจ าการในประเทศไทย 
  ๑ .๒  ด าเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และการมีบทบาทน าด้านความร่วมมือและความมั่นคง 
ในภูมิภาคของ สน.ผชท.ทร.ไทย/ต่างประเทศ กับ ประเทศ ต่าง ๆ ที่ประจ าการ 
 (๒)  เสริมสร้างการด าเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ผบ.ทร. – ผบ.ทร.มิตรประเทศ/ผู้แทน
ทางทหาร ให้แน่นแฟูน 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ ๔ ยุทธการและการฝึก 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.) 

๑.  พัฒนาการด าเนินบทบาทด้านกิจการระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นหน่วยงานความม่ันคง
ทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค ตลอดจนด ารงความสัมพันธ์และการปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาคและกองทัพเรือประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล  
 (๑) การจัดและเข้าร่วมการประชุม Navy to Navy Talks ทร.มิตรประเทศ ตามแผนในปีงบประมาณ ๖๖  
 (๒) จัดและเข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมทางเรือกับ ทร. มิตรประเทศ และ ทร. 
ประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล   
๒.  เตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติตามแนวทางการใช้ก าลังและแผนป้องกันประเทศของ ทร. เพื่อให้ ทร.  
มีก าลังที่มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนป้องกัน
ประเทศของ ทร. ทั้ง ๓ ด้าน รองรับภัยคุกคามตามสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงของยุทธศาสตร์ ทร. 
 (๑) ปรับปรุงแผนปูองกันประเทศของ ทร. ให้สอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมความมั่นคง เป็นไปตามแนว
ทางการใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ และสอดคล้องกับแผนปูองกันประเทศของ ทท. รวมทั้งสอดคล้องกับ
การเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังรบของ ทร. 
๓.  พัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงทางทะเลตามแนวทางการใช้
ก าลังของ ทร. และการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ ทร. 
 (๑) การฝึกครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของ ทร. สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล รวมทั้ง
การเพ่ิมการฝึกและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสงครามใต้น้ า ในห้วงการฝึก ทร.๖๖ และรายการฝึกอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 (๒) การฝึกผสม และฝึกร่วม/ผสมต่าง ๆ กับ ทร.มิตรประเทศ และ ทร.ประเทศมหาอ านาจ ด าเนินการได้ 
อย่างต่อเนื่องตามวงรอบ การปฏิบัติปกติในปีงบประมาณ ๖๖ และ ทร. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการฝึก 
ในฐานะเจ้าภาพการฝึกผสม และฝึกร่วม/ผสม และในฐานะประเทศเข้าร่วมการฝึกในระดับนานาชาติได้ 
 (๓) ทบทวน/ก าหนดการฝึก และประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และ ศรชล. เข้าร่วมการฝึก
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ร่วมกับ ทร. ในระดบัที่เหมาะสม 



๑๙ 
 

 
 

 (๔) ฝึกเพ่ือทดสอบการใช้ก าลังรองรับยุทธศาสตร์ ทร. ประกอบด้วย ๖ ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านเรือด าน้ า 
ด้านการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก ด้านการปูองกันและควบคุมท่าเรือ ด้านการช่วยเหลือและกู้ภัย 
เรือด าน้ าแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) 
๔.  การจัดตั้ง ศปก.ทร. (ใหม่) ตามการปรับโครงสร้างและแนวทางการปฏิบัติงานของ ศปก.ทร.  
พร้อมระบบศูนย์ยุทธการ ระบบงาน ศปก.ทร. และหน่วยใช้ก าลัง 
 (๑)  ทบทวนและพัฒนาระบบงาน เพ่ือประสาน การปฏิบัติ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของศูนย์ต่าง ๆ ภายใต้ ศปก.ทร. ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ 
และสอดคล้องกับภารกิจของ ศปก.ทร. ในปัจจุบัน 
 (๒)  การพิจารณาอัตราก าลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศปก.ทร. (ใหม่) ให้สอดคล้องกับกระบวนการและระบบงาน
ของ ศปก.ทร. เพ่ือให้ ศปก.ทร.มีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจ ทร. อย่างเหมาะสม 
ตั้งแต่สภาวะปกติจนถึงสภาวะสงคราม 
๕.  พัฒนาขีดความสามารถการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อให้ ทร.สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 (๑) พัฒนากลไกการปฏิบัติ ประสานงาน และการให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการปูองกัน และยับยั้ง 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

 
 

ด้านที่ ๕ การส่งก าลังบ ารุง 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กบ.ทร.) 

๑.  ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 (๑)  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนดอย่างจริงจัง โดยหัวหน้าหน่วย
หรือหน่วยรับงบประมาณ จะต้องก ากับดูแลทุกขั้นตอน เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า อีกทั้งการบริหาร
จัดการจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้กองทัพเรือเป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อถือได ้
๒.  พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือและสถานีเรือต่าง ๆ เพื่อให้การส่งก าลังบ ารุงครอบคลุม
พื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. 
 (๑)  พ้ืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถรองรับการส่งก าลังบ ารุงเรือด าน้ าได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
 (๒)  พัฒนาฐานทัพเรือและสถานีเรือ เพ่ือรองรับการส่งก าลังบ ารุงให้กับเรือตามแผนงานที่ก าหนด 
 (๓)   การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่าเรือ อู่เรือ ระบบสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ ตัวเรือ  
กลจักร ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ฝั่งทะเลอันดามันรองรับการปฏิบัติการทางเรือ 
 
 



๒๐ 
 

 
 

๓.  พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการส่งก าลังบ ารุงของ ทร. เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
และตอบสนองต่อการปฏิบัติการทางทหาร 
 (๑)  พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการส่งก าลังบ ารุงได้ทุกระดับอย่างทั่วถึง 
ตั้งแต่ระดับหน่วยเทคนิค หน่วยปฏิบัติการและ ทร./ศปก.ทร. 
๔.  พัฒนาการฝึกด้านการส่งก าลังบ ารุง (Logistic Exercise: LOGEX) เพื่อตอบสนองต่อการฝึก ทร. 
 (๑)  สามารถเริ่มการฝึก LOGEX ระดับ CPX พร้อมกับการฝึก ทร. 
๕. จัดท าเอกสารแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์หลักให้ทันสมัย 
 (๑)  ปรับปรุงแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย 
๖. ควบคุมก ากับดูแลการลดการใช้พลังงานของ นขต.ทร. ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ทร. 
 (๑)  ควบคุมก ากับดูแลการลดการใช้พลังงานของ นขต.ทร. 
๗. เตรียมความพร้อมการน ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ 
 (๑)  เตรียมความพร้อมการน ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูามาใช้ในราชการ 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร (ศอพท.) ทท. ทบ. และ ทอ. ให้มีความต่อเนื่อง 
 (๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมปูองกันประเทศจาก ศอพท. ทท. ทบ. และ ทอ. 
 

 
 

ด้านที่ ๖ การสื่อสารและสารสนเทศ 
(กรมฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบนโยบาย : สสท.ทร.) 

๑.  ด ารงความพร้อมระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการและสถานีตรวจการณ์ (C4ISR) ตามแนวความคิด
ของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW) 
 (๑)  ด ารงความพร้อมระบบควบคุมบังคับบัญชา สั่งการ และสถานีตรวจการณ์ (C4ISR) ในการสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหาร ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และการบริหารจัดการ  
๒.  พัฒนาการติดต่อสื่อสารสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ าของ ทร. 
 (๑)  จดัท าแนวทางการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารส าหรับการควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ า 
๓.  พัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รองรับการอ านวยการยุทธ์ของ ทร. 
 (๑)  ปรับปรุงข้อมูลท าเนียบก าลังรบทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Order of Battle : EOB)  
ให้มีความถูกต้อง (Verification) และครอบคลุมความต้องการ 
๔.  เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของ ทร . ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  
เพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  (๑)  ยกระดับขีดความสามารถด้านก าลังพลสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้สามารถรองรับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  (๒)  ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่าความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของ ทร. 
 



๒๑ 
 

 
 

๕.  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. 
  (๑)  พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและศูนย์ข้อมูลส ารอง ให้มีขีดความสามารถเพียงพอ ที่จะด ารงความต่อเนื่อง
ของระบบงานที่ส าคัญ โดยไม่เสีย Service Level Agreement (SLA) 
  (๒)  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานศูนย์ข้อมูลกลาง และศูนย์ข้อมูลส ารอง ให้สามารถรองรับ  
การพัฒนาระบบคลาวด์ภายใน ทร. และมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
 

 
 

ด้านที่ ๗ กิจการพลเรือน 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กพร.ทร.) 

๑.  การจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการจิตอาสา และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (๑)  บูรณาการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมเนื่องในวโรกาสอันส าคัญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และสมพระเกียรติ   
 (๒)  จั ดกิจกรรมเทิ ดพระเกี ยรติ เนื่ องในปีครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันสิ้ นพระชนม์ของพลเรื อเอก  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
 (๓)  ด าเนินโครงการพระราชด าริในส่วนของ ทร. 
    ๓.๑  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.)  
         ๓.๒  โครงการอนุรั กษ์แนวปะการั งและสิ่ งมีชี วิตใต้ทะเลไทย ในพระด าริสมเด็จพระเจ้ าลู กเธอ  
เจ้าฟูาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
 (๔)  จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ต้องท าด้วยหัวใจ ต้องท าให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
เป็นรูปธรรม และยั่งยืน รวมทั้งต้องได้มวลชน ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน  
 (๕)  การสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และโรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.  ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. 
 (๑)  จัดท าแนวทางการสื่อสารระหว่าง ทร. และเครือข่ายสมาชิก และก าหนดแนวทางการด ารงความสัมพันธ์ 
ให้คงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
 (๒)  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมืออันดีระหว่าง ทร. กับชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร)  
 (๓)  ก าหนดและแบ่งกลุ่มเปูาหมายหลักตามล าดับความส าคัญ รวมทั้งรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านกิจการพลเรือน 
 
 



๒๒ 
 

 
 

๓.  การสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. 
 (๑)  จัดท าแนวทางการสร้างการรับรู้และด าเนินการปฏิบัติให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ทร. 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
 (๒)  ผลิตเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มีการจัดหาระบบการเผยแพร่ และขยายช่องทางการเผยแพร่ 
ที่ตอบสนองต่อเปูาหมายที่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ทร.  
 (๓) ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ตามแพลตฟอร์ม ที่ทันสมัย 
๔.  เสริมสร้างความร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐเเละภาคเอกชน ไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 (๑)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่ง 
 (๒)  ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ของ ทร. ให้เป็นสถานที่เปิด
กว้างส าหรับการพักผ่อน 
๕.  พัฒนาขีดความสามารถและกลไกความร่วมมือการบริหารจัดการภัยพิบัติของ ทร. เพื่อให้การ
ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 
 (๑)  การขยายกรอบความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และน าเทคโนโลยี ในปัจจุบัน เข้ามาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์       
 (๒)  จัดท าแนวทางการประสานงานของศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร 
๖.  จัดท าระบบและพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือน   
 (๑)  การจัดการระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือน โดยการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลมวลชนและระบบประเมินความคิดเห็นจากประชาชน 

 

 
 

ด้านที่ ๘ การวิจัยและพัฒนา 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : สวพ.ทร.) 

๑.  ก ากับ ดูแล และบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทร. ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  
ต่อยอดและ/หรือสร้างนวัตกรรมของผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ทางทหาร ให้ตรงตามความต้องการ  
ของกองทัพเรือและหน่วยผู้ใช้ มีมาตรฐาน น าไปผลิตใช้ในราชการและส่งเสริมในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ (S - Curve 11) เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างก าลังรบหลักของ ทร. และการจัดหา
ยุทโธปกรณ์หลัก/ส าคัญ ส าหรับการด ารงสภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรจุในอัตราของหน่วย  
(ตาม อจย./อฉก.) ในการพึ่งพาตนเอง ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ผลิตใช้ ในราชการ และสนับสนุน
การพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยสถาบันการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ ทร. และยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ 



๒๓ 
 

 
 

 (๑)  ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางทหารที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ
และหน่วยผู้ใช้ทั้งภายในและ/หรือภายนอก กห. โดยให้ความส าคัญการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ 
หลัก/ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่สายการผลิตและบรรจุใช้ประจ าการในอัตราของ ทร.  
  ๑.๑  งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 
  ๑.๒  งานวิจัยด้านหลักการทางทหารที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน ทร. 
  ๑.๓ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use Technology) ที่น าไปใช้งาน ด้านความมั่นคง
และทางพลเรือน 
  ๑.๔ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๕  งานวิจัยที่สนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ 
 (๒) ด าเนิ นการพัฒนางานมาตรฐานยุ ทโธปกรณ์ ในการวิ จั ยและพัฒนาการทางทหารของ ทร.  
ผ่าน กมย.ทร./กมย.กห. เพ่ือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก กห. 
 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนน าผลงานวิจัยที่มีความพร้อมเข้าสู่สายการผลิต เพ่ือใช้ ในราชการ และบรรจุ 
ใช้ประจ าการในอัตราของหน่วย (ตาม อจย./อฉก.) และสนับสนุนการพาณิชย์และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ  
 (๔) จัดท าแผนการพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่วนสนับสนุนระบบงานวิจัยไปสู่
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 

 
 

ด้านที่ ๙ การบริหารจัดการ 
(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : สปช.ทร.) 

๑. การพัฒนาการบริหารจัดการภายในของ ทร. ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้กองทัพเรือเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยเหนือและประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส อีกทั้งพร้อมปรับตัวให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง 
 (๑)   การด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี    
๒. การพัฒนาขีดสมรรถนะก าลังพลและบูรณาการระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการของกองทัพเรือทั้ง
ด้านก าลังพลและสินทรัพย์ ให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
โปร่งใส โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนานโยบาย
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายในทุกระดับ สามารถ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบดิจิทัลได้ 
 (๑)  ก าหนด กลไก โครงสร้าง และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา
กองทัพเรือที่ทันสมัยสู่หน่วยงานดิจิทัลที่สอดคล้องกับแนวทางตามที่รัฐบาลและ กห. ก าหนด 
๓. สร้างความโปร่งใสและเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการของกองทัพเรือเพื่อให้กองทัพเรือเป็น
หน่วยงานที่บริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยเหนือและประชาชนมีความเชื่อม่ัน  
 (๑)  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ทร. 



๒๔ 
 

 
 

๔. การพัฒนาการบริหารจัดการภายในของกองทัพเรือ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้กองทัพเรือเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยเหนือและประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส อีกทั้ง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 (๑)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกและเสนอโครงการประจ าปี โครงการส าคัญ (Flaghip Project)  
ของ ทร. และรายงานผลการด าเนินการของโครงการดังกล่าว ลงในระบบ eMENSCR  
 (๒) พัฒนาองค์ความรู้ก าลังพล ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานในระบบ eMENSCR  
 (๓)  จัดท าคู่มือแนวทางการรายงานผลการด าเนินการของโครงการของกองทัพเรือ ในระบบ eMENSCR 
 

 
 

การติดตาม และประเมินผล 
 
 ให้กรมฝุายอ านวยการ และหน่วยต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายรองรับนโยบายในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินการอย่างจริงจัง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ ยก.ทร. รวบรวม เพื่อเสนอ ทร. ตามวงรอบที่ก าหนด (ธ.ค.๖๕  มี.ค.๖๖  มิ.ย.๖๖  
และ ก.ย.๖๖) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ปกหลังด้านนอก 

(หน้าว่าง) 


