
ผนวก ก 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือของ อร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑. นโยบายด้านทั่วไป 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านทั่วไป 

พิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ร วมทั้ ง สนั บสนุ นการจั ดกิ จ ก ร รม
เทิดพระเกียรติและด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

 

นโยบายด้านทั่วไป 

- จัดก าลังพลถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- ด าเนินโครงการ และให้การสนับสนุนโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชด าริ  และเผยแพร่ผลการ
ด า เนิ นการและ ให้ กา รสนับสนุน โ คร งการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและการสนองงานตามพระราช
ประสงค์อ่ืน  ๆ 

- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย  
การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนในชาติ และการปฏิรูป
ประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข็ม
แข็งและยั่งยืน 

ด าเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ส าเร็จ
ลุล่วง ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การด าเนินเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญและการสร้าง
ความสงบสุข 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๓. สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทร. 
ทั้งภายในที่ตั้งหน่วยงานและที่พักอาศัย
ของก าลังพล 

ด าเนินการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ทั้งในพ้ืนที่
รับผิดชอบของภายในหน่วยในที่ตั้งหน่วยงาน และที่
พักอาศัยของก าลังพล 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 



๒ 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๔. พัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการ

บริการให้กับก าลังพลและครอบครัว 

เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่

ดี 

ส่งเสริมสนับสนุนและการบริการให้กับก าลังพลและ
ครอบครัว เพ่ือให้มีขวัญ ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๒. นโยบายด้านก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านก าหนดยุทธศาสตร์และ
โครงสร้างก าลังรบ 
จั ดท า ร ายละ เ อี ยดความต้ อ งการ
ยุทโธปกรณ์หลักของ ทร. รองรับขีด
ความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ 
ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

นโยบายด้านก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลัง
รบ 

จัดจ้างสร้างเรือรบสมรรถนะสูง ตลอดจนซื้ออะไหล่
ส าหรับใช้ในการซ่อมท าเรือ เพ่ือให้เรือมีประสิทธิภาพ
และใช้ราชการได้อย่างต่อเนื่อง 

กบ.อร./คป.อร. กผช.อร. 

๒. ทบทวนแผนปลดประจ าการยุทโธปกรณ์ท่ี
หมดอายุการใช้งาน หมดคุณค่าทาง
ยุทธการ และไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างก าลังรบและ
แผนการจัดหายุทโธปกรณ์ ใหม่ เข้ า
ประจ าการตามยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

ควบคุม ก ากับการปลดระวาง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์
ของ ทร.ปี งป.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ตลอดจนซ่อมบ ารุง
และด ารงสภาพยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการ
ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

กบ.อร./คป.อร. กผช.อร.  
อธบ.อร., 
อรม.อร. 
อจปร.อร. 

๓. เผยแพร่และประเมินผลการรับรู้และ
ความเข้าใจในแนวความคิดการพัฒนา 
ทร. ตามวิสัยทัศน์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๗ และ 
ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (KPI)    
มาใช้ในการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 



๔ 

๓. นโยบายด้านก าลังพล 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านก าลังพล 
จัดท าแผนการบริหารจัดการก าลังพล 
และแผนการพัฒนาก าลังพล รองรับการ
พัฒนา ทร. ไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
และการเสริมสร้างขีดความสามารถตาม
ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

นโยบายด้านก าลังพล 

น าแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาก าลังพลของ 
ทร.มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังพลของ อร. 
 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล ทร. ให้
มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และการพัฒนา ทร. ไปสู่การเป็น
หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท
น าในภูมิภาค 

- พัฒนาก าลังพลของ อร.ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

- พัฒนาก าลังพลของ อร.ให้มีความรู้และทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อการติดต่อสื่อสารและ
การประสานการปฏิบัติกับต่างประเทศ 

กพ.อร. กพช.อร. 

๓. พัฒนาก าลังพลให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
อุดมการณ์และความรักชาติและยึดมั่น
ตามค่านิยม ทร. 

 

ปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหารให้ก าลังพล
ทุกระดับรวมทั้งนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อร.ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ความรักชาติ และยึด
มั่นต่อค่านิยม ทร. ตลอดจนน าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้ก าลังพล
รับทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๔. พัฒนาระบบงานด้านสวัสดิการก าลังพล
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ทั้งก าลังพลประจ าการและนอกราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ด้านการสวัสดิการและ
การบริหารให้ก าลังพล อร.ได้รับสวัสดิการและการ
บริหารที่สะดวก รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ
ตามสิทธิที่พึงมีได้รับ 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 



๕ 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๕. ส่งเสริมให้ก าลังพล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาให้ ทร. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของ นขต.อร.
อย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดส่งข้าราชการไปอบรม ดูงาน 
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่มีประโยชน์และสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

๔. นโยบายด้านยุทธการและการฝึก 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านยุทธการและการฝึก 
จัดท าแผนงานการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ

การสวนสนามทางเรือนานาชาติและการ

ฝึกผสม ทร.อาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 

๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน 

นโยบายด้านยุทธการและการฝึก 

ซ่อมท าเรือต่าง ๆ ที่จะใช้ราชการในการสวนสนามทาง
เรือนานาชาติและการฝึกผสม ทร.อาเซียน 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๕. นโยบายด้านการส่งก าลังบ ารุง 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการส่งก าลังบ ารุง 
พัฒนาระบบสารสนเทศการซ่อมบ ารุง ทร. 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใช้ในการ

วางแผน บริหาร ติดตามความก้าวหน้าการ

ซ่อมท ายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ 

นโยบายด้านการส่งก าลังบ ารุง  
ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลงานระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงที่ 
อร .มีส่ วน เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ GLIN SYSTEM และ 
SUPPINV  1.3V4 

 
กจก.อร. 

 
กผช.อร. 

๒. พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพ 
ท่าเรือ และสถานีเรือต่าง ๆ ในการส่ง
ก าลังบ ารุงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ของ ทร. 

จัดท าโครงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ อจปร.อร. 

กบ.อร. อจปร.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

๖. นโยบายด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
พัฒนาระบบรั กษาความปลอดภั ย
ทางการสื่อสารโทรคมนาคมหลักของ 
ทร. ให้รองรับเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
ที่เปลี่ยนแปลง 

นโยบายด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 

เสริมสร้างความตระหนักรู้  และองค์ความรู้ด้าน
สงครามสารสนเทศให้แก่ก าลังพล ทร. เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติการข่าวสารของ ทร. 

 
กจก.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

๗. นโยบายด้านกิจการพลเรือน 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านกิจการพลเรือน 
จัดท าแผนพัฒนาด้านกิจการพลเรือนและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ทร. ระยะเวลา
๕ ปี รองรับแนวความคิดทางยุทธศาสตร์
และแนวทางปฏิบัติภารกิจของ ทร. ตาม
ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

นโยบายด้านกิจการพลเรือน 

ด าเนินการจัด/ร่วมกิจกรรม  เ พ่ือเผยแพร่  และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาลักษณ์ที่ดีของ อร. 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กิจกรรมของ ทร. เพ่ือเสริมสร้างความ

ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และสนับสนุนการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ 
อร. เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ความสามัคคี และ
ความสมานฉันท์ของคนในชาติ 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ให้มีความเข้าใจ และเชื่ อมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทร. รวมทั้ง  
ให้ความร่ วมมือ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ทร. อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาและปรับปรุง Web Site ของ อร.อย่างต่อเนื่อง 
โดยน างานที่ส าคัญของ อร.ที่ด าเนินการผ่านมาและที่
ก าลังด าเนินงานอยู่ลงรายละเอียด เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและรับทราบการปฏิบัติงาน 

กจก.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๔. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

พัฒนาระบบงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อร. ให้มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

กจก.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 



๑๐ 

๘. นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและด ารง

สภาพความพร้อมรบของกองทัพเรือ 

นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี

สนับสนุนทุนส าหรับงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและด ารงสภาพความ
พร้อมของเรือใน ทร. 

 
กจก.อร. 

 
กพช.อร. 

๒. ขยายขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา

ยุทโธปกรณ์โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ

กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ต่อองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

กจก.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

จัดก าลังพลเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้งานวิจัย
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

กจก.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

ล าดับที่ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพเรือ 
มุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ อร.ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน
(Fundamental Level : FL) เพ่ือการพัฒนาสู่การบริหาร
จัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive  Level : FL)   

 
กจก.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ของ ทร.
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง                                                                                                                                                                                                                                    

พัฒนาระบบงบประมาณให้สามารถวางแผนบริหาร
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งค านวณต้นทุนผลผลิต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

คป.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะของผู้บญัชาการทหารเรือของ อร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑. นโยบายด้านการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการปฏิบัติราชการ 
ให้ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายด้านการปฏิบัติราชการ 

กวดขันก าลังพลใน อร.ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ค าสั่งและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 
๒. การปฏิบัติราชการต้องโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ มุ่งป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต 
รวมทั้งให้หน่วยมีการก ากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา
การทุจริตของ อร. 

กพ.อร. นขต.อร.  
นขต.บก.อร. 

๓. ก าลังพลทุกนายมีความตระหนักในความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ ในการลง
นามหรือสั่งการใด ๆ ผู้ลงนามหรือสั่งการ
ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ลงนามหรือสั่งการ
นั้น และจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 

ปลูกฝังความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ และอบรม
งานในหน้าที่ของก าลังพล อร.ให้ถ่องแท้ 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 



๒ 

๒. นโยบายด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ

เตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถใช้

งบประมาณได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรร

เงินรายจ่ายประจ าปี และให้เร่งรัดการ

น าส่งคืนงบประมาณคงเหลือเพ่ือให้ 

สปช.ทร. พิจารณาจัดสรรให้แก่งาน/

แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น

ต่อไป 

นโยบายด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๕๘ ของ อร. ให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ก าหนด โดยเน้นย้ าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
 

 
กบ.อร./คป.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๓. นโยบายด้านก าลังพล 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านก าลังพล 
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ 
ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ จะต้องมุ่งการ
พัฒนาด้านองค์บุคคลเป็นหลัก เพ่ือให้
บุคลากรของ ทร. มีขีดความสามารถใน
การพัฒนาหน่วยงานและกองทัพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มี
การบริหารงานที่ดี มีการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีความยุติธรรมในหน่วย และ
ก าลังพลมีความสมัครสมานสามัคคีรัก
ใคร่ปรองดองกัน 

นโยบายด้านก าลังพล 

จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลใน อร.
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. การย้ายบรรจุก าลังพลให้พิจารณาด้วย
ความยุติธรรมโดยต้องมีแผนการย้าย
บรรจุพร้อมกับแนวทางการรับราชการ
ในสาย งานต่ า งๆ  (Career Path) ที่
เหมาะสม นายทหารที่ส าเร็จการศึกษา
จาก รร.นร. ควรได้รับการบรรจุ ใน
ต าแหน่ งงานที่มีความหลากหลาย
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในงานหลาย
ด้าน 

พิจารณาปรับปรุงแนวทางการรับราชการของก าลังพล
โดยยึดหลักล าดับอาวุโส 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 



๔ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๓. จัดท ารายละเ อียดการประเมินค่ า
นายทหารสัญญาบัตร เพ่ือประกอบการ
สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเลื่อนยศ
สูงขึ้น ให้มีความชัดเจน (คะแนนจาก
นายทหารรุ่นพ่ี จากเพ่ือนร่วมรุ่นและ
จากนายทหารรุ่นน้อง) เพ่ือช่วยให้ระบบ
การคัดสรรผู้บริหารระดับสูงของ ทร. มี
ข้อพิจารณาที่เที่ยงตรง 

ให้ก าลังพลประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร เพ่ือ
ประกอบการสรรหาที่สมควรได้รับการเลื่อนยศขึ้น
ตามท่ี กพ.ทร.ก าหนด 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๔. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล
ดีเด่นประจ าปีของ ทร.โดยบุคคลที่ได้รับ
การพิจารณาควรเป็นบุคคลที่มีผลงาน
โดดเด่นอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มิใช่ผลงานที่ เกิดจากงาน
ประจ าหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ อร. เพ่ือน าเสนอให้ 
กพ.ทร.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทร.ต่อไป  

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๕. การคัดเลือกก าลังพลไปศึกษา อบรม 
สัมมนา และดูงานในต่างประเทศ ให้ยึดถือ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ ทร. ก าหนดโดย
เคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบภาษาอังกฤษ
จะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้  
หน่วยขอทุนควรเตรียมก าลังพลของตนให้
มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษไว้แต่เนิ่นๆ 
และเมื่อกลับจากต่างประเทศแล้วให้หนว่ย
ต้นสังกัด และ กพ.ทร. เข้มงวดกวดขัน ให้
มีการรายงานผลการศึกษา อบรมฯ ให้ ทร. 
ทราบ 

พิจารณาคัดเลือกก าลังพลไปปฏิบัติราชการหรือ
ภารกิจ โดยยึดถือหลักเกณฑ์คัดเลือกที่ ทร.ก าหนด
อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

๖. ส่งเสริมให้ก าลังพลในหน่วยออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งก ากับดูแลการ

ทดสอบสมรรถภาพ และการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ให้ เป็นไปตามกรอบเวลาที่

ก าหนด เพ่ือให้ก าลังพลมีสุขภาพแข็งแรง 

และค่าดัชนีมวลกายเป็นไปตามมาตรฐาน

หรือลดลงจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

กวดขันให้ก าลังพลตรวจสุขภาพประจ าปีตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 



๖ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๗. ศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเลิก
ระบบพรรค/เหล่าของ นนร.โดยเฉพาะ
พรรคนาวินและพรรคกลิน โดยก าหนด
แนวทางการรับราชการที่ให้นายทหารที่
ไม่มีพรรคเหล่าแล้วนี้ ได้ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขต
งานของพรรคนาวินและพรรคกลินเดิม 
พร้อมทั้งมีระบบการให้การศึกษาใน
ต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ก่อนการบรรจุ
ก าลังพลให้กับหน่วย 

จัดการสัมมนาแนวทางการยกเลิกระบบพรรค/เหล่า
ของ นนร. 
 

กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๔. นโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 

การด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มี
ความน่าเชื่อถือเพ่ือป้องกันปัญหาการทิ้ง
งาน 

นโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 

เข้มงวดในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ/
จ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

 
กบ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. นโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 
การด าเนินการจัดซื้อจัดหา ไม่จ าเป็นต้อง
จัดซื้อของที่ราคาต่ าที่สุดเสมอไปแต่ต้อง
พิจารณาถึงคุณภาพด้วย โดยจะต้อง
ศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

นโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 

ให้หน่วยผู้ใช้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน

จัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี และจัดซื้อ/จ้างของหน่วย

เทคนิค 

 
กบ.อร. 

 
กผช.อร. 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือมาบริหาร
จัดการงานด้านการส่งก าลังบ ารุงใน
ภาพรวมของทุกหน่วยอย่างมีระบบ 
เพ่ือให้ยุทโธปกรณ์และพัสดุต่างๆ มีการ
หมุนเวียนน าไปใช้และจัดหาทดแทน
อย่างคุ้มค่าก่อนหมดอายุการใช้งาน 

บูรณการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการ   
ส่งก าลังบ ารุงที่ อร.มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ระบบ GLIN 
SYSTEM มาใช้ในการจัดหาพัสดุ  

กบ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 



๘ 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๔. การซ่อมบ ารุงเรือ โดย อร. และหน่วย

เทคนิคที่ เกี่ ยวข้อง ควรมีการวาง

แผนการด าเนินงาน การประสานงาน 

และการควบคุมก ากับดูแลอย่างเป็น

ระบบ สามารถซ่อมบ ารุงเรือที่เข้ารับ

การซ่อมท าให้เสร็จได้ตามก าหนด และ

มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วย

ผู้ใช้ด้วย 

ซ่อมท าเรือที่เข้ารับการซ่อมท าให้เป็นไปตามแผนการ
ซ่อมท าเรือท่ีได้ก าหนดไว้ 

กบ.อร. กผช.อร. 

๕. ให้ทุกหน่วยใช้สาธารณูปโภคอย่าง

ประหยัดโดยเน้นนโยบายตามมาตรการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายของ ทร. เช่น การ

ปรั บเปลี่ ยนอุปกรณ์ เ พ่ื อประหยั ด

พลังงาน และการปลูกจิตส านึกให้ก าลัง

พลลดการใช้พลังงาน 

- จัดท ารายงานจัดการพลังงานประจ าปี เพ่ือการศึกษา
ผลการปฏิบัติแนวทางการจัดการพลังงานและ
มาตรการประหยัดพลังงานที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

- เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัด
การพลังงาน นโยบายการจัดการพลังงาน ตลอดจน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานทาง Web Site ของหน่วย 

- ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานพลังงานตาม
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ ทร. ก าหนด 

กจก.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 



๙ 

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม 
ให้ด ารงความต่อเนื่องในการจัดโครงการ
จ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับก าลังพล
ต่อไป 

นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม 

จัดตลาดนัดขายสินค้าราคาถูกให้ข้าราชการ อร. ทุก
สิ้นเดือน 

 
กพ.อร. 

 
นขต.อร. 

นขต.บก.อร. 

๒. ให้ ทุ กหน่ วย ใช้ ศั กยภาพที่ ตนมีจั ด
กิจกรรมสันทนาการให้กับก าลังพล
ภายในหน่วยและสนับสนุนหน่วยอ่ืน ๆ 
ใน ทร. เช่น การจัดดนตรีให้ก าลังพลได้
พักผ่อน การจัดแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
รวมทั้ งจั ด ให้มี กิ จกรรมเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยข้างเคียง 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานของ อร. กพ.อร. นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

๖. นโยบายด้านกิจการพลเรือน 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านกิจการพลเรือน 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการ

ใช้ศักยภาพของ ทร. สนับสนุนในสิ่งที่

หน่วยอ่ืนไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ เช่น งาน

ด้านอุทกศาสตร์ งานด้านการรักษาความ

ปลอดภัยทางน้ า เป็นต้น เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์  ทร. และเป็นการดึง

มวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน 

ทร. มากขึ้น 

นโยบายด้านกิจการพลเรือน 

จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านก าลังพลอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 

 

กจก.อร. 
 

นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

๗. นโยบายด้านการศึกษา 

ล าดับที่ 
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
แนวทางการด าเนินการ 

ฝ่ายอ านวยการของ อร. 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัติของ อร. 

๑. นโยบายด้านการศึกษา 

การพิจารณาจัดท าโครงการฝึกศึกษา   
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้เน้นความคุ้มค่า
และประโยชน์ที่ ทร. จะได้รับเป็นส าคัญ 
พร้อมกับให้พิจารณาบรรจุผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใช้ทุนที่
ได้รับไปศึกษา ส าหรับการไปดูงานให้
พิจารณาผลัดเปลี่ยนก าลังพลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ไปดูงานอย่างทั่วถึง 

นโยบายด้านการศึกษา 

พิจารณาบรรจุผู้ที่ส าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับ
หน่วยงาน ตลอดจนคัดเลือกก าลังพลให้ไปศึกษาดูงาน
ตามความสามารถและสาขางานที่เก่ียวข้อง 

 

กพ.อร. 
 

นขต.อร. 
นขต.บก.อร. 

 
 
 
 



ผนวก ค 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปี ๒๕๕๘ 

ส าหรับหน่วยรับผิดชอบรอง 

นโยบายด้าน ข้อนโยบาย ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

   โครงการ/กิจกรรม 

- (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม) 
 ผลการด าเนินการ 

- (ระบุผลการด าเนินการจากความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) 
- ภาพประกอบกิจกรรม 

 อุปสรรคข้อขัดข้อง 

- (ระบุถ้ามี) 

ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 

นโยบายด้าน ข้อนโยบาย ผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

   โครงการ/กิจกรรม 

- เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ผลการด าเนินการ 

- ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ โดยมีพลเอก ประยุทธ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ณ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

- ภาพประกอบกิจกรรม 

 อุปสรรคข้อขัดข้อง 

- (ระบุถ้ามี) 

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทร. ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน 
๒. รายละเอียดของกิจกรรม ให้ระบุผลการด าเนินการเป็นอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร จัดขึ้นเมื่อใด ที่ไหน ใคร

เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนเท่าใด เป็นต้น พร้อมภาพประกอบกิจกรรม (ถ้ามี) 
๓. ห้าม รายงานว่าด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจน 
๔. ถ้าอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ต้องชี้แจงด้วยว่า ด าเนินการถึงระยะไหน แล้วเสร็จเมื่อใด มีกระบวนการอย่างไร 
๕. การส่งไฟล์ภาพกิจกรรม ขนาดของภาพ ๑ ภาพ ต้องไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB) เป็นไฟล์ภาพที่มีนามสกุล (.jpg) 


