
 
 

 
 
 

 

 
 

 

นโยบายผู้บญัชาการทหารเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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พระบรมราโชวาทของ 

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

“งานราชการนั้น เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิต 

ของประชาชน ซึ่งมีความเปล่ียนแปลงอยู่เป็นปรกติ  

ตามสถานการณ์และกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคน 

จึงต้องท าความเข้าใจ งานในหน้าท่ีของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทัน

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้อง

เหมาะสม โดยยึดม่ันแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ 

คือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคง 

ของประเทศชาติ” 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ 
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นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
  

  
  
 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นนโยบายหลักที่ใช้ขับเคลื่อน
กองทัพเรือให้มุ่งตรงไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี นั่นก็คือ “เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มี
บทบาทน าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชน และสังคม
เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อม่ันและภาคภูมิใจ” โดยเนื้อหาส าคัญของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
ประจ าปีงบประมาณนี้ ได้พิจารณาสานต่อจากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ความต้องการตามที่ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี และสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันของ
กองทัพเรือ โดยได้พิจารณากลั่นกรองผ่านกระบวนการประเมินสภาวะแวดล้อม และทบทวนข้อมูลประกอบ  
การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นถึงความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี  
แผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ และนโยบายกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ตลอดจนภาระงานส าคัญ 
ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การนี้ เพ่ือน าพากองทัพเรือให้ก้าวไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้บัญชาการทหารเรือ
จึงขอมอบแนวทางนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
การปฏิบัติส าหรับหน่วยขึ้นตรงต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนโยบายด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นย้ าประเด็น
ส าคัญของการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 
ได้แก่ การปกปูองรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย การสนับสนุนนโยบาย
ที่ส าคัญของรัฐบาลในงานด้านความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมความมั่งคั่ง และความอยู่ดีกินดีของภาคประชาชน 
รวมทั้งงานด้านการต่างประเทศให้มีความสมดุล ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนและก าลังพลของกองทัพเรือ
ให้มีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกน าไปสู่การปฏิบัติภายใต้ความท้าทายของสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับ
จัดสรร และแนวโน้มของสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่มีความเป็นพลวัตสูง โดยแต่ละประเด็น
นโยบายจะต้องเชื่อมโยงและถูกน าไปเป็นกรอบแนวทาง ขยายผลไปสู่การปฏิบัติงานในแต่ละด้านของนโยบาย
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะต้องจัดล าดับความเร่งด่วนของแต่ละประเด็นให้มีความเหมาะสม  
กับสถานการณ์ และแผนการปฏิบัติราชการในปี ๒๕๖๕ อย่างแท้จริง 
 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อน 
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในปีนั้น ๆ ให้ไปสู่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี ที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปี ได้รับเอานโยบายกองทัพเรือบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนกองทัพเรือมีความเป็นเอกภาพ มิได้มี
นโยบายใดถูกละเลยในการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งยังเป็นการลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและการรายงานผล
การปฏิบัติที่ เกินความจ าเป็น นับได้ว่าเป็นการบริหารทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ งนโยบาย 

        สานงานต่อเนื่องตามนโยบาย ผบ.ทร.ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อน ทร.ในการเร่งพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล 
มีความย่ังยืน และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อม่ันและภาคภูมิใจตลอดไป 

 



๒ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในปีนี้ ประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ จ านวน ๑๐ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านทั่วไป ๒) ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ ๓) ด้านการก าลังพล ๔) ด้านการข่าว 
๕) ด้านยุทธการและการฝึก ๖) ด้านการส่งก าลังบ ารุง ๗) ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ๘) ด้านกิจการพลเรือน 
๙) ด้านการวิจัยและพัฒนา และ ๑๐) ด้านการบริหารจัดการ โดยฝุายอ านวยการต่าง ๆ จะได้จัดท ารายละเอียด
เนื้อหานโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย และการก าหนดหน่วยรับผิดชอบหลัก/รอง เพ่ิมเติมต่อไป  

  ทั้งนี ้กรอบทิศทางของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ก าหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้ผนวก
รวมเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเข็มหลักน าทาง (Base Course) และ 
มีนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นกระบวนเรือหลัก (Main Body) ที่จะท าหน้าที่
ขับเคลื่อนกองทัพเรือให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้สถานการณ์โลกสมัยใหม่
ที่มีความเป็นพลวัตสูง การนี้  กระบวนการจัดท านโยบาย โดยกรมฝุายอ านวยการและหน่วยที่ เกี่ยวข้องต่าง  ๆ 
ในการน านโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปเป็นกรอบแนวทางสู่การปฏิบัติ  นั้น  
นอกจากต้องก าหนดกลยุทธ์ และออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้เห็นภาพของความส าเร็จที่ต้องการ 
ในแต่ละนโยบายให้เกิดความชัดเจน ซึ่งจะเป็นกลจักรในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น 
รูปธรรม นั้น กรมฝุายอ านวยการ และหน่วยที่ เกี่ยวข้องจะต้องจัดท าแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จนเป็นข้อจ ากัดของการด าเนินงาน อาทิ การขยายตัวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ความขัดแย้งของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ  
เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ไปสู่เปูาหมายที่ส าคัญที่กองทัพเรือมีร่วมกัน นั่นก็คือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”  

 

   พลเรือเอก  
    (สมประสงค์  นิลสมัย) 
    ผู้บัญชาการทหารเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



๓ 

เจตนารมณผ์ู้บัญชาการทหารเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 ๑. พิทักษ์รักษา ปกปูอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์โดยให้ความส าคัญเร่งด่วน 
ในการปูองกันและสนับสนุนการปราบปรามการกระท าที่ล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกรูปแบบ  
น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการและพระบรมราโชบาย มาเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสืบสาน
พระราชปณิธานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน  
การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และให้ความส าคัญกับโครงการจิตอา สา  
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒. ด ารงความพร้อมของกองทัพเรือ ในระดับที่ เหมาะสมกับสถานการณ์และเพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจปูองกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปฏิบัติงานด้าน  
การรักษาความสงบและความมั่นคง และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยการปฏิบัติงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ “ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่ า
ส่วนอื่น” รวมทั้งน ารูปแบบการท างานแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มาปรับใช้อย่างเหมาะสม 

 ๓. ด ารงความต่อเนื่องความร่วมมือด้านต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับกองทัพเรือมิตรประเทศ
นานาชาติ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อย่างสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยน าการด าเนินการแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสม 

 ๔. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ รวมทั้งให้การช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยการปฏิบัติงานจะต้อง 
มีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู ก าลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน โดยจะต้องมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 ๖. ปลูกฝังก าลังพลกองทัพเรือให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัยและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
ด้วยการปกครองบังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคี รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารเรือ หากมีก าลังพลไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์หรือ
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมายร้ายแรง ให้พิจารณาลงทัณฑข์ั้นสูงสุด 

 ๗. ด ารงความต่อเนื่องเรื่องสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ ให้มีความเพียงพอกับ  
ความต้องการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ท างานให้มี
ความสะอาด สง่างามและมีความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานราชการ 

 ๘. การจัดท าความต้องการโครงการและงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณของกองทัพเรือ ต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์และต้องเร่งรัดการใช้จ่าย



๔ 

งบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมาย มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยหัวหน้าหน่วยหรือหน่วยรับงบประมาณ จะต้องก ากับดูแลทุกข้ันตอน เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดและล่าช้า 

 ๙. ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างการรับรู้ ท าความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังพล ทร. 
หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน มีความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจของ ทร.  
ในทิศทางเดียวกัน ท าให้มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจ เพ่ือให้เกิดความศรัทธาต่อ ทร. 

 ๑๐. ส่งเสริมระบบงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางการทหารของกองทัพเรือและรัฐวิสาหกิจ
ในก ากับให้มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ และ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานนวัตกรรม โดยน าผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตไว้ใช้ในราชการ
อย่างจริงจัง 

 

------------------------------------------ 

 
 
 
 
 รวมใจภักด์ิ  รักษ์ชาติ  ราษฎร์ศรัทธา 



๕ 

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
นโยบายทั่วไป 

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.) 

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยศักยภาพทั้งปวงของกองทัพเรือ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
กรอบ
เวลา 

หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ ถวายความปลอดภั ยสถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างสุดก าลั ง
ความสามารถ 

- การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในพ้ื นที่ รั บผิ ดชอบของกองทั พเรื อไม่ มี
ข้อบกพร่อง 

ต่อเนื่อง ยก.ทร. 

๒ เทิดพระเกียรติและน้อมน า
พระราชด าริและพระบรมราโชบาย
ไปสู่ การปฏิบัติ ให้บั ง เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑) การจัดและด าเนินกิจกรรมเนื่องในวโรกาส
อันส าคัญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
สมพระเกียรติ 
๒ )  การสนั บสนุ นการด าเนิ นการของ 
ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  
และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๔) การสนับสนุนการปูองกันและปราบปราม
การกระท าความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบ 
ทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์  มีระบบเฝูาติดตามและ 
ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

ต่อเนื่อง 
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 
 

ต่อเนื่อง 
 
 

ต่อเนื่อง 

กพร.ทร. 
 
 

กพร.ทร. 
 
 
 

กพร.ทร. 
 
 

ศปก.ทร. 
สสท.ทร. 

๒. สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
กรอบ
เวลา 

หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทา 
ภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน
ตามพ้ืนที่รับผิดชอบทางทะเล 
และชายฝั่ง 

- การปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถให้
การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อเนื่อง กพร.ทร. 

๒ จั ด ท า แ นว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ 
ในการปู องกั นและบรรเทา 
สาธารณภัยทางทะเลของ ทร. 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ศรชล.จัดท า 
แนวทางการปฏิบัติ ในการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของ ศรชล.  

ม.ค.๖๕ กพร.ทร. 
ศรชล. 



๖ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
กรอบ
เวลา 

หน่วย
รับผิดชอบ 

และ ศรชล. ให้มีความประสาน
สอดคล้องกันและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

ที่มีความครอบคลุมทั้ งการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล การกู้ภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทั้งในส่วน
ของ ทร. และ ศรชล. และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางทะเลและชายฝั่ ง  โดยมี 
ความประสานสอดคล้องกับการปฏบิัติของ ทร. 

๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและบ ารุงขวัญก าลังใจก าลังพล 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
กรอบ
เวลา 

หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของก าลังพล
และครอบครัว  

๑) การด าเนินโครงการพัฒนาที่พักอาศัย
ข้าราชการ 
๒) การด าเนินโครงการพัฒนาร้านอาหาร
และพ้ืนที่พักผ่อนของก าลังพลให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

มี.ค.๖๕ 
 
มี.ค.๖๕ 

กบ.ทร. 
กบพ. 
สก.ทร. 
กบ.ทร. 
นขต.ทร. 

๒ ด าเนินมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ
จากปัญหา COVID-19 ที่ มี ต่ อ
ก าลังพลและครอบครัว 

๑)  การด า เนิ น โครงการ เ พ่ื อบรร เทา 
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากปัญหา 
COVID-19 ให้กับก าลังพล และครอบครัว  
โดยการเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายมีความเป็น
รูปธรรม อาทิ การเข้าถึงแหล่งทุน การเพ่ิม
โอกาสทางการตลาด กิจกรรมสินค้าราคาถูก
ออนไลน์ (Navy Online Market) การพักหนี้ 
การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ปลอดดอกเบี้ย  
การพักการเรียกเก็บค่าบริการ การส่งเสริม
อาชีพออนไลน์ ตู้ปันสุข โรงทาน การบริจาค
ทรัพย์สินและของใช้จ าเป็น และการจัด
กองทุนช่วยเหลือ เป็นต้น 
๒) การให้ความช่วยเหลือก าลังพลและครอบครัว
เพ่ือลดผลกระทบทางสาธารณสุขจากปัญหา 
COVID-19 อาทิ สนับสนุนการขนย้ายและการส่ง
ต่อผู้ปุวย การตรวจคัดกรองการกักกันและควบคุม
โรคการรักษา การฉีดวัคซีน การฟ้ืนฟู และการ
จัดการศพ เป็นต้น 
๓)  จั ดท าคู่ มื อ เกี่ ย วกับการปฏิบั ติ ตน 
ใ น ส ถ า นก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะบ า ด ข อ ง  

COVID-19  ร อ ง รั บ ก า ร อบร ม ข อ ง ทุ ก
หลักสูตรของกองทัพเรือ 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.๖๕ 
 
 
 
 
 
มี.ค.๖๕ 

กพ.ทร. 
สก.ทร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพ.ทร. 
พร. 

 
 
 
 

พร. 
ยศ.ทร. 

 



๗ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
กรอบ
เวลา 

หน่วย
รับผิดชอบ 

๓ พัฒนาก าลังพลให้มีทัศนคติที่ดี
และมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

- ปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่น 
ในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข 
อย่างต่อเนื่อง 

ต่อเนื่อง 
 
 

 
 

กพ.ทร. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

ด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ  

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.) 

๑. ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัด ทร. เพื่อรองรับแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ และ 
การปรับปรุงโครงสร้างกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทร. ระยะ ๒๐ ปี 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการจัด 
และอัตราก าลังพลของหน่วยต่าง ๆ 
ใน ทร. ตามแผนแม่บทการปรับปรุง
โครงสร้าง กห. ในส่วนของ ทร. 

- พิจารณาปรับปรุ งโครงสร้ างเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการส่งก าลังและ
ซ่อมบ ารุงทางฝั่งทะเลอันดามัน การปฏิบัติงาน 
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศของ ทร. 
การสนับสนุนการด าเนินงานของ ศรชล. และ
การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก และ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ยก.ทร. นขต.ทร. 

๒. การจัดหายุทโธปกรณ์ทดแทน และการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อด ารงขีดความสามารถตามที่
ยุทธศาสตร์ ทร. ก าหนด 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ มีการด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ ์
ทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ล้ าสมัย 
เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 
เข้าประจ าการได้อย่างต่อเนื่อง
ตามท่ียุทธศาสตร์ ทร. ต้องการ 

๑) ติดตามความก้าวหน้าแผนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถกองทัพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๒ ) . จั ดท า แผน / โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง 
ขีดความสามารถกองทัพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

สปช.ทร. 
 

ยก.ทร. 

นขต.ทร. 
 

กร. นย. 
สอ.รฝ. 

๒ มี การด าเนิ นการซ่ อมปรั บปรุ ง  
ซ่อมด ารงสภาพยุทโธปกรณ์ ที่ม ี
ความจ าเป็นตามที่ยุทธศาสตร์ ทร. 
ต้องการ 

- ด าเนินการตามแผนซ่อมท าเรือ จัดซ่อม
ภายในประเทศ 

กบ.ทร. ยก.ทร. 
กร. อร. 
อล.ทร. 

     

     

     
     
     
     
     
     
     



๙ 

๓. การประเมิน และจัดท ายุทธศาสตร์ ทร. และแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ เพื่อให้ยุทธศาสตร์
กองทัพเรือมีความทันสมัย ความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมความม่ันคงตามห้วงเวลา และสามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานของกองทัพเรือได้อย่างสมบูรณ์ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ด าเนิ นการจั ดท าแผนแม่ บท  
ให้ครบ ๙ ด้าน และทบทวนแผน
แม่บท ที่จัดท าแล้ว ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ทร. 

- ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทด้านยุทธการ
และการฝึก และแผนแม่บทด้านการบริหาร
จัดการ 

ยก.ทร. 
สปช.ทร. 

นขต.ทร. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

ด้านการก าลังพล 

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กพ.ทร.) 

๑. พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ของก าลังพล ให้มีความพร้อมในการฝึก การปฏิบัติการร่วม/ผสม และการสัมมนาระดับนานาชาติ  
เพื่อรองรับการพัฒนา ทร. ให้ก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเล ที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ยกระดับก าลังพลที่เกี่ยวข้องให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ส าคัญเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม เช่น ภาษาจีน และ
ภาษาประเทศรอบบ้าน เป็นต้น 
ในการติดต่อสื่อสาร ในการประชุม 
สัมมนา ในเวทีระดับนานาชาติ 
รวมทั้ งการฝึ ก การปฏิ บั ติ การ 
ร่วม/ผสม ร่วมกับนานาชาติ 

๑) ปรับปรุงระบบ HRMISS เพ่ือให้รองรับ 
การน าเข้าข้อมูล การบันทึกข้อมูล และ 
การแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ 
ก าลังพล ทร. 
๒) จัดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ให้กับก าลังพล ทร 
๓) ก าลังพล ทร. ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษตามท่ีก าหนด 

กพ.ทร. 
 
 
 

ยศ.ทร. 
 

ยศ.ทร. 

ยศ.ทร. 
 
 
 

นขต.ทร. 
 

นขต.ทร. 

๒. พัฒนาระบบงานก าลังพลส ารอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนก าลังพลประจ าการปกติ ตามแนวทาง 
ที่ กห. ก าหนด     

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ มีแนวทางการบรรจุก าลังพลส ารอง
และทหารอาสาที่ สอดคล้อง 
กับแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. 
และเป็นไปตามที่ กห. ก าหนด 

- ด าเนินการจัดท าแนวทางการบรรจุก าลังพล
ส ารอง ให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ก าลัง 
ของ ทร. 

กพ.ทร. กร. นย. 
สอ.รฝ. 

ทรภ.๑ – ๓ 

๒ มีแผนการบรรจุก าลังพลส ารอง 
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ทหารอาสา) ที่เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ กห. ก าหนด 

- ด าเนินการจัดท าแผนการบรรจุก าลังพล
ส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
(ทหารอาสา) ในส่วนของ ทร. ให้ เป็นไป 
ตามแนวทางที่ กห.ก าหนด 

กพ.ทร. กร.  
นขต.ทร. 

 

     
๓. วางแนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดและการเลื่อนไหลของก าลังพล ให้มีความครอบคลุมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ วางแผนการแก้ไขปัญหาความแออัด
และการเลื่อนไหลของก าลังพล 
ให้มีความเป็นรูปธรรม 

๑) พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาความแออัด 
และการเลื่ อนไหลของก าลั งพล  โดยมี 
ความครอบคลุมทั้ งเรื่ องการปรับอัตรา 

กพ.ทร. หน่วย
หัวหน้า
สาย

วิทยาการ 



๑๑ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

ของหน่วยต่าง ๆ การปรับระบบการบริหาร
ก าลังพลในภาพรวม และการจัดการก าลังพล
ในแนวทางอื่น ๆ  
๒) ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้น 
เห็นผลใน ๑ ปี  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว 

๔. ด าเนินงานด้านการก าลังพลให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการก าลังพลของกระทรวงกลาโหม 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ วางแผนและด าเนินงานด้านการ
ก าลั งพลให้สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังพล
ของ กห. ปีงบประมาณ ๖๔ – ๗๐ 

๑) ปรับลดจ านวนก าลังพลและงบประมาณ 
ด้ านการก าลั งพลให้ สอดคล้ องกับแผน 
ปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังพลของ กห. 
ปีงบประมาณ ๖๔ – ๗๐ 
๒) ก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการบรรจุ 
ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารชั่วคราว  
(ทหารอาสา)  
๓) จัดท าแผนการพัฒนากิจการก าลังพล
ส ารองของ ทร. รองรับแผนแม่บทการพัฒนา
กิจการก าลังพลส ารองของ กห. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

กพ.ทร. หน่วย
หัวหน้า
สาย

วิทยาการ
นขต.ทร. 

๒ พั ฒนาขี ดความสามารถทหาร 
กองประจ าการ 

- ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการฝึก
ทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของ ทร. (ภายใน มี.ค.๖๕) 

กพ.ทร. ยศ.ทร. 

๕. ด าเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ให้เป็นไปตามรูปแบบโครงสร้างและแนวทาง
บริหารจัดการของ กบพ. ที่เป็นมาตรฐานตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของก าลังพลในทุกระดับ  
อย่างแท้จริง 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างใหม่ของ กบพ. 

๑) บรรจุก าลังพลตามโครงสร้างใหม่ของ กบพ.
และสามารถน าแนวทางการบริหารจัดการ 

ตามโครงสร้างใหม่มาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
๒) จัดท าผังหลักและแผนการก่อสร้าง
บ้านพักส่วนกลางพ้ืนที่กรุงเทพฯ (บริเวณ
พ้ืนที่ ทุ่ งมหาเมฆและพ้ืนที่ บริ เวณปู อม 
พระจุล จอมเกล้า) และบ้านพักส่วนกลางพ้ืนที่สัตหีบ

กพ.ทร. 
กบพ. 

 
 

กบ.ทร. 
ชย.ทร. 

 
 

กบ.ทร. 
สก.ทร. 
ชย.ทร. 
จร.ทร. 

นขต.ทร. 
ที่

เกี่ยวข้อง 
 



๑๒ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

(บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ อ.สัตหีบ) โดยรูปแบบ
ของอาคารใหม่จะต้องมีความคุ้มค่ากับ
มูลค่าที่ดิน มีขนาดของที่พักอาศัยและพ้ืนที่
ส่วนกลางเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน
ตามสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง รวมทั้งมี
จ านวนเหมาะสมกับความต้องการของ 
ก าลังพลในอนาคต 
๓) จัดท าแผนซ่อมปรับปรุงและรื้อถอน
บ้านพัก ที่ไม่มีความคุ้มค่าในการซ่อมท า 
หรือไม่เหมาะสมกับการพักอาศัย รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญในการซ่อมปรับปรุง
หรือรื้อถอนบ้านพักในภาพรวม 
๔) จัดท าระเบียบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของ กบพ. ให้เป็นมาตรฐาน
และสอดคล้ องกับการบริ หารจั ดการ 
ของ อกบพ. พ้ืนที่ต่าง ๆ 
๕) จัดท าแนวทางเสนอความต้องการ
ก่อสร้างอาคารและบ้านพักหน่วยในภาพรวม 
ของ ทร. โดยให้ นขต.ทร. เสนอความต้องการ
บ้านพักผ่าน กบพ. เพ่ือพิจารณารวบรวมเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. 
ต่อไป 
๖) ด าเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์ของ 
ผู้พักอาศัยบ้านพักของ ทร. ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 
๗) ด าเนินการกวดขันผู้พักอาศัยที่กระท าผิด
ระเบียบ ให้เป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าด้วย
การพักอาศัยในบ้านพักของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยเคร่งครัด 
๘) จัดกิจกรรม ๕ ส. และการประกวด
บ้านพัก 
๙) จัดกิจกรรมสันทนาการในพ้ืนที่บ้านพัก
ตามห้วงเทศกาลและในโอกาสต่าง ๆ ที่
เหมาะสม รวมทั้งจัดท าแผนด าเนินการและ
แผนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

 
 
 
 
 
 
 

กบพ. 
กบ.ทร. 
ชย.ทร. 

 
 

สก.ทร. 
 
 
 

กบ.ทร. 
 
 
 
 
 

กพ.ทร. 
 
 

อกบพ. 
พ้ืนที่
ต่าง ๆ  

 
จร.ทร. 

 
อกบพ. 

พ้ืนที่ต่าง ๆ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นขต.ทร. 
 
 
 
 

กบพ. 
 
 
 

กบพ. 
 
 
 
 
 

นขต.ทร. 
 
 

นขต.ทร. 
 
 
 

อ ก บ พ .
พ้ืนที่ต่าง ๆ  

 
 

     



๑๓ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

  ๑๐) ด าเนินการปูองกันการแพร่เชื้อไวรัส 
COVID-19 รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับ
การแยกผู้ ปุ ว ยติ ด เชื้ อ ในลั กษณะของ  
Home Isolation และ Community Isolation 
โดยก าลังพลที่พักอาศัยต้องได้รับการดูแล
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

อกบพ. 
พ้ืนที่ต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

ด้านการข่าว  

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ขว.ทร.) 

๑. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานด้านการข่าวให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือให้ได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมการปฏิบัติของกองทัพเรือในทุกบทบาท ตั้งแต่ภาวะปกติและเม่ือเกิด
สถานการณ์ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ โครงสร้างและระบบงานด้านการข่าว
สามารถตอบสนองภารกิจของ ทร. 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑) ทบทวนโครงสร้างการจัดหน่วย และ
จัดท าแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการจัด
หน่วยงานด้านการข่าวและระบบงานด้าน
การข่าว 
๒) หน.หน่วย เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างการจัดหน่วยงานด้านการข่าวและ
ระบบงานด้านการข่าว 

ขว.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ - ๓ 

นย. 
สอ.รฝ. 
ฐท.สส. 
ฐท.กท. 
กรม สห.ทร. 
กปช.จต. 
ฉก.นย.ทร. 
ฉก.นย.ภต. 

นรข. 
ศปชล.ทม. 

๒. พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถประเมินแนวโน้มสถานการณ์ให้สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้า
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ก าลังพลด้านการข่าว มีขีดความสามารถ 
ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข่ า ว แล ะ 
การต่อต้ านข่ า วกรอง  อย่ า ง
ต่อเนื่องและสามารถพิจารณา
แนวโน้มสถานการณ์ได้ 

๑) จัดท าแผนงานในการพัฒนาก าลังพล
ด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้าน 
การวิเคราะห์ข่าวและการประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ 
๒) ด าเนินการอบรมก าลังพลด้านการข่าว 
ให้มีขีดความสามารถ ตามแผนงานและ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

ขว.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ - ๓ 

นย. 
สอ.รฝ. 
ฐท.สส. 
ฐท.กท. 

กรม สห.ทร. 
กปช.จต. 
ฉก.นย.ทร. 
ฉก.นย.ภต. 

นรข. 
ศปชล.ทม. 

     



๑๕ 

     

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๒ พัฒนาระบบงานล่ามของ ทร. ให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

- พัฒนาระบบงานล่ามของ ทร. (ล่ามช านาญการ) 
ให้มีความครอบคลุมกับการใช้ภาษาของ
ประ เทศ เ พ่ือนบ้ านและมิ ต รประ เทศ 
ให้สามารถติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของประเทศต่าง ๆ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านข่าวกรอง
และต่อต้านข่าวกรองตลอดจนงานพิธีการ
และรับรอง 

ขว.ทร. กพ.ทร. 
ยศ.ทร. 

๓. พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง ให้มีความเหมาะสม  
และทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการรวบรวมแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินภัยคุกคาม รวมทั้งมีขีดความสามารถป้องกัน  
ภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ระบบฐานข้อมูลข่าวกรอง มีข้อมูล
ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถ
ในการบูรณาการกับระบบภูมิสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีในอนาคต 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านระบบ
สารสนเทศให้มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ 

ขว.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ - ๓ 

นย. 
สอ.รฝ. 
ฐท.สส. 
ฐท.กท. 
กปช.จต. 
ฉก.นย.ทร. 
นรข. 

ศปชล.ทม. 
๒ การน าเทคโนโลยีด้านการข่าวกรอง 

แ ล ะ ก า ร ต่ อ ต้ า น ข่ า ว ก ร อ ง 
ที่ เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน มีความต่อเนื่อง 

- น า ระบบเทคโนโลยีที่ ทั นสมั ยมา ใช้ 
ในงานข่ าวกรองและงานต่อต้ านการ 
ข่าวกรองอย่างเหมาะสม 

ขว.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ - ๓ 

นย. 
สอ.รฝ. 
ฐท.สส. 
ฐท.กท. 
กปช.จต. 
ฉก.นย.ทร. 
นรข. 

ศปชล.ทม. 
     



๑๖ 

๔. พัฒนาความร่วมมือด้านการข่าวทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งด ารงความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ โดยมี
พัฒนาการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการทูตทหารให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  รองรับการสร้างบทบาทน า 
ในความร่วมมือด้านความม่ันคงของภูมิภาค 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พัฒนาการประสานงานด้านการข่าว 
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรอง
กับหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ
ประเทศมหาอ านาจให้มีความ
ต่อเนื่อง สร้างความสมดุลอ านาจ
ทางทหารและทางทะเลในภูมิภาค 

๑) ด าเนินการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล ทั้งภายในประเทศ ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศมหาอ านาจ
อย่างต่อเนื่อง  
๒) ก าหนดหน่วยงานที่เป็นเปูาหมายการ 
บู รณาการและแสวงหาความร่ วมมื อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการบูรณาการ
ขีดความสามารถ เครื่องมือ และฐานข้อมูล
ด้านการข่าว 

ขว.ทร. กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
นย. 

สอ.รฝ. 
ฐท.สส. 
ฐท.กท. 
กปช.จต. 
ฉก.นย.ทร. 

นรข. 
ศปชล.ทม. 
สน.ผชท.ทร.

ไทย/
ต่างประเทศ 

๒ พัฒนางานการทูตทหารของ  
ทร. ให้มีการด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และมีบทบาทน า 
ในความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 

๑) ด าเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์  
และการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
กับ สน.ผชท.ทหาร/ต่างประเทศ ที่ประจ าการ
ในประเทศไทย 
๒) ด าเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์  
การประสานความร่วมมือ และ การรับรอง
ของ สน.ผชท.ทร.ไทย/ต่างประเทศ กับ 
ประเทศต่าง ๆ ที่ประจ าการ 

ขว.ทร. 
 

สน.ผชท.ทร.
ไทย/

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

ด้านยุทธการและการฝึก 

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.) 

๑. พัฒนาการด าเนินบทบาทด้านกิจการระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นหน่วยงานความม่ันคง 
ทางทะเลในภูมิภาค ตลอดจนด ารงความสัมพันธ์และการปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง 
ทางทะเลในภูมิภาค และกองทัพเรือประเทศมหาอ านาจ ได้อย่างสมดุล 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ รักษาบทบาทด้านความมั่นคง 
ทางทะเลกับ ทร. มิตรประเทศ 
และ ทร. ประเทศมหาอ านาจ 
อย่างสมดุล 

- การจัดและเข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติการ
ลาดตระเวนร่วมทางเรือกับ ทร. มิตรประเทศ 
และ ทร. ประเทศมหาอ านาจอย่างสมดุล 

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
๒ มีการทบทวนและก าหนดแนวทาง 

การด า เนิ นน โยบายระหว่ า ง
ประเทศกับ ทร.มิตรประเทศ 
และหน่วยงานด้านความมั่นคง
ทางทะเลระหว่างประเทศทั้งใน
รู ปแบบทวิ ภาคี และพหุ ภาคี 
ที่สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ ทร. ตลอดจนสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล 

- การจัดและเข้าร่วมการประชุม Navy to 
Navy Talks ทร. มิตรประเทศ ตามแผน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ยก.ทร. 
 

นขต.ทร.  

๓ เสริมสร้างความร่วมมือตามกรอบ
ความร่ วมมื อพหุภาคี  Indian  
Ocean Naval Symposium : 
IONS (ระหว่างปี ๖๕ – ๖๗) และ
การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม 
ผบ.ทร.อาเซียน (ปี  ๖๘ -๖๙ )  
โดยสอดคล้องกับสถานการณ์  
และความพร้อมด้านงบประมาณ 

- ทบทวนการจัดการประชุมเตรียมการ
ส า ห รั บ ก า ร เ ป็ น ป ร ะธ า น ต าม ก ร อบ 
ความร่วมมือพหุภาคี IONS และเตรียม
ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
ผบ.ทร.อาเซียน (ปี ๖๘-๖๙) 

ยก.ทร. 
ขว.ทร. 

นขต.ทร. 

๔ การด าเนินการเป็นประธานร่วม
ตามกรอบความร่วมมือพหุภาคี
ผ่านการจัดประชุม EWG on MS 
ตามท่ี กห. มอบหมาย 

- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามกรอบ 
ADMM Plus EWG on MS ในเดือน  
ก.พ. - มี.ค.๖๕ 

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
     
     
     
     



๑๘ 

๒. เตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติตามแนวทางการใช้ก าลังและแผนป้องกันประเทศของ ทร. เพื่อให้ ทร. มีก าลังพล
ที่มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ก าลังของ ทร. พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนป้องกันประเทศ
ของ ทร. ทั้ง ๓ ด้าน รองรับภัยคุกคามตามสภาวะด้านความม่ันคงของยุทธศาสตร์ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ การจัดท าหลักนิยมการปฏิบัติการ
ที่ ใช้ เครื อข่ าย เป็ นศูนย์ กลาง 
(NCO) เ พ่ือน า ไปสู่ การ พัฒนา 
ขีดความสามารถ NCO ต่อไป 

- การจัดการสัมมนา/จัดท าหลักนิยมการ
ปฏิบัติการที่ ใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) โดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
NCW ของ ทร.  

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
๒ ทบทวนโครงสร้างและแนวทาง 

การปฏิบัติ งานของ ศปก.ทร .  
ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง ต า ม ภ า ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง และแนวทางการใช้
ก าลังของ ทร. 

- ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง ศปก.ทร. 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมตลอดเวลา 

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

๓. การพัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงทางทะเล ให้เป็นไปตามแนวทาง 
การใช้ก าลังของ ทร. และการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ มี ก า ร ก า ห น ด หั ว ข้ อ ก า ร ฝึ ก
ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของ 
ทร. มุ่งเน้นการเพ่ิมการฝึกและ
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
สงครามใต้น้ า โดยให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ทางทะเล โดยสามารถน าผลการฝึก
ไปใช้ปรับปรุงหลักนิยม และแนวทาง
การใช้ก าลังของ ทร. ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

- การฝึ กที่ ไ ด้ รั บการ พัฒนา  ปรั บปรุ ง  
ถูกน ามาทดสอบในการฝึก ทร .๖๕ หรือ
รายการฝึกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

๒ สามารถด ารงการฝึกผสม และ 
ฝึกร่วม/ผสมต่าง ๆ กับ ทร.มิตร
ประเทศ และ ทร.ประเทศมหาอ านาจ 
ได้อย่างสมดุล 

- การฝึกผสม และฝึกร่วม/ผสมต่าง ๆ กับ 
ทร.มิตรประเทศ และ ทร.ประเทศมหาอ านาจ 
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามวงรอบ 
การปฏิบัติปกติในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
และ ทร. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการจัด 
การฝึกในฐานะเจ้าภาพการฝึกผสม และ 
ฝึกร่วม/ผสม และในฐานะประเทศเข้าร่วม
การฝึกในระดับนานาชาติได้ 

ยก.ทร. นขต.ทร. 
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

     



๑๙ 

     

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๓ การฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อม
และทดสอบการใช้ก าลังรองรับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ท ร .  ( OOAAA) 
ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ 
ด้านเรือด าน้ า ด้านการปฏิบัติการ
สะเทินน้ าสะเทินบก ด้านการ
ปูองกันและควบคุมท่าเรือ ด้านการ
ช่วยเหลือและกู้ภัยเรือด าน้ า และ
แนวทางการใช้ก าลั งของ ทร.  
ปี ๒๕๖๓ 

- ฝึ ก เ พ่ื อทดสอบการ ใช้ ก าลั ง รอง รั บ
ยุทธศาสตร์ ทร. (OOAAA) ประกอบด้วย ๕ 
ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านเรือด าน้ า ด้านการ
ปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก ด้านการ
ปู อ งกั นและควบคุ มท่ า เ รื อ  ด้ านการ
ช่วยเหลือและกู้ภัยเรือด าน้ า และแนวทาง
การใช้ก าลังของ ทร. ปี ๒๕๖๓ 

ยก.ทร. นขต.ทร. 

๔ มี ก า ร ก า หนด หั ว ข้ อ ก า ร ฝึ ก 
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 
โดยเป็นการบูรณาการศักยภาพ
ของ ทร. และ ศรชล. ในการฝึก
กองทัพเรือประจ าปี ๖๕ 

- ประสาน ศรชล. พิจารณาเข้าร่วมการฝึก
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเล ร่วมกับ ทร. ในระดับ
ที่เหมาะสม 

ยก.ทร. นขต.ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กบ.ทร.) 

๑. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ มีแนวทางและกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างของ ทร. ที่ชัดเจน และ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ ในก ากับและการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ของ ทร.  น าไปใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานและลดหรือ
ขจัดข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
จัดจ้างของ ทร. 

กบ.ทร. นขต.ทร. 
และหน่วย
ถือ งป. 

 

๒. พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือ และสถานีเรือต่าง ๆ เพื่อให้การส่งก าลังบ ารุงครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการของ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พ้ืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถ
รองรับการส่งก าลังบ ารุงเรือด าน้ า
ได้ตามแผนงานที่ก าหนด 

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับโครงการจัดหาเรือด าน้ าให้เป็นไป
ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑) การด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒ ) การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่าเรือและจัดหา 
สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับโครงการ
จัดหาเรือด าน้ า 

กบ.ทร. สปช.ทร. 
สสท.ทร. 

กร. 
ฐท.สส. 

อร. 
ชย.ทร.
หน่วย
เทคนิค 

ที่เกี่ยวข้อง 

๒ พัฒนาฐานทัพเรือและสถานีเรือ 
รองรับการส่งก าลังบ ารุงให้กับ
เรือในพ้ืนที่ปฏิบัติการได้ตาม
แผนงานที่ก าหนด 

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับก าลังทางเรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

กบ.ทร. สปช.ทร. 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
ชย.ทร. 
ฐท.พง. 

     
     



๒๑ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

  ๑) การด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒) การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ฐ า น ทั พ เ รื อ แ ล ะ ส ถ า นี เ รื อ ร อ ง รั บ 
การส่งก าลังบ ารุงในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

 ทรภ.๓   
หน่วย
เทคนิค 

ที่เกี่ยวข้อง 

๓ การปรับปรุ งสิ่ งอ านวยความ
สะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่าเรือ 
อู่ เรื อ ระบบสนับสนุนต่ า ง  ๆ 
ได้ แก่  ตั ว เ รื อ  กลจักร  ไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์ ฝั่งทะเลอันดามัน
รองรับการปฏิบัติการทางเรือ 

- ทบทวน/ปรับปรุ งแผนการก่อสร้ า ง 
สิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เก่ียวข้องกับ ทรภ. ๓ 

กบ.ทร. ยก.ทร. 
ทรภ.๓ 

อร. 
อล.ทร. 
สพ.ทร. 

 

๓. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการส่งก าลังบ ารุงของ ทร. เพื่อให้ข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
และตอบสนองต่อการปฏิบัติการทางทหาร 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการส่งก าลัง
บ ารุ ง ได้ทุ กระดับอย่ างทั่ วถึ ง 
ตั้งแต่ระดับหน่วยเทคนิค หน่วย
ปฏิบัติการ และ ทร./ศปก.ทร. 

๑) พั ฒนาและปรั บปรุ ง ร ะบบต่ า ง  ๆ  
ในระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
ของ ทร. (IAS) ให้สามารถใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนหลัก
ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
๒) ติดตั้งและฝึกอบรมระบบการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ของ ทร. (IAS) เพ่ิมเติม (คลัง
สาขา) ได้แก่ ฐตร.ทรภ.๑ และ รพ.อาภากรฯ 
ฐท.สส. 
๓) ติดตาม ประเมินผลการใช้งานระบบ IAS 
ของหน่ วยที่ ติ ดตั้ ง ใช้ งานระบบฯ ในปี  
งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๔) จัดการสัมมนาฯ ร่วมกับหน่วยใช้งาน
ระบบ IAS 

กบ.ทร. หน่วย
เทคนิค 
ฐท.สส. 
ทรภ.๑ 

 

๒ พัฒน า ร ะบบส า รส น เท ศ ใ ห้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ
ส่งก าลังบ ารุงได้ทุกระดับอย่าง
ทั่วถึง ตั้งแต่ระดับหน่วยเทคนิค 
หน่วยปฏิบัติการ และ ทร./ศปก.ทร.  

ด าเนินการปรับปรุงระเบียบ ทร. ว่าด้วย 
การก าหนดหน้าที่และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งค าสั่ง ทร. 
ที่เก่ียวข้อง 

กบ.ทร. หน่วย
ปกครอง
ที่ดิน

หน่วยใช้
ประโยชน์

ที่ดิน 

 



๒๒ 

๔. พัฒนาการฝึกด้านการส่งก าลังบ ารุง (Logistic Exercise : LOGEX) เพื่อตอบสนองต่อการฝึกกองทัพเรือ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ สามารถ เ ริ่ ม ก า รฝึ ก  LOGEX 
ระดับ CPX พร้อมกับการฝึก ทร. 

- จัดท าแนวทางการฝึกด้านการส่งก าลังบ ารุง กบ.ทร. หน่วย
ก าลังรบ 
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

หน่วย
เทคนิค 

ที่เกี่ยวข้อง 

๕. จัดท าเอกสารแนวทางการจัดหา และซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามท่ียุทธศาสตร์ ทร. ก าหนด 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ปรับปรุ ง แนวทางการจั ดหา
ยุทโธปกรณ์ และแผนการซ่อม
บ ารุงยุทโธปกรณ์ ให้สามารถ
ด ารงความพร้อมของยุทโธปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
และกรอบงบประมาณ 

๑) ปรับปรุงแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์
ให้ทันสมัย เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ 
ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
๒) ปรับปรุงแผนการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์
ให้ทันสมัย  สามารถด ารงความพร้อม 
ของยุทโธปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กบ.ทร. นขต.ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

ด้านกิจการพลเรือน  

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : กพร.ทร.) 

๑. การจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการจิตอาสา และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ รวมทั้ง
ด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในส่วนของ ทร. และ  
การสนองงานตามพระราชประสงค์
บรรลุผลส าเร็จ ได้อย่างต่อเนื่อง 

๑) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ได้แก่ 
 ๑.๑ วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๔  
 ๑.๒ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธ.ค.๖๔ 
 ๑.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ 
พระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุ ธาพิมลลักษณ์  
พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ 
 ๑.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ 
 ๑.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ 
พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์  พระบรมราชินี นาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๕ 
๒) ด าเนินโครงการพระราชด าริในส่วนของ ทร. 
   ๒.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.) 
ภายใต้ ๓ กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
    ๒.๑.๒ กรอบการใช้ประโยชน์ 
   ๒.๑.๓ กรอบการสร้างจิตส านึก 
  ๒.๒ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและ
สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระด าริสมเด็จ 
พร ะ เ จ้ า ลู ก เ ธ อ  เ จ้ า ฟู า สิ ริ วั ณ ณ ว รี  
นารีรัตนราชกัญญา ด าเนินการตามกลุ่มงาน 
แผนงาน และกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑ กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์ 
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 ๒.๒.๒ กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์ 
ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง 
   ๒.๒.๓ กลุ่มงานด้านการรณรงค์ 
ปลูกจิตส านึกและประชาสัมพันธ์ 

กพร.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กพร.ทร. 
 
 
 
 
 

 

นขต.ทร.
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
อศ. 

วศ.ทร. 
 



๒๔ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๒ การส่งเสริมการสร้างความสงบสุข 
และความสมานฉันท์ของคน 
ในชาติได้อย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ประสานความร่วมมืออันดีระหว่าง ทร. กับ
ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) 

กพร.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
นย. 

สอ.รฝ. 
ฐท.กท. 
กปช.จต. 
นรข. 

ฉก.นย.ทร. 

๒. ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ จัดตั้งมวลชนและสนับสนุนกลไก
ความร่ วมมือระหว่างภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของ ทร. 

-  จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกเครือข่าย  
ให้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม และรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ายมวลชน ให้สามารถประสาน
ความร่ วมมื อในการสนับสนุนส่ ง เสริ ม 
การปฏิบัติภารกิจของหน่วย และ ทร.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร. 
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร.  
 

๓. การสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติของ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ส่งเสริมให้ ทร. มีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 

๑) ผลิตเนื้อหาสาระข่าวประชาสัมพันธ์ที่มี
คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทร.    
๒) ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์ 
๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการปฏิบัติงาน
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ ทร. ตามสื่อต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร.
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

๒ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์
และการสื่ อสารองค์ กร  เ พ่ือ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีของกองทัพเรือสู่สาธารณะ 

- การพัฒนาระบบงานการโฆษกกองทัพเรือ 
ให้มีการด าเนินการเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีความครอบคลุมทั้งการสร้างการรับรู้ 
ท าความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งภายนอกและภายในกองทัพเรือ 

กพร.ทร. นขต.ทร.
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

     
     



๒๕ 

๔. เสริมสร้างความร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนา
พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนชายฝั่ง 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่
ท่อง เที่ ยว เชิ งอนุรั กษ์ร่ วมกับ
ชุมชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

๑) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร 
ในพ้ืนที่ของ ทร. อย่างเป็นระบบมีแผนการ
ด าเนินการ มีช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน 
๒) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ของ ทร. ให้มีความสวยงาม 
สะอาด และมีสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ตามมาตรฐ านการบริ ก า รของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 
ตามท่ี สธ. และ ทร. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

กพร.ทร. 
 

กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
นย. 

สอ.รฝ. 
ยศ.ทร. 
ฐท.สส. 

 

๒ สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน
ชายฝั่งและประชาชนทั่วไปถึง
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร อนุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล้อมทางทะเลในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ ทร. 

๑) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ทร. และ
ให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับก าลังพล ทร. ครอบครัว 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงาน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ      
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

กพร.ทร กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
นย. 

สอ.รฝ. 
ยศ.ทร. 
ฐท.สส. 

๕. พัฒนากลไกความร่วมมือและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของ ทร. เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน  
ได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ การขยายกรอบความร่ วมมื อ 
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
เชิงรุกด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ า ว ส า ร แ ล ะน า เ ท ค โ น โ ล ยี 
ใ น ปั จ จุ บั น เ ข้ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ช่วย เหลือประชาชนได้อย่ า ง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

๑) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบสารสนเทศ และเครือข่ายความ
ร่วมมือในการวางแผนและการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ  ตั้ งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ  
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
๒) ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ส าหรับ 
การจัดการกับภัยพิบัติ 
๓) การส ารวจและรวบรวมฐานข้อมูล 
ความต้องการทรัพยากรตั้งแต่ขั้นการแจ้ง 
เตือนภัย การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
มาตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และพิจารณา 
จัดหาในโอกาสแรก 

ศบภ.ทร. 
 

นขต.ทร.
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

ศบภ.ทร.
พ้ืนที่ 
ต่าง ๆ 

 
 
 
 



๒๖ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๒ ยกระดั บและปรั บระบบการ
ปฏิบัติงานของ ศบภ.ทร.ทางทะเล 
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดท าแผนงานการยกระดับและปรับระบบ
การปฏิบัติงานของ ศบภ.ทร.ทางทะเล 

กพร.ทร. นขต.ทร.
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
๓ ทบทวนและซักซ้อมแผนงาน

บรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง 
กพร.ทร. สอ.รฝ. พร. และหน่วย
อ่ืน ๆ รองรับการแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

- ทบทวนแผนงานบรรเทาสาธารณภัย
รองรับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

กพร.ทร. สอ.รฝ.  
พร. 

ยศ.ทร. 

๖. การจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือน  

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ จั ดท าระบบและพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกิจการ 
พลเรือน 

๑) พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒) มีข้อมูลด้านกิจการพลเรือนที่เพียงพอ 
ทันสมัย บูรณาการได้กับระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอนาคต 
๓) จัดท าแอปพลิ เคชัน และโปรแกรม 
ด้านกิจการพลเรือน ให้มีข้อมูลก าลังพล 
ยุทโธปกรณ์ เครือข่ายมวลชน และงบประมาณ 

กพร.ทร. นขต.ทร.
และ

หน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : สสท.ทร.) 

๑. พัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศ ส าหรับการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการ ตามแนวคิดของสงคราม 
ที่ใชเ้ครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Warfare: NCW) เพื่อให้ ทร. สามารถควบคุม บังคับบัญชา 
และสั่งการ ตามแนวทางการใช้ก าลังตามพื้นที่ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ทร. มีระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
ส าหรับการควบคุม บังคับบัญชา  
และสั่งการ ตามแนวคิดของสงคราม 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  

- ด าเนินการติดตั้งระบบควบคุมบังคับบัญชา 
และสั่งการ(C4ISR) บนเรือ เพ่ิมเติม ตามโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถสงครามที่ ใ ช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางระยะที่ ๑ - ๓ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยง
ภาพสถานการณ์ และการควบคุมบังคับบัญชา 
และสั่งการระหว่าง เรือ- ศปก.ทร. และ 
ศปก.ทรภ. 

สสท.ทร. - 

๒ ทร. มีกระบวนการ/มาตรการ
ส าหรับการบริหารจัดการระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการ 
ตามแนวคิดของสงครามที่ ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และมี
การทบทวน 

ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการ (C4ISR) 
ตามแนวคิดของสงครามที่ ใช้ เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการระบบควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการ 
(C4ISR) ตามแนวคิดของสงครามที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง 

สสท.ทร. - 

๓ ก าลังพล ทร. สามารถด ารงขีด
ความสามารถในการใช้งาน/ซ่อม
บ ารุงระบบ C4ISR 

- ด าเนินการจัดการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การใช้งานและซ่อมบ ารุงระบบควบคุมบังคับ
บัญชาและสั่งการ (C4ISR) และจัดท าคู่มือการ
ใช้งาน และซ่อมบ ารุงเพ่ือรักษาองค์ความรู้ 

สสท.ทร. - 

๒. พัฒนาการติดต่อสื่อสารสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ า เพื่อรองรับการจัดหาเรือด าน้ า  
เข้าประจ าการของ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ทร.มีระบบการสื่อสารเรือด าน้ า
ค ร อบ ค ลุ ม พ้ื น ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร  
(2 Oceans 3 Areas) 

- ด าเนินโครงการจัดหาระบบการสื่อสาร
ย่านความถี่ HF เพ่ือสนับสนุนการควบคุม
บังคับบัญชาเรือด าน้ า 

สสท.ทร. - 

๒ ทร .  มี ระบบการสื่ อสารผ่ าน
ดาว เที ยม เ พ่ื อสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง เ รื อ ด า น้ า  
ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 

- ศึกษาแนวทางการด า เนินการเช่ าใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมจากภาคเอกชน 

สสท.ทร. - 



๒๘ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๓ ทร. มีกระบวนการ/มาตรการการ
ติดต่อสื่ อสารที่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจเรือด าน้ า 

- ด าเนินการจัดท าแนวทางการติดต่อสื่อสาร
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือด าน้ า 

สสท.ทร - 

๓. พัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทร. เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการ
อ านวยการรบ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ เพ่ิมขีดความสามารถของอากาศนาวี
ในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- ด า เ นิ นการจั ดท า แนวทางการ เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 
ข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศนาวี 

สสท.ทร. - 

๒ มีการบริหารงานต่าง ๆ ในศูนย์ 
EWOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในด้านต่าง ๆ ครบทุกต าแหน่ง 

๑) ด้านองค์บุคคล จัดท าโครงสร้างด้าน
ก าลังพล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งในศูนย์สนับสนุน
ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EWOS) ให้มี
ความเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ด้านองค์วัตถุ พัฒนาระบบเครือข่าย 
วิเคราะห์ และจัดเก็บด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่มี
อย่างเต็มประสิทธิภาพในเวลาที่ก าหนด 
๓) ด้ านองค์ ยุ ทธ วิ ธี  จั ดท า คู่ มื อกา ร
ปฏิบัติ งานในต าแหน่ งต่ าง  ๆ ครบทุก
ต าแหน่ง 

สสท.ทร. - 

๓ สามารถรวบรวมข้อมูล ท าเนียบ
ก าลังรบทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Order of Battle : 
EOB) ของฝุายเรา ประเทศรอบบ้าน 
หรือประเทศที่ เป็นภัยคุกคาม 
ตามแผนปูองกันประเทศ 

- รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว 
น ามาจัดเป็น ท าเนียบก าลังรบทางสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ของฝุายเรา และจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

สสท.ทร. - 

๔ เพ่ือสร้างก าลังพลที่ปฏิบัติงาน 
ในสาขาสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ 
การร่ วมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
กับหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเหล่าทัพ 

๑) จัดการฝึก ศึกษา อบรมการปฏิบัติ 
การร่วมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) เข้าร่วมการฝึก ศึกษา อบรมและสัมมนา 
ดูงาน ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
เหล่าทัพและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

สสท.ทร. - 



๒๙ 

๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ ทร. เพื่อให้ระบบสารสนเทศ ทร. 
มีความปลอดภัย 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารและสารสนเทศ 
มีความทันสมัย 

๑) พัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ Firewall 
๒) พัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ IPS 
๓) พัฒนาหรือปรับปรุงซอฟแวร์ Antivirus 

สสท.ทร. - 

๕. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของ ทร. ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ เพื่อสามารถรับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ก าลั งพลไซเบอร์ ของ  ทร .  มี 
ขีดความสามารถตามที่  ทร . 
ต้องการ 

๑)  พัฒนาขี ดคว ามสามารถก า ลั งพล 
ให้สามารถปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ 

สสท.ทร. - 

๖.พัฒนาขีดความสามารถด้านสารสนเทศของ ทร. เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ พ้ืนที่สัตหีบมีขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะด ารงความต่อเนื่อง
ของระบบงานที่ส าคัญภายในศูนย์
ข้อมูลกลาง ทร. (Data Center)  
โดยไม่เสีย.Service.Level Agreement 
(SLA) 

๑) พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพให้มี 
ความปลอดภัยมากขึ้น  
๒) พัฒนาระบบภายในให้มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

สสท.ทร. - 

๒ ศึกษาและก าหนดแนวทางในการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง ทร. (Data 
Center) ให้มีศักยภาพเพียงพอ  
ที่จะรองรับความต้องการด้าน
สารสนเทศของ ทร. ในอนาคต 

- ศึกษาและก าหนดแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลาง ทร. (Data Center) ที่ม ี
ขีดความสามารถในการให้บริการเทียบเท่า 
Data Center ของเดิมที่ตั้งอยู่ที่ บก.สสท.ทร. 
พระราชวังเดิม และมีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะรองรับความต้องการด้านสารสนเทศ 
ของ ทร. ในอนาคต 

สสท.ทร. - 

๓ ระบบโครงสร้ าง พ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศของ ทร.มีศักยภาพ
เพียงพอส าหรับการพัฒนาระบบ
คลาวด์ เฉพาะใช้ภายใน ทร . 
(Private Cloud) และสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ภาครัฐ
อ่ืนๆ ได้ หากมีกฎหมาย/นโยบาย
จากหน่วยเหนือ 

- ศึกษารายละเอียดการน าเทคโนโลยี
คลาวด์มาใช้ใน ทร.ลักษณะ Feasibility 
Study ก่อน หากมีความเหมาะสม จึงตั้ง
โครงการในระยะยาว ทั้งในเรื่องการจัดหา
อุปกรณ์ ระบบ และปรับโครงสร้างหน่วย 

สสท.ทร. - 



๓๐ 

๗. พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติของ ทร. เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตอบสนองภารกิจ ทร. 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ระบบส านักงานอัตโนมัติของ ทร. 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหน่วยใน ทร. และมีพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล เ พียงพอต่อการใช้ งาน 
ของแต่ละต าแหน่ง 

๑) เพ่ิมจ านวน account ผู้ใช้งาน Outlook  
ให้ครอบคลุมก าลังพลในต าแหน่งฝุายอ านวยการ
ของ นขต.ทร. 
๒) ขยายความจุ พ้ืนที่ เก็บข้อมูลให้กับ
ผู้ใช้งาน Outlook ในแต่ละ account 

สสท.ทร. - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ด้านการวิจัยและพัฒนา  

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : สวพ.ทร.) 

๑. ส่งเสริมและคัดเลือก ก ากับดูแลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทร. เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายการพึ่งพาตนเองตามนโยบาย กห. และรัฐบาล โดยเข้าสู่สายการผลิตไว้ใช้ในราชการอย่างจริงจัง 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ผลงานวิ จั ยด้ านยุทโธปกรณ์ 
จ านวนอย่างน้อย  ๑ ผลงาน 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
กมย.ทร. 

๑) รวบรวมข้อมูลผลการใช้งานผลงานวิจัย
ด้านยุทโธปกรณ์ 
๒) คัดเลือกผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์  
ที่จะเสนอ กมย.ทร. 
๓) เสนอ กมย.ทร. พิจารณารับรองมาตรฐาน
ผลงานวิจัย 
๔) ผลงานวิ จั ยได้ รั บการรับรองมาตรฐาน 
จาก กมย.ทร. 

สวพ.ทร. นขต.ทร. 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒ โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจาก กมย.ทร. เข้าสู่
สายการผลิต ไว้ ใช้ ในราชการ
อย่างจริงจัง 

๑) รวบรวมข้อมูลผลการใช้งานผลงานวิจัย 
ด้านยุทโธปกรณ์ที่ผ่ านการรับรองของ 
ก ม ย . ท ร .  เ พ่ื อ น า ม า พิ จ า ร ณ า เ ข้ า สู่
สายการผลิต 
๒) คัดเลือกผลงานวิจัยที่จะด าเนินการเข้าสู่
สายการผลิต 
๓) เสนอ ทร. เพ่ือพิจารณาเข้าสู่สายการผลิต 
ไว้ใช้ในราชการอย่างจริงจัง 

สวพ.ทร. นขต.ทร. 
ที่เกี่ยวข้อง 



๓๒ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๓ จัดท าแผนงาน กระบวนการ และ
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รองรับการตรวจสอบและทดลอง
ยุทโธปกรณ์ทางน้ าตามนโยบาย 
กห. 

๑) ทบทวนกระบวนการการด าเนิ นการ 
ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบ
ยุทโธปกรณ์ทางน้ า 
๒) จัดท าร่างแผนงาน กระบวนการ และการ
ด า เนินการที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและทดสอบยุทโธปกรณ์ทางน้ า 
๓) ประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบร่างแผนงาน กระบวนการและ
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและทดสอบยุทโธปกรณ์ทางน้ า 
๔) เสนอขออนุมัติแผนงาน กระบวนการ 
และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ
การตรวจสอบและทดสอบยุทโธปกรณ์ 
ทางน้ า 
๕) น าผลงานการวิจัยของ ทร. เพ่ือรับการ
รับรองมาตรฐานจาก กมย.กห. 

สวพ.ทร. นขต.ทร. 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔ งานวิ จั ย เ ริ่ ม ใหม่ และ พัฒนา 
ต่อยอดสามารถตอบสนองหน่วยผู้ใช้ 

- จัดการประชุมร่วมกับหน่วยและนักวิจัย 
เพ่ือสรรหาโจทย์วิจัยเริ่มใหม่เพ่ือให้ตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 

สวพ.ทร นขต.ทร. 
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

(กรมฝ่ายอ านวยการ/หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบนโยบาย : สปช.ทร.) 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานของ ทร. โดยปรับรูปแบบวิธีการท างานที่เบ็ดเสร็จครบวงจร และ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในของ ทร. ให้มีมาตรฐานสากลและอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาค เพื่อให้
กองทัพเรือเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยเหนือและประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส อีกทั้งพร้อม
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ กองทัพเรือเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
มี วัฒนธรรมการท า งานที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยเหนือและประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
อีกทั้งพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๑) การส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ PMQA ให้แก่ นขต.ทร.
และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
๒) การจัดท าคู่มือการบริหารงบประมาณ 
๓) การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) ของ ทร. และ นขต.ทร. 

อพคบ.ทร. 
 

 
สปช.ทร. 
สปช.ทร.  

 

นขต.ทร. 
 
 
- 

นขต.ทร. 

๒ ด าเนินการเสนอโครงการ และ
รายงานโครงการส าคัญของ ทร.  
ลงในระบบ eMENSCR 

- ด าเนินการเสนอโครงการ และรายงาน
โครงการส าคัญของ ทร. 

สปช.ทร. - 

๓ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์ทร. และกลไก
การขับเคลื่อนให้มีความเหมาะสม 
และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๑) ทบทวนและออกแบบกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้
ครบวงจรของการบริหารยุทธศาสตร์และ 
มีความประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ และ
สามารถเชื่ อมต่ อกั บกระบวนการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ทร. และแผนแม่บทการพัฒนา 
ทร. ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๒) ทบทวนกลไกในรูปแบบคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ทร. และมี
ความเหมาะสมกับภาระงาน 

สปช.ทร นขต.ทร. 

     
     
     
     



๓๔ 

๒. พัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการของ ทร. ทั้งด้านก าลังพล สินทรัพย์ และ 
การจัดการ ให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก โปร่งใส  
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายในทุกระดับ สามารถติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบดิจิทัลได้ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ กองทัพเรือมีข้อมูลส าหรับใช้ใน
การวางแผน บริหาร และประเมินผล
การใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 

๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ ทร. และของหน่วยต่าง ๆ 
ให้สามารถเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ข้อมูล
ระหว่างกันได้ 
๒) การจัดท าข้อมูลในระบบบัญชีสินทรัพย์
ของ ทร.ให้มีความถูกต้อง 
๓) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ นขต.ทร. 

สปช.ทร. กพ.ทร. 
นขต.ทร. 

 
 

๓. สร้างความโปร่งใสและเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการของ ทร. เพื่อให้ ทร. เป็นหน่วยงานที่บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยเหนือและ
ประชาชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการของ ทร.  

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ ทร. เป็นหน่วยงานที่ปลอดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สามารถตอบสนองภารกิจของ
หน่วยเหนือและประชาชนมีความ
เชื่อมั่น 

๑) การจัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการปูองกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ก าลังพล 
ของ ทร. ให้เข้าร่วมการประเมิน ITA ของ ทร. 

ศสส.ทร./
สปช.ทร. 

นขต.ทร. 

๔. ด าเนินแผนงาน/โครงการในส่วนความรับผิดชอบของ ทร. ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economy Corridor: EEC) ให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และ
กองทัพเรือ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๑ เงินส่ วนแบ่งรายได้จากโครงการ 
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมือง 
การบินภาคตะวันออก ถูกใช้จ่าย 
โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย 
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- บริหารจัดการเงินส่วนแบ่งรายได้จาก
โครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและ 
เมืองการบินภาคตะวันออกให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

กพอ.ทร. สปช.ทร. 
และ 

กง.ทร. 

     
     
     



๓๕ 

ล าดับ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก รอง 

๒ แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ป ร ะจ า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 

- ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
ในงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ให้ได้ตามแผน โดยรายงานผลการด าเนินงาน
ตามวงรอบที่ก าหนด 

กพอ.ทร. นขต.ทร. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

การติดตาม และประเมินผล 
 

   ให้กรมฝุายอ านวยการ และหน่วยต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก จัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายรองรับนโยบายในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินการอย่างจริงจัง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ ยก.ทร. รวบรวม เพ่ือเสนอ ทร. ตามวงรอบที่ก าหนด (เดือน ธ.ค.๖๔  มี.ค.๖๕  มิ.ย.๖๕ 
และ ก.ย.๖๕) 
 

---------------------------------- 

 
 

 


