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นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
          สานต่อการด าเนินการต่อเนื่องตามนโยบาย และเร่งขับเคลื่อนการพัฒนากองทัพและ
แก้ไขปัญหาของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
  
 นโยบายผูบ้ัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่บนพ้ืนฐานของการด ารงจุดมุ่งหมาย
ในการมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๖๗ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 
และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ” และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม “กองทัพเรือที่ประชาชน
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” โดยสานต่อจากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้น
การเสริมสร้างให้กองทัพเรือมีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมาตรฐาน “Standard Navy” เพ่ือวางรากฐาน        
สู่การเป็นมืออาชีพ “Professional Navy” อันเป็นเป้าหมายร่วมตามวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาให้ความส าคัญ       
ในเรื่องทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบและปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่ความส าเร็จ       
ตามเป้าหมาย โดยการพัฒนาก าลังพลในเชิงคุณภาพ ด้วยการ “เสริมสร้างความช านาญ สู่ความเป็นสากล    
(To Enhance Personnel Expertise and International commitment )” ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ทั้งในส่วนของการฝึกหัดศึกษา และการจัดการฝึกที่จะต้องมีการปรับปรุง    
และพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด         
และการเสริมสร้างความเป็นสากล ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ การใช้ภาษาสากล      
ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ 
  การวางรากฐานการพัฒนากองทัพในด้านต่าง ๆ ตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ระยะยาวไปสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน 
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ในรูปแบบแผนแม่บทการพัฒนาในแต่ละด้าน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทัพ โดยยังคงด ารงความส าคัญในเรื่อง   
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและ
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวาระงานที่ส าคัญและมีความเร่งด่วนของกองทัพเรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช และงานพระราชพิธีอ่ืน ๆ  การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน 
การพัฒนาพ้ืนที่สนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบตามแผนงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หรือ EEC และงานส าคัญอ่ืน ๆ 
 
 



 

 
      กรอบทิศทางของนโยบายผู้ บัญชาการทหาร เรื อที่ ก าหนดนี้  มี ความสอดคล้องกับ 
นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ได้ด าเนินการจัดท าตามกระบวนการจัดท านโยบาย       
โดยกรมฝ่ายอ านวยการและหน่วยรับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ       
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในภาพรวม โดยนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑     
ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมการปฏิบัติโดยสอดคล้องตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน     
ตลอดจนเน้นความส าคัญในงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายกองทัพเรือ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งตรงสู่เป้าหมายร่วมสุดท้ายตามวิสัยทัศน์ 
ได้อย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
  การขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
ตามเป้าหมายนั้น มีกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ กรมฝ่ายอ านวยการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง จะต้องท าหน้าที่ในการถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติที่มีความเป็นรูปธรรม มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ ตลอดจนก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยต่าง ๆ 
และก าลังพลของกองทัพเรือทุกนาย เพ่ือสร้างพลังร่วม (Team Synergy) อันเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จ   
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป 
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๑. ด ารงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการเตรียมการ
และการปฏิบัติส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และงานพระราชพิธีอื่น ๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือและที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อบกพร่อง และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและโอกาส
ส าคัญได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 (๒) สามารถจัดก าลังและร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการตามพระราชด าริ 
และพระราชประสงค์ต่าง ๆ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง 
(กพร.ทร.) 
 (๓) สามารถจัดก าลังและร่วมสนับสนุนการเตรียมการและการปฏิบัติส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานพระราชพิธีอ่ืน ๆ ได้ตามที่กองทัพเรือ
ได้รับมอบหมาย (ยก.ทร. กพร.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 

 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ  
การด าเนินการตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถสนับสนุนการด าเนินการและการพัฒนาพ้ืนที่ของกองทัพเรือได้ตามนโยบายและแผนงานของโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) (กบ.ทร.)  
 (๒) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (สปช.ทร.)  
 (๓) สามารถแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้ง        
การแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ไดต้ามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด (ศรชล. และ ศปมผ.) 
 (๔) สามารถสนับสนุนการจัดก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือได้ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติ
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 (๕) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบ
และเก่ียวข้อง (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
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และการปฏิบัติส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และงานพระราชพิธีอื่น ๆ อย่างเต็มก าลังความสามารถ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถจัดก าลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือและที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อบกพร่อง และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและโอกาส
ส าคัญได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 (๒) สามารถจัดก าลังและร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการตามพระราชด าริ 
และพระราชประสงค์ต่าง ๆ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง 
(กพร.ทร.) 
 (๓) สามารถจัดก าลังและร่วมสนับสนุนการเตรียมการและการปฏิบัติส าหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานพระราชพิธีอ่ืน ๆ ได้ตามที่กองทัพเรือ
ได้รับมอบหมาย (ยก.ทร. กพร.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 

 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ  
การด าเนินการตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) สามารถสนับสนุนการด าเนินการและการพัฒนาพ้ืนที่ของกองทัพเรือได้ตามนโยบายและแผนงานของโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) (กบ.ทร.)  
 (๒) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (สปช.ทร.)  
 (๓) สามารถแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้ง        
การแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ไดต้ามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด (ศรชล. และ ศปมผ.) 
 (๔) สามารถสนับสนุนการจัดก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือได้ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติ
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 (๕) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบ
และเก่ียวข้อง (ยก.ทร. และ ศปก.ทร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

 

 



 

 

 
๓. ด าเนินการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ได้ตาม
แผนงานที่ก าหนด เป็นที่ยอมรับและช่ืนชมจากรัฐบาล ประชาชน และกองทัพเรือประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน การประชุม            
ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
และค าสั่งกองทัพเรือ ที่ก าหนด 
 
๔. พัฒนาระบบการพัฒนาก าลังพลให้เป็นไปตามหลักขีดสมรรถนะและมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การพิจารณาโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจ าปีจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
รวมทั้งมีการทบทวนหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ยกเลิกหลักสูตรที่ล้าสมัยและ 
หมดความจ าเป็น และริเริ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังพลในอนาคต รวมทั้ง
ทบทวนการจัดการประชุม สัมมนา และดูงานของหน่วยต่าง ๆ ไม่ให้ซ้ าซ้อนและเกินความจ าเป็น เพ่ือให้การจัดท า
โครงการศึกษาฯ และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า (กพ.ทร.) 
 (๒) มีแนวทางและแผนที่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตร เครื่องช่วยการศึกษา สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และพัฒนาครูอาจารย์ ของโรงเรียนนายทหารชั้นต้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และวิทยาลัยการ
ทัพเรือ เพ่ือให้การฝึกหัดศึกษาอบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่ความส าคัญ
กับการปฏิบัติและการน าไปใช้งานได้ตามความต้องการของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ (ยศ.ทร.) 
 (๓) มีแนวทางในการน าการจัดการความรู้มาใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท ารายงานการรับ - ส่งหน้าที่ในวาระที่มีการโยกย้ายต าแหน่งงานของก าลังพลในทุกระดับ (กพ.ทร.) 
 (๔) ก าลังพลกองทัพเรือ มีทักษะการใช้ภาษาที่เป็นสากลในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกัน
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามต าแหน่งงานและชั้นยศ (กพ.ทร.) 
 
๕. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การด าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนารองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด (กบ.ทร.) 
 (๒) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อราชการเพ่ือขอรับสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ และการขอรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ (สก.ทร. พร.) 
 
 
 
   

 
๒ 

 

 

 

 

 
๓. ด าเนินการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ได้ตาม
แผนงานท่ีก าหนด เป็นท่ียอมรับและช่ืนชมจากรัฐบาล ประชาชน และกองทัพเรือประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน การประชุม            
ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
และค าสั่งกองทัพเรือ ที่ก าหนด 
 
๔. พัฒนาระบบการพัฒนาก าลังพลให้เป็นไปตามหลักขีดสมรรถนะและมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การพิจารณาโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจ าปีจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
รวมทั้งมีการทบทวนหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ยกเลิกหลักสูตรที่ล้าสมัยและ 
หมดความจ าเป็น และริเริ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังพลในอนาคต รวมทั้ง
ทบทวนการจัดการประชุม สัมมนา และดูงานของหน่วยต่าง ๆ ไม่ให้ซ้ าซ้อนและเกินความจ าเป็น เพ่ือให้การจัดท า
โครงการศึกษาฯ และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า (กพ.ทร.) 
 (๒) มีแนวทางและแผนที่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตร เครื่องช่วยการศึกษา สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และพัฒนาครูอาจารย์ ของโรงเรียนนายทหารชั้นต้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และวิทยาลัยการ
ทัพเรือ เพ่ือให้การฝึกหัดศึกษาอบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่ความส าคัญ
กับการปฏิบัติและการน าไปใช้งานได้ตามความต้องการของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ (ยศ.ทร.) 
 (๓) มีแนวทางในการน าการจัดการความรู้มาใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท ารายงานการรับ - ส่งหน้าที่ในวาระที่มีการโยกย้ายต าแหน่งงานของก าลังพลในทุกระดับ (กพ.ทร.) 
 (๔) ก าลังพลกองทัพเรือ มีทักษะการใช้ภาษาที่เป็นสากลในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกัน
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามต าแหน่งงานและชั้นยศ (กพ.ทร.) 
 
๕. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การด าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนารองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด (กบ.ทร.) 
 (๒) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อราชการเพ่ือขอรับสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ และการขอรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ (สก.ทร. พร.) 
 
 
 
   

 
๒ 

 

 



 

 

 
๓. ด าเนินการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ได้ตาม
แผนงานท่ีก าหนด เป็นท่ียอมรับและชื่นชมจากรัฐบาล ประชาชน และกองทัพเรือประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน การประชุม            
ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
และค าสั่งกองทัพเรือ ที่ก าหนด 
 
๔. พัฒนาระบบการพัฒนาก าลังพลให้เป็นไปตามหลักขีดสมรรถนะและมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การพิจารณาโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจ าปีจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
รวมทั้งมีการทบทวนหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ยกเลิกหลักสูตรที่ล้าสมัยและ 
หมดความจ าเป็น และริเริ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังพลในอนาคต รวมทั้ง
ทบทวนการจัดการประชุม สัมมนา และดูงานของหน่วยต่าง ๆ ไม่ให้ซ้ าซ้อนและเกินความจ าเป็น เพ่ือให้การจัดท า
โครงการศึกษาฯ และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า (กพ.ทร.) 
 (๒) มีแนวทางและแผนที่ชัดเจนในการปรับปรุงหลักสูตร เครื่องช่วยการศึกษา สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และพัฒนาครูอาจารย์ ของโรงเรียนนายทหารชั้นต้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และวิทยาลัยการ
ทัพเรือ เพ่ือให้การฝึกหัดศึกษาอบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่ความส าคัญ
กับการปฏิบัติและการน าไปใช้งานได้ตามความต้องการของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ (ยศ.ทร.) 
 (๓) มีแนวทางในการน าการจัดการความรู้มาใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท ารายงานการรับ - ส่งหน้าที่ในวาระที่มีการโยกย้ายต าแหน่งงานของก าลังพลในทุกระดับ (กพ.ทร.) 
 (๔) ก าลังพลกองทัพเรือ มีทักษะการใช้ภาษาที่เป็นสากลในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกัน
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามต าแหน่งงานและชั้นยศ (กพ.ทร.) 
 
๕. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี 
(กพ.ทร. เป็น หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) การด าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนารองรับการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด (กบ.ทร.) 
 (๒) ก าลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มีความพึงพอใจในการติดต่อราชการเพ่ือขอรับสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ และการขอรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ (สก.ทร. พร.) 
 
 
 
   

 
๒ 

 

 

 

 
๖. จัดท าแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
และมีความเป็นไปได้ตามแนวโน้มของสถานภาพด้านงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (ยก.ทร. เป็น   
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีแผนแม่บทการพัฒนาก าลังรบ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนความต้องการยุทโธปกรณ์หลักและ 
แผนการซ่อมท ายุทโธปกรณ์หลัก โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ 
และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (ยก.ทร. และ กบ.ทร.) 
 (๒) มีแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุน ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการพัฒนา
ฐานทัพ ฐานส่งก าลังบ ารุง และท่าเรือ แผนความต้องการ สป.รายการวิกฤติ แผนความต้องการและ การซ่อมบ ารุง
อาคาร สถานที่ และคลัง แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและรัฐวิสาหกิจในก ากับ แผนพัฒนากิจการและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และแผนการพัฒนาแก้ไขปัญหาดูแลและใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ โดยระบุโครงการ
และแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (กบ.ทร.) 
 (๓) มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาก าลังพล ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการบริหาร
ก าลังพล แผนการพัฒนาก าลังพล และแผนการพัฒนาระบบการศึกษา โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา 
เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (กพ.ทร.) 
 (๔) มีแผนแมบ่ทการพัฒนาระบบการข่าวระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 
ด้านการข่าวสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (ขว.ทร.)  
 (๕) มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการ
พัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการกองทัพ และแผนพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา 
เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (สสท.ทร.) 
 
๗. เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (CYBER WARFARE) ของกองทัพเรือให้มี
ประสิทธิภาพ (สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
การจัดหน่วย ก าลังพล และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสามารถรองรับภัยคุกคามด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุก     
เชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. บูรณาการขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพเรือ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : สามารถบูรณาการงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกให้เอ้ือ/สนับสนุนต่อการปฏิบัติการ
หรือการท างานของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยก.ทร. กพร.ทร.) 
 
 
 

 
๓ 

 

 

 

 
๖. จัดท าแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
และมีความเป็นไปได้ตามแนวโน้มของสถานภาพด้านงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (ยก.ทร. เป็น   
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : 
 (๑) มีแผนแม่บทการพัฒนาก าลังรบ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนความต้องการยุทโธปกรณ์หลักและ 
แผนการซ่อมท ายุทโธปกรณ์หลัก โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ 
และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (ยก.ทร. และ กบ.ทร.) 
 (๒) มีแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุน ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการพัฒนา
ฐานทัพ ฐานส่งก าลังบ ารุง และท่าเรือ แผนความต้องการ สป.รายการวิกฤติ แผนความต้องการและ การซ่อมบ ารุง
อาคาร สถานที่ และคลัง แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและรัฐวิสาหกิจในก ากับ แผนพัฒนากิจการและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และแผนการพัฒนาแก้ไขปัญหาดูแลและใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ โดยระบุโครงการ
และแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (กบ.ทร.) 
 (๓) มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาก าลังพล ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการบริหาร
ก าลังพล แผนการพัฒนาก าลังพล และแผนการพัฒนาระบบการศึกษา โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา 
เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (กพ.ทร.) 
 (๔) มีแผนแมบ่ทการพัฒนาระบบการข่าวระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 
ด้านการข่าวสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (ขว.ทร.)  
 (๕) มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย แผนการ
พัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศเพ่ือการควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการกองทัพ และแผนพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยระบุโครงการและแผนงาน ช่วงเวลา 
เป้าหมายตามช่วงเวลา วงเงินงบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ ให้ชัดเจน (สสท.ทร.) 
 
๗. เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (CYBER WARFARE) ของกองทัพเรือให้มี
ประสิทธิภาพ (สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
การจัดหน่วย ก าลังพล และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสามารถรองรับภัยคุกคามด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุก     
เชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. บูรณาการขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพเรือ (ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : สามารถบูรณาการงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกให้เอ้ือ/สนับสนุนต่อการปฏิบัติการ
หรือการท างานของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยก.ทร. กพร.ทร.) 
 
 
 

 
๓ 

 

 



 

 
๙. พัฒนาระบบงานสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลและหน่วยงานกองทัพเรือในแนวทาง
และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  (กพร.ทร. เป็น       
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : สามารถส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลในทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจนโยบายและ  
แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๑๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ (กพ.ทร. เป็น      
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ก าหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ 
เช่น การปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และการปรับปรุงการมอบอ านาจกองทัพเรือเพ่ือกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน (สบ.ทร. กพ.ทร. สสท.ทร.) 
 
๑๑. ปรับปรุงและบูรณาการระบบการบริหารพัสดุคงคลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ (กบ.ทร. เป็น  
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ระบบการบริหารควบคุมคลังตามสายงานต่าง ๆ มีความทันสมัย มีการบูรณการระบบควบคุมพัสดุ
คงคลังอัตโนมัต ิ(INVENTORY CONTROL) อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม
ของกองทัพเรือ ภายใน ๒ ปี (หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง) 
 
๑๒. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเป็นไปตาม  
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (กบ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : มีแนวทางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือที่ชัดเจนและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในก ากับ และการบริหารกิจการต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือ น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน และลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
 

 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ต่อเนื่องตามแผนงาน (คยน.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.) 
 
 การติดตามและประเมินผล 
   ให้คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 
(คยน.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการตามกลไกและ
กระบวนการติดตาม จากกรมฝ่ายอ านวยการและหน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละข้อ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอกองทัพเรือ ในวงรอบเดียวกับการรายงาน
นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

        
๔ 

 

 

 

 
๙. พัฒนาระบบงานสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลและหน่วยงานกองทัพเรือในแนวทาง
และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  (กพร.ทร. เป็น       
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : สามารถส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลในทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจนโยบายและ  
แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๑๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ (กพ.ทร. เป็น      
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ก าหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ 
เช่น การปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และการปรับปรุงการมอบอ านาจกองทัพเรือเพ่ือกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน (สบ.ทร. กพ.ทร. สสท.ทร.) 
 
๑๑. ปรับปรุงและบูรณาการระบบการบริหารพัสดุคงคลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ (กบ.ทร. เป็น  
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ระบบการบริหารควบคุมคลังตามสายงานต่าง ๆ มีความทันสมัย มีการบูรณการระบบควบคุมพัสดุ
คงคลังอัตโนมัต ิ(INVENTORY CONTROL) อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม
ของกองทัพเรือ ภายใน ๒ ป ี(หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง) 
 
๑๒. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเป็นไปตาม  
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (กบ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : มีแนวทางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือที่ชัดเจนและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในก ากับ และการบริหารกิจการต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือ น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน และลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
 

 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ต่อเนื่องตามแผนงาน (คยน.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.) 
 
 การติดตามและประเมินผล 
   ให้คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 
(คยน.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการตามกลไกและ
กระบวนการติดตาม จากกรมฝ่ายอ านวยการและหน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละข้อ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอกองทัพเรือ ในวงรอบเดียวกับการรายงาน
นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

        
๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
๙. พัฒนาระบบงานสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลและหน่วยงานกองทัพเรือในแนวทาง
และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  (กพร.ทร. เป็น       
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : สามารถส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้ก าลังพลในทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจนโยบายและ  
แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๑๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ (กพ.ทร. เป็น      
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ก าหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือโดยลดภาระงานทางธุรการ 
เช่น การปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และการปรับปรุงการมอบอ านาจกองทัพเรือเพ่ือกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน (สบ.ทร. กพ.ทร. สสท.ทร.) 
 
๑๑. ปรับปรุงและบูรณาการระบบการบริหารพัสดุคงคลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ (กบ.ทร. เป็น  
หน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : ระบบการบริหารควบคุมคลังตามสายงานต่าง ๆ มีความทันสมัย มีการบูรณการระบบควบคุมพัสดุ
คงคลังอัตโนมัต ิ(INVENTORY CONTROL) อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม
ของกองทัพเรือ ภายใน ๒ ป ี(หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง) 
 
๑๒. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเป็นไปตาม  
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (กบ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : มีแนวทางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือที่ชัดเจนและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในก ากับ และการบริหารกิจการต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือ น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน และลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
 

 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ต่อเนื่องตามแผนงาน (คยน.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) 
 เป้าหมาย : การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.) 
 
 การติดตามและประเมินผล 
   ให้คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 
(คยน.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการตามกลไกและ
กระบวนการติดตาม จากกรมฝ่ายอ านวยการและหน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละข้อ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอกองทัพเรือ ในวงรอบเดียวกับการรายงาน
นโยบายกองทัพเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
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