นโยบายกองทัพเรือ
..

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้าว่าง
(ปกหน้าด้านใน)

พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๐

““งานราชการนั้น

คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึ ง

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการ

ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทาความเข้าใจถึงความสาคัญ
ในหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนให้ ถ่ อ งแท้ แล้ ว ร่ ว มกั น คิ ด
ร่วมกันทา ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ

โดยถื อประโยชน์ ที่จ ะเกิด จากงานเป็ นหลักใหญ่ งานของแผ่ นดิ น
ทุ ก ส่ ว น จั ก ได้ ด าเนิ น ก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั น และส าเร็ จ ประโยชน์
.

ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ
และ
1
ประชาชน ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป””

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

คานา
นโยบายกองทัพเรือประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนด
ทิศทางและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มุ่งสู่
“การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”
ด้วยเปูาหมายร่วมในการเป็น “กองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการดาเนินการในส่วนของงานสาคัญ จากวาระงานสาคัญและเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล
งานที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และงานริเริ่มใหม่ตามแนวทางพัฒนากองทัพเรือ
ตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ รวม ๑๐ ด้าน และมีการกาหนด
เปู า หมายในนโยบายแต่ ล ะข้ อ อย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง การจะท าให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลได้ นั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
อาศัย ความร่ว มแรงร่ วมใจของกาลั งพลทุกนาย ในการทางานเป็นทีม อย่างสมัครสมานสามัคคี
ผ่านการจั ดระบบงานที่ดี และการวางแผนบริ หารจัดการที่มีการบูรณาการเพื่อให้ หน่ว ยต่าง ๆ
ได้ปฏิบัติงานอย่างประสานสอดคล้อง ด้วยความสานึกรับผิดชอบในหน้าที่และความมุ่งมั่นทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานเพื่อกองทัพเรือ และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของกาลังพลทุกนาย และสร้างคุณค่า
ให้สังคมเห็นว่า กองทัพเรือจะเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ด้วยเจตนารมณ์ที่ว่า
“ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” ต่อไป
พลเรือเอก
ผู้บัญชาการทหารเรือ

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านทั่วไป

ถ

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกาลังความสามารถ
เป้าหมาย :

ผิดชอบของกองทัพเรือ

(๑) สามารถจัดกาลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีข้อบกพร่อง
สมพระเกียรติ
(๒) สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและโอกาสอันสาคัญได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ในความรับผิดชอบ
(๓) สามารถดาเนินโครงการพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๒. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย :

พชีวิตให้ดีขึ้น

(๑) ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(๒) กาลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มีความปลอดภัยและมีขวัญกาลังใจที่ดี
ปในทิ ศทางเดี ย วกั บ
(๓) การปฏิ บั ติ ของหน่ วยงานกองทั พเรื อในพื้ นที่ มี ความประสานสอดคล้ องและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

ท์ให้แก่คนในชาติ ๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ

ที่กาหนดและเป็นไป

เป้าหมาย :

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
สริ ม ให้ ป ระชาชน
(๒) สามารถจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง
งและสามารถนาไป
(๓) กาลังพลในกองทัพเรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองและสามารถนาไป
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนได้

๑

๑

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านทั่วไป
๔. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
๑.
(๑) การแก้ไขปั ญหาการท าการประมงผิ ดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุ มเป็นไปตาม
แผนงานและเปูาหมายที่กาหนด
๒.
(๒) สามารถด ารงการปฏิบั ติ ในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่ างด้ าวและการย้ ายถิ่นฐานแบบไม่ ปกติ
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง
๓.
(๓) การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วย และในพื้นที่
รับผิดชอบตลอดจนทะเลชายฝั่งและเกาะแก่ง การสนับสนุนการบาบัดฟื้นฟูและสนับสนุนส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.

๕. เตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เป้าหมาย :
(๑) มีโครงสร้าง การจัดส่วนราชการ อัตรากาลังพล และแนวทางการบรรจุกาลังพลที่ชัดเจน
(๒) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ระเบียบปฏิบัติประจา และคู่มือการปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติการ
(๓) มีการจัดท าแผนแม่บ ทการพัฒนา ศรชล. นโยบาย ผอ.ศรชล. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
การจัดทาคาขอและจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม
(๔) มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการแสดงภาพสถานการณ์ในทะเล (MDA)
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(๕) มีการจัดหาและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ บก.ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด
(๖) มีการพัฒนาองค์ความรู้และองค์บุคคลในทุกระดั บให้มีความพร้อมในการบังคับ ใช้กฎหมาย
และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๗) มีการพัฒนาบทบาท และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ศรชล. ให้เป็นหน่วยงานหลักในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

๒

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านทั่วไป

ว และมีมาตรฐาน๖. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการกาลังพลให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
ในการให้บริการที่ดี

เป้าหมาย :
การติด ต่ อราชการ (๑) กาลั ง พลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มี ความพึ ง พอใจในการติด ต่ อราชการ
เพื่อขอรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ
ติ ดต่ อขอรั บบริการ (๒) กาลังพลประจ าการ นอกประจ าการ และครอบครัว มี ความพึงพอใจในการติดต่ อขอรั บบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของกองทัพเรือ

ดยการเสริมจุดแข็ง๗. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมจุดแข็ง
ปสู่ก ารปฏิ บัติงานในการปฏิบัติ การทางทหารของกองทัพเรื อ และกาหนดคู่เ ที ยบ เพื่อน าไปสู่ก ารปฏิ บัติงาน
อย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย :
สตร์กองทัพเรือและ การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายและแผนงานของคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือและ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ (คยน.ทร.)

TEAM SYNERGY
๓

๓

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกาลั งรบ
๑. ทบทวนและจัดทานโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี ให้สอดคล้องตามร่า งยุทธศาสตร์ กองทัพเรื อ
ระยะ ๒๐ ปี
เป้าหมาย :
มีผลการทบทวนและจัดทานโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี รองรับการดาเนินการตามแนวทางพัฒนาและ
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ ตามร่างยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี

๒. ปรั บปรุ งโครงสร้ างตามแผนการปรั บปรุ งโครงสร้ างกองทัพเรื อรองรั บแผนแม่บทการปฏิรู ป
การบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

เป้าหมาย :
การดาเนินการเป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ และขั้นตอน
ของกระบวนการพิจารณาและปรับปรุงอัตรากองทัพเรือ

๓. ศึกษาทบทวนแนวทางการเตรียมกาลังและใช้กาลังของกองทัพเรือ

เป้าหมาย :
(๑) ทบทวนระดับความพร้อมรบของกองทัพเรือ ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีระดับความพร้อมรบที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
ระยะ๒๐ ปี การจัดหากาลังรบเข้าประจาการ และการปลดระวาง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์
(๒) ทบทวนแนวทางการใช้ กาลังตามแผนปูองกั นประเทศของกองทัพเรื อ ให้สอดคล้องกั บ แนวทาง
การใช้กาลังตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี การจัดหากาลังรบเข้าประจาการ และการปลดระวาง/
ทะเบียนยุทโธปกรณ์
(๓) มีการศึกษาแนวทางพัฒนาขีด ความสามารถระบบและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

๔. ศึกษาแนวทางพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน

เป้าหมาย :
มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝั่งทะเลอันดามัน

๔

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกาลั งรบ
๕. เตรียมการรองรับการมีเรือดาน้าเข้ามาประจาการ

เป้าหมาย :
า กองเรือยุ ท ธการ มีผ ลการศึกษาแนวทางการใช้เรือด าน้า การปรับ โครงสร้างของกองเรือด าน้ า กองเรือยุ ท ธการ
ความสามารถรองรับในภาพรวม และแนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนให้มีขีดความสามารถรองรับ
การมีเรือดาน้าเข้าประจาการ

ประสงค์การจัด ตั้ ง๖. พัฒนาขีดความสามารถของกาลังทหารพรานนาวิกโยธิ น ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์การจัดตั้ ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมาย :
(องค์บุคคล ความรู้ (๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขีดความสามารถของกาลังทหารพรานนาวิกโยธิน (องค์บุคคล ความรู้
ยุทโธปกรณ์ องค์ยุทธวิธี)
(๒) พัฒนาขีดความสามารถกาลังทหารพรานนาวิกโยธินให้เทียบเท่าทหารหลัก

ศสมาชิ ก อาเซี ย น๗. ขยายกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกองทั พ เรื อ กั บ กองทั พ เรื อ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ที่ ดี กั บ กองทั พ เรื อที่ มี อ าณาเขตทางทะเลติ ด ต่ อ กั บ ประเทศไทย และด ารงความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ กองทั พ เรื อ
ประเทศมหาอานาจอย่างสมดุล

เป้าหมาย :
ความร่วมมือระหว่าง (๑) มีความก้าวหน้าในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรือกับกองทัพเรือเวียดนามในระดับการประชุม Navy to Navy Talks
(๒) สามารถดารงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับกองทัพเรือประเทศมหาอานาจได้อย่างสมดุล
ด้อย่างสมดุล

๕

๕

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการกาลังพล
๑. จั ดท าแนวทางการบริ หารจั ดการเพื่ อเตรี ยมก าลั งพลส าหรั บต าแหน่ งงานในระดั บสู งที่ ส าคั ญ
ของกองทัพเรือ
เป้าหมาย :

มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกาลังพลสาหรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อน
หน่วยงานและองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๒. บริห ารและพัฒนากาลั งพลตามหลัก ขีดสมรรถนะและระบบการบริหารผลการปฏิบัติ งานของ
กาลังพลกองทัพเรือ
เป้าหมาย :

(๑) มี แนวทางการน าผลการประเมิ นตามหลั กขี ดสมรรถนะและการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานก าลั งพล
กองทัพเรือไปใช้ในการบริหารกาลังพล การพัฒนากาลังพล และการรักษากาลังพลที่ได้ผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ทร. (HRMISS) ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนนายทหารสั ญ ญาบั ต ร (นายทหาร ก.) ชั้ นยศ
นาวาตรี – เรือเอก
เป้าหมาย :

มีผลการศึกษาปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ก.) ชั้นยศนาวาตรี – เรือเอก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแผนการผลิ ต นั ก เรี ย นนายเรื อ ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ก องทั พ เรื อ ทราบหรื อ พิ จ ารณาสั่ ง การ
ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการศึกษาดังกล่าว

๔. พัฒนากาลังพลให้มีทักษะในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติการร่วมกับ กองทัพเรือมิตรประเทศ
และสนับสนุนการก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาคของกองทัพเรือ
เป้าหมาย :
ก าลั ง พลกองทั พ เรื อ มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาสากลในการติ ด ต่ อ ประสานงานและปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั น
กับกองทัพเรือมิตรประเทศในระดับที่เหมาะสมตามตาแหน่งงานและชั้นยศ

๕. ปรับปรุงการมอบอานาจกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป้าหมาย :

กระจายอ านาจในการบริ ห ารงานกองทั พ เรื อ โดยสอดคล้ อ งกั บ ค าสั่ ง การมอบอ านาจและนโยบาย
ของกระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย

๖

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการข่ าว

ให้ ทันสมั ย รองรั บ๑. พั ฒนาขีดความสามารถงานด้ า นข่ า วกรองทางการภาพของกองทั พเรื อให้ ทันสมั ย รองรั บ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมาย :
องทางการภาพ และ (๑) กาลังพลด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการพัฒนาความรู้ในงานด้านข่าวกรองทางการภาพ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านข่าวกรองทางการภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กองทัพเรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข่าวกรองทางการภาพให้ทันสมัย

รด้านการข่าวของ๒. พัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการข่าวของ
กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
รับผิดชอบ สามารถ กองทัพเรือมีแหล่งข่าวภาคประชาชน (ข่าวลับ/ข่ าวเปิด) ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รับผิดชอบ สามารถ
ามารถด้านการข่าว/แจ้งข่าวสารด้านความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าว/
รกิจของกองทัพเรือข่าวกรองอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุน การปฏิบัติข่าวสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
อย่างรอบด้าน

ทั พเรื อ ตลอดจน๓. บู รณาการข้ อมู ลข่ าวสารระหว่ างหน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอกกองทั พเรื อ ตลอดจน
ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
หน่วยงานทั้งภายใน หน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพเรือ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยงานทั้งภายใน
ใจในการแลกเปลี่ยนและภายนอก ตลอดจนต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

อบของกองทัพเรื อ๔. เพิ่มมาตรการด้ านการรั กษาความปลอดภัยที่ตั้ งหน่วย และพื้นที่รั บผิดชอบของกองทัพเรื อ
ณภาพและมาตรฐานด้วยการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
งานทั้งภายในและของระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
นอกกองทัพเรือ

เป้าหมาย :
อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ บู ร ณาการสั ญ ญาณภาพจากระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในภาพรวม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเฝูาระวัง

ce

Intelligence
๗

๗

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านยุทธการและการฝึ ก
๑. ดารงการปฏิบัติการร่วมกับกองกาลังนานาชาติและมิตรประเทศในการป้องกันและปราบปรามโจรสลัด
และการปล้นเรือที่เป็นภัยคุกคามร่วมของภูมิภาค
เป้าหมาย :

(๑) สามารถจั ด ก าลั งพลร่ ว มปฏิ บั ติ งานกั บ กองก าลั ง ผสมทางทะเล เพื่ อ ปราบปรามโจรสลั ด ร่ ว มกั บ
กองกาลังนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) สามารถจัดกาลังร่วมการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกาได้อย่างต่อเนื่อง

๒. พัฒนาการฝึ กให้ มีความสอดคล้ องกั บสถานการณ์ และสามารถน าผลการฝึ ก ไปพัฒ นาแนวทาง
การใช้กาลังของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เป้าหมาย :

(๑) ผลการฝึ ก กองทั พ เรื อ มี ค วามชั ด เจนและสามารถน าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ งหลั ก นิ ย มและแนวทาง
การใช้กาลังของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม
(๒) มีการพัฒนาการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(๓) การฝึกผสมและร่ วม/ผสมต่ าง ๆ สามารถรั กษาสมดุ ลความสั มพั นธ์ระหว่ างกองทั พเรือกั บกองทัพเรื อ
ชาติมหาอานาจ

๓. พัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร และบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสาร
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
เป้าหมาย :

(๑) หน่วยงานในกองทัพเรือมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) หน่วยงานในกองทัพเรือมีช่างภาพสนาม (COMBAT CAMERA) และผู้รายงานข่าวสนาม (FIELD REPORTER)
เพื่อทาหน้าที่ในการปฏิบัติการข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยในเชิงรุก
(๓) มีการบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกในการสร้างมวลชนสนับสนุนงานและ
ภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งดาเนินการปฏิบัติการข่าวสารในการสร้างความร่วมมือจากกาลังพลภายในกองทัพ
(๔) สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรและทุกหน่วยงานกองทัพเรือเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(๕) คณะท างานสื่อ สารข้ อ มู ลข่ า วสาร กองทั พเรื อ ได้รั บ การบรรจุ ก าลังพลที่รั บ ผิ ดชอบโดยตรง และ
มีเครื่องมือเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
(๖) มีการประเมินผลโครงสร้างคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือในทุกระดับ

๔. สนั บสนุ นการปฏิบั ติ การตามยุ ทธศาสตร์ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ยุ ทธศาสตร์ ความมั่นคง
ตามแนวชายแดน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย :

สามารถบูรณาการแผนงานโครงการในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
และชายทะเล และดารงการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานและเปูาหมายที่กาหนด

๘

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการส่งกาลังบารุง
๑. พัฒนาพื้นที่ของ ทร. สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย :

นเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ (๑) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓
และสามารถนาไปจัดทาเป็นแผน/โครงการก่อสร้างที่ชัดเจน
วนโยบายการพัฒนา (๒) มีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่ชัดเจนตามแนวนโยบายการพัฒนา
ทาเป็นแผน/โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งของประเทศและสามารถนาไปจัดทาเป็นแผน/โครงการ
ก่อสร้างที่ชัดเจน

น าไปใช้ประโยชน์๒. พัฒนาฐานข้อมูลที่ดิน ของกองทัพเรื อให้มีค วามทัน สมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ตามยุทธศาสตร์ที่ดินของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :

(๑) มีฐานข้อมูลที่ดินของกองทัพเรือที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
การเพื่อการพัฒนาที่ดิน (๒) มีแนวเขตที่ดินของกองทัพเรือที่ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. สนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เป้าหมาย :

นประเทศได้ตามแผน กองทัพเรือสามารถสนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากกิจการของอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ตามแผน
โดยสมบูรณ์

พเรือ ให้สามารถ๔. พัฒนาระบบสนับสนุ นการบริหารสิ นทรัพย์ในการส่งกาลั งบารุงของกองทัพเรือ ให้สามารถ
ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
ย
เป้าหมาย :

ทโธปกรณ์ ทางทหาร กองทั พเรื อมี การบริ หารสิ นทรั พย์ ในการส่ งก าลั งบ ารุ งของกองทั พเรื อ ประเภทยุ ทโธปกรณ์ ทางทหาร
บริหารข้อมูลระหว่างForceAsset-IT และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน SupAsset โดยนาระบบสารสนเทศมาบริหารข้อมูลระหว่าง
แผนการส่งกาลังบารุงหน่วยรับผิดชอบยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาสานักงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการวางแผนการส่งกาลังบารุง
และให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

๙

๙

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
๑. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศกองทัพเรือ

เป้าหมาย :
(๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ
(๒) ระบบรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง ANALOG และ DIGITAL
และครอบคลุมทุกชั้นความลับ
(๓) สามารถควบคุมการเข้าถึงและการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

เป้าหมาย :
(๑) กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
(๒) กองทัพเรือมีการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์

๓. พัฒนาระบบการสื่อสารและสารสนเทศของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
บังคับบัญชาตามหลักการของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมาย :
(๑) โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมมีความพร้อม และเชื่อถือได้
(๒) มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
สาหรับสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ ๑ และ ๒

๔. พัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานระดับสากล

เป้าหมาย :
(๑) ระบบสานักงานอัตโนมัติมีความพร้อม ใช้งานง่ายสะดวก และทันสมัย
(๒) มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและสานักงานอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ (Cloud Navy) รองรับระบบ
ฐานข้อมูลสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Cloud Government)

๑๐

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านกิจการพลเรือน

เหลือประชาชนให้๑.
มี พัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
ทัพเรือมีความทันสมัย (๑) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความทันสมัย
และชัดเจน
องทัพเรือและในพื้นที่ (๒) กองทัพเรือสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและในพื้นที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว
(๓) มีการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
สมอ

๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
(๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นอย่างต่อเนื่อง
สัมพันธ์ที่หลากหลาย (๒) กองทัพเรือและหน่วยรองในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และได้รับความสนใจจากสังคมและประชาชน

๓. พัฒนาขีดความสามารถในงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เป้าหมาย :
(๑) กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง
ง
การอนุรักษ์ทรัพยากร (๒) สามารถส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในทะเลและชายฝั่ง
ละชายฝั่งที่กองทัพเรือ (๓) งานในโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลและชายฝั่งที่กองทัพเรือ
รับผิดชอบทุกโครงการ ต้องมีแผนงานรองรับ

๑๑

๑๑

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการวิจัย และพัฒนา

๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย :
(๑) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของหน่วยผู้ใช้
(๒) ผลงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือสามารถนาไปสู่สายการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
(๓) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกาลังรบ ที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการแล้ว ให้นาไปทดสอบ
ทดลองใช้งาน เพื่อนาเข้าสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป
(๔) มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้จากการวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเอง ที่มีมาตรฐาน เข้าประจาการอย่างเป็นรูปธรรม
เช่น ทุ่นระเบิด อากาศยาน FUVEC เป็นต้น
(๕) การพิจารณาและดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของ
กองทัพเรือ รวมทั้งมีการจัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่สายการผลิตใช้งานต่อไป

๒. ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจั ยและพั ฒนายุทโธปกรณ์
ของกองทัพเรือ

เป้าหมาย :
(๑) มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
(๒) มีขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนารองรับทิศทางการพัฒนายุทโธปกรณ์ในอนาคต

๓. พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี
เป้าหมาย :
มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

๑๒

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้านการบริหารจัดการ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย :
(๑) ระบบการบริหารจัดการของ ทร. เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ฐ (PMQA)
(๒) หน่วยต่างๆ มีคู่มือการปฏิบัติงานครบถ้วนตามกระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วย
หน่วย
ตร์ กองทัพเรือ เพื่อมุ่งสู่ (๓) กระบวนการที่สาคัญของหน่วยได้รับการปรับปรุงและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงและนวัตกรรม
) ให้สามารถบูรณาการ (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ (RTN KM IT) ให้สามารถบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ารและสะท้อนต้นทุน๒. พัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสะท้อนต้นทุน
เป้าหมาย :

หน่วยเทคนิคกลุ่มเปูาหมาย ๑๒ หน่วยมีข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

น

ากรของกองทัพเรื๓.
อ พัฒนาระบบ RTN ERP ให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรือ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :

ของกองทัพเรือได้อย่าง (๑) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณของกองทัพเรือได้อย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อประหยัดเวลาและขั้นตอนทางธุรการที่ไม่จาเป็น
อได้อย่างเป็นรูปธรรม (๒) ระบบ RTN ERP สามารถใช้ในการบริหารโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ระบบ RTN ERP สามารถสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรือ เพื่อให้มีความ๔. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สาคัญของกองทัพเรือ เพื่อให้มีความ
แลการขั บ เคลื่ อ นเป็ น ระบบ และมี ก ารบู ร ณาการส าหรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ดู แ ลการขั บ เคลื่ อ น
กองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :

ทางานที่สาคัญภายใต้ (๑) มีการตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและคณะทางานที่สาคัญภายใต้
ในทิศทางที่สอดคล้อการบริ
ง หารจัดการขององค์กรกลาง เพื่อประเมินการทางานกับเสนอแนะหนทางปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้อง
เหมาะสมต่อการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ารของกรมจเรทหารเรือ (๒) มีการบูรณาการการตรวจสอบและและประเมินผลแบบองค์รวมของการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ
นองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของคณะทางาน PMQA กองทัพเรื อ
าน PMQA กองทัพเรืการประเมิ
อ
คัญ พร้อมกับวิเคราะห์การจัดการความรู้ของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ และการตรวจอื่น ๆ ที่สาคัญ พร้อมกับวิเคราะห์
และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้

๑๓

๑๓

นโยบายกองทัพเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กระบวนการนโยบายกองทัพเรือ

การนานโยบายกองทัพเรื อ สู่การปฏิ บัติ และการประเมิน ผล
เพื่อให้ผู้ บังคับบั ญชา รวมทั้งกรมฝุายอานวยการ และหน่วยรับผิดชอบในการกากับดูแล
นโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน ได้รับทราบการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยต่าง ๆ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรมฝุายอานวยการ และหน่วยรับผิดชอบนโยบายกองทัพเรือแต่ละด้าน จัดทาแนวทาง
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายกองทั พ เรื อ เสนอกรมยุ ท ธการทหารเรื อ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ บั น ทึ ก
ในระบบสารสนเทศการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ สาหรับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
และหน่ วยเฉพาะกิ จกองทั พเรื อ น าไปก าหนดแนวทางการด าเนิ นการให้ สอดคล้ อง และรายงานผล
การปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ในระบบสารสนเทศตามวงรอบที่กาหนด หรือตามที่กรมยุทธการทหารเรือ
จะประสาน
๒. กรมยุทธการทหารเรือ รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จากกรมฝุ ายอานวยการและหน่ ว ยรับ ผิ ดชอบนโยบายแต่ล ะด้าน และสรุป รายงานผล
เสนอกองทัพเรือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๔

