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ค ำน ำ 

 แผนการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของ ยศ.ทร. ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลจากการด าเนินการของส่วนราชการ/ผู้บริหารต้อง
ก าหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของ ทร. ทั้งนี้ได้พิจารณาวิเคราะห์
ผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดวิธีการและมาตรการแต่ละด้าน เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีแนวทางจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนด
แผนงานและตัวชี้วัดใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ ได้ก าหนดและวิเคราะห์มาตรการ/
วิธีการโดยใช้การด าเนินการตามหลักการ Corporate Social Responsibility : CSR หรือความ
รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินงานภายในหลักจริยธรรมและการก ากับที่ดี ควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และใช้กฎเกณฑ์ของ
องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization 
: ISO) ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 (Guidance on Social 
Responsibility : SR) เป็นกรอบการพิจารณาและเน้นจัดการผลกระทบจากด าเนินการลักษณะ CSR 
in – process ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดจากกระบวนการท างานหลัก (Core Process) โดย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนองค์กรต้องศึกษาและท าความเข้าใจประเด็น Social Responsibility เช่น การ
ก ากับดูแลองค์การ (Organizational Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน (Labour Practices) สิ่งแวดล้อม (The Environment) การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 
(Fair Operation Practices) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) การมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ชุมชน (Community Involvement and Development) ซึ่งจะต้องปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง
ตามท่ีกล่าวต่อไป 

 แผนการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี โดยหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามพันธกิจและการให้บริการ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับน า
ข้อเสนอแนะ บทเรียนอันเป็นประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนามาตรการ/วิธีการ  
ไปพจิารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ยศ.ทร. ต่อไป 

  
                                                คณะท างานความรับผิดชอบต่อสังคม ยศ.ทร.(กศษ.ยศ.ทร.) 
                                                                           เม.ย.๖๐ 

 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหำร 
 
 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ ยศ.ทร. ได้จัดท าขึ้นเป็นไปตามนโยบายของ ทร. ซึ่งได้
อนุมัติแนวทางการปฏิบัติตามร่างแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทร. ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง
โดยสรุป คือ ก าหนดยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง ๔ ด้าน กองทัพเรือแห่งธรรมาภิบาล 
(white navy) กองทัพเรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green navy) กองทัพเรือที่เป็นสากล (Blue 
navy) และกองทัพเรือที่ประชาชนภูมิใจ (navy blue)  โดยมอบให้ให้แต่ละหน่วยได้ด าเนินแผนงาน/
กิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ในข้างต้น อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ในการน าร่องตามแนวทางดังกล่าว อีกท้ัง
การด าเนินการดังกล่าวนั้น จะเป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลจากการด าเนินการของหน่วยในด้านต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. อีกด้วย ตลอดจนพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘ (๓) ระบุว่า 
ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ให้ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจ
เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น ทั้งนี้ได้พิจารณาวิเคราะห์
ผลกระทบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการในการจัดการผลกระทบและก าหนดวิธีการแต่ละด้าน 
แผนงานกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนรวมในภาคสังคมเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
ได้มีแนวทางจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดแผนงานและ
กิจกรรมใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากกรอบแนวทางข้างต้น ยศ.ทร. ได้น ามาพิจารณาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ
ด าเนินแผน/กิจกรรม รองรับที่ส าคัญ ใน ๓ ด้าน 
 ๑. ยุทธศาสตร์องค์กรสีขาว โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานของหน่วยที่โปร่งใส เป็นธรรม สร้าง
ความร่วมมือ สนับสนุนต่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการพัฒนา โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทร. คือยุทธศสาตร์ กองทัพเรือแห่งธรรมาภิบาล 
กองทัพเรือท่ีเป็นสากล และกองทัพเรือท่ีประชาชนภูมิใจ (navy blue) 
 ๒. ยุทธศาสตร์องค์กรสีเขียวร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่จะ
เข้าไปมีส่วนรวมในการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
 ๓. ยุทธศาสตร์องค์กรร่วมพัฒนาสร้างรั้วมวลชน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่จะเข้าไปมี
ส่วนรวมในการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งมวลชนในภาคส่วนต่างๆ ในการ
รับรู้ อันจะน ามาซึ่งการสนับสนุน ทร. ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
นโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนแผนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 การด าเนินงานจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ ยศ.ทร. ได้ศึกษา และน ากรอบ
แนวความคิดในเชิงนโยบายมาพิจารณาในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะน าบทบาทภารกิจหลักในความ
รับผิดชอบของหน่วยมาวิเคราะห์ผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือน ามาซึ่งการลดผลกระทบ และสร้าง
ผลผลิตกิจกรรมเพื่อตอบสนองแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  
๑. กระบวนงำนแผนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ความหมายโดยรวมของ CSR ก็คือ การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความส าคัญ
และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือน าทรัพยากรที่อยู่นอก
องค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน  ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมผลักดัน ขยายผลในการด าเนินการทุกภาคส่วน มี
กรอบด าเนินการองค์กรที่จะต้องมีแผนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักจริยธรรมและการก ากับที่
ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  
 

 
 
นอกจากนี้ ยังน าใช้กฎเกณฑ์ขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization : ISO) ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility : SR) มาร่วมเป็นกรอบด าเนินการของ
องค์กรธุรกิจต่างๆ  
 
๒. ร่ำงแผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ ทร.  
    การด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวในข้างต้น ซึ่ง สปช.ทร. ได้ด าเนินการจัดท า และได้เสนอขอ
อนุมัติ ทร. เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติได้ก าหนดแนวทางโดยสรุป คือ ก าหนดยุทธศาสตร์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง ๔ ด้าน กองทัพเรือแห่งธรรมาภิบาล (white navy) กองทัพเรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green navy) กองทัพเรือที่เป็นสากล (Blue navy) และกองทัพเรือที่ประชาชนภูมิใจ 



(navy blue)  โดยมอบให้ให้แต่ละหน่วยได้ด าเนินแผนงาน/กิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ในข้างต้น 
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ในการน าร่องของ นขต.ทร. ต่าง ๆ ดังมีสรุปแนวทางตามแผนภาพ  
 
๓. ศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน   
    แนวความคิดดังกล่าว ได้น ามาใช้ เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานเป็นแนวทางในการน าพา
ประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ จนหลายภาคส่วนน้อมน าหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
มีค ากล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที ซึ่งในต่างประเทศ
ต่างทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
รชักาลที่ 9 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา ในด้านนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเชื่อมโยง “ศาสตร์
พระราชา”ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy) 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค 
และ ในระดับโลก เพ่ือน้อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่
ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี 
กินดี สิ่งเหล่านี้ในอีกนัยหนึ่ง สามารถเปรียบได้กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ได้น ามา
กล่าวถึงในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
 

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

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%20%28SDGs%20-%20Sustainable%20Development%20Goals%29


บทที่ ๒ 
บทบำท ภำรกิจหน่วย และกำรศึกษำผลกระทบของหน่วย 

 

 ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการด้านศึกษาหลักแห่งหนึ่งของ ทร. ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนตามแนวทางการรับราชการ รวมทั้งผลิตนายทหาร
ประทวนและทหารกองประจ าการให้กับกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการด าเนินการด้าน
อนุศาสนาจารย์การพิพิธภัณฑ์ทหารและประวัติศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพใน
ระดับต่ ากว่าปริญญา การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาต่างประเทศรวมทั้งการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้การบริหารงานต่างๆ ของ ยศ.ทร. นั้นมีกรอบการด าเนินการ
ตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยการน าองค์กร นั้น มี
รายละเอียดในการด าเนินการที่ประกอบไปด้วย การก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน การก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่ านิยม ไปสู่ก าลังพลภายใน
หน่วยงาน การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งเสริมการประพฤติตามหลักนิติ
ธรรม ความโปร่งใส ความมีจริยธรรม การเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆใน
องค์กรกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกผันภายใน
องค์กร การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีซึ่ง
วิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมที่ให้การ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารของ ยศ.ทร. ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 

๑. วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม 
    ยศ.ทร. ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น จากหน่วยต่างๆ ใน ยศ.ทร. เพ่ือ

ก าหนดร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. โดยค านึงถึง ความท้าทายทั้งภายในและภายนอกองค์กร พันธกิจ
และภารกิจตามที่ ได้รับมอบตามกฎหมายของ ยศ.ทร. ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียวิสัยทัศน์ของ ทร. และนโยบายของ จก.ยศ.ทร. เมื่อได้ร่างวิสัยทัศน์ ของ 
ยศ.ทร. แล้ว ยศ.ทร. มีความประสงค์ให้การพิจารณาวิสัยทัศน์ดังกล่าว มีความรอบครอบและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดให้มีการประชุมและสัมมนา เพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. เมื่อได้
ข้อสรุปของร่างวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ท่ีสุดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมแล้ว จึงเสนอให้ 
จก.ยศ.ทร. อนุมัติและให้ความเห็นชอบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก าหนดเป็น
ค่านิยม ยศ.ทร. ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวหน้ำทันเทคโนโลยี จัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้และเป็นเลิศในด้ำนกิจกำรทำงทะเล 

เป็นต้นแบบในควำมเป็นมืออำชีพ จริยธรรม และคุณธรรม” 
หรือ “NID is the Learning organization with technology awareness providing 

quality education by global distinction, reliable support with premier maritime 
scholar, and the role-model for professionalism, ethics, and virtues” 

 



ค่ำนิยม  SMART 
        จก.ยศ.ทร. แสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของยศ.ทร. โดย 
 

 
 
 

๒. พันธกิจของหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ค่านิยม ยศ.ทร. กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม ยศ.ทร. 
1 S : Seamanship 

ความเป็นชาวเรือ 
การกวดขัน และประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล ยศ.ทร.  
ปฏิบัติตนตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 

2 M :Mastery 
การท างานอย่างมืออาชีพ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และถ่ายทอด 
สู่ก าลังพลระดับผู้ปฏิบัติ 

3 A : Ambition 
ความมุ่งม่ันอันแรงกล้า 

การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ยศ.ทร. 
โดยการจัดประชุม นขต.ทร. เป็นภาษาอังกฤษ 

4 R : Reliability 
ความน่าเชื่อถือ 

การจัดสัมมนาทางวิชาการ ทร. และการประชุมวิชาการ
ประเพณี 4สถาบัน 

5 T : Thinker 
ความเป็นนักคิด 

สนับสนุนให้หน่วยต่างๆ ริเริ่มโครงการต่างๆในการพัฒนา
หน่วยของตนเอง 

อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกหัดศึกษา การส่งเสริมความรู้
ทั่วไป การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง และการบริการพัสดุเครื่องช่วยการศึกษาและต ารา การอนุศาสนาจารย์ 
งานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร การศึกษาวิเคราะห์  จัดท าและประเมินยุทธศาสตร์ และก าหนด
หลักนิยมกองทัพเรือ ตลอดจนการฝึก การศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

1. ผลิตก าลังพล
ระดับต่ ากว่าชั้น
สัญญาบัตรให้ ทร. 

2. พัฒนาก าลังพล
ของกองทัพเรือ 
ทั้งระดับประทวน
และระดับสัญญาบัตร 
ตามแนวทางการรับ
ราชการ 

3. เพ่ิมพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 
ของ ทร. 

 
หน้าที่ตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
4. ฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร 

5. ให้บริการพัสดุ
เครื่องช่วยการศึกษา 
และการส่งก าลัง
บ ารุงสายยุทธศึกษา 

6. ให้บริการด้านการ
อนุศาสนาจารย์ 
 

7. ด าเนินการด้าน
ประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์  

8. ศึกษา วิเคราะห์ 
จัดท าและประเมิน
ยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงทางทะเล  



 
๓. กลไก/วิธีกำรในกำรส่งมอบบริกำรตำมพันธกิจ 

บริกำร กลไก/วิธีกำรในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำร 
1. ผลิตก าลังพลระดับต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร (จ่าตรีและทหารกอง
ประจ าการ) 

เสนอ ทร. เพื่อให้อนุมัติและลงค าสั่งให้ ทหารกองประจ าการ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจาก ศฝท.ฯ และ นรจ. ที่ส าเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่กับ
หน่วยต่างๆ ใน ทร. 

2. พัฒนาก าลังพลตามแนวทาง 
การรับราชการ 
 
 
 

เสนอ ทร. เพื่อให้อนุมัติและลงค าสั่งให้ ข้าราชการที่ผ่านการฝึก/ศึกษา
หลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรชั้นต้นพรรคนาวิน/กลิน 
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเพ่ิมวิชา หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตร
อาวุโส และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ไปปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยต่างๆ ใน 
ทร. ตามความรู้ความสามารถ 

3. บริการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

- ก าลังพลของ ทร. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามความสมัครใจ 
- หน่วยต่างๆ ใน ทร. ส่งก าลังพลเข้ารับการอบรม 
- ก าลังพลที่ต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

4. ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพล
เรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

ส่งมอบก าลังพลที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน
กับหน่วยต่างๆ ใน ทร. รวมทั้งหน่วยนอก ทร. ที่ฝากก าลังพลเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5. บริการส่งก าลังบ ารุงพัสดุ 
สายยุทธศึกษา 

ให้บริการพัสดุเครื่องช่วยการศึกษาและต ารา แก่หน่วยต่างๆ  
ตามท่ีร้องขอ 

6. การบริการด้านอนุศาสนาจารย์ ให้บริการอบรมศีลธรรม เผยแพร่หลักวิชาทางศาสนา และการประกอบศา
สนพิธี แก่หน่วยต่างๆ ใน ทร. ตามที่ได้รับการร้องขอ 

7. บริการงานด้านประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ 

- จัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์และวัตถุพิพิธภัณฑ์ จากหน่วยต่างๆ 
- ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ แก่บุคคลทั่วไป 

8. บริการด้านศึกษา วิจัย ประเมินยุทศา
สตร์ หลักนิยม และบริการการฝึกด้วย
เครื่องฝึกจ าลองยุทธ 

- รายงานผลการศึกษา/วิจัย ฯ ให้ ทร. ทราบตามที่สั่งการ 
- บทความทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์ หลักนิยม ความม่ันคงทางทะเลฯ  
- สนับสนุนเครื่องฝึกจ าลองยุทธ ในการฝึกระดับ ทร. และการฝึก 
ของหลักสูตรต่างๆ 

9. บริการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 

- จัดคณะกรรมการฯ ไปตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาในก ากับและในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. 
- รายงานสรุปผลการตรวจและประเมินฯ ให้สถานศึกษาทราบ 
- ประสาน เกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการเป็น จนท. ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10. บริการด้านการตรวจสอบหลักสูตร 
ตัดสินผลการศึกษา 
และออกหนังสือรับรองการศึกษา 

- แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรต่างๆ ใน ทร. ให้หน่วย
เจ้าของหลักสูตรทราบ 
- เสนอตัดสินผลการสอบความรู้ ของสถานศึกษาในก ากับและในบังคับ
บัญชาให้ จก.ยศ.ทร. อนุมัติ ได้ถูกต้อง และทันเวลา 
- ออกหนังสือรับรองการศึกษาให้กับผู้ที่มายื่นเรื่องร้องขอ 
 



11. บริการด้านการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 

- จัดแสดงปาฐกถา/บรรยายพิเศษ  
- บทความทางวิชาการในนาวิกศาสาตร์ 
- เผยแพร่ทางเวบไซต์ของ ทร. และ  ยศ.ทร 

12. บริการด้านห้องสมุด - ให้บริการยืมหนังสือทั่วไป หนังสือ/เอกสาร/บทความ ของทางราชการ 
(ลับ) รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ก าลังพลของ ยศ.ทร. นทน. นักศึกษา
หลักสูตรต่างๆ และข้าราชการ ทร.  
- บริการสืบค้นหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเวบไซต์ 

13. บริการด้านข้อมูลการแนะแนว
การศึกษาของ ทร. 

- จัดคณะแนะแนวการศึกษาของ ทร. ออกไปจัดกิจกรรมตามสถานศึกษา
ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ 
- บริการข้อมูลแนะแนวการศึกษา ทางเวบไซต์ และเพจออนไลน์ 
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

14. บริการด้านการจัดการความรู้ - น าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องให้ นขต.ยศ.ทร. ไปปรับปรุง พัฒนา ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
- จัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ประจ าปี 

15. บริการด้านแหล่งท่องเที่ยวใน
หน่วยงานของ ยศ.ทร. 

- เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าท่องเที่ยวได้ ภายใต้กฎระเบียบที่ ยศ.ทร. 
ก าหนดไว้ 

 
๔. กำรศึกษำกระบวนงำนหลัก/รองของหน่วย และปัจจัยผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    จากพันธกิจ (Core Business) ภารกิจของหน่วย น ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง

ที่ส าคัญต่อการผลิตต่อบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติของหน่วยดังนี้ 
กระบวนกำรหลัก (Core Process) 

ล ำดับ ผลผลิต/  
กำรบริกำร 

กระบวนกำร กลุ่มผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 

๑ บริการผลิตก าลังพล กระบวนการผลิตก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
 ต่ ากว่าสัญญาบัตร 

(จ่าทหารเรือ) 
กระบวนการผลิต
จ่าทหารเรือ 

- นขต.ทร.ที่รับบรรจุผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(จ่าทหารเรือ) ครั้งแรก 
- สถานศึกษาที่รับ นรจ.จาก รร.
ชุมพลฯ ยศ.ทร. ทีเ่ข้าศึกษาต่อ 
- กพ.ทร.  หน่วยสายวิทยาการ 
- ยศ.ทร. นขต.ทร. 
- นรจ. 

-ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ 
วิชาการทหาร วิชาพ้ืนฐาน 
มีทักษะในสาขาวิชาชีพ 
-ผู้ส าเร็จการศึกษามี 
ลักษณะความเหมาะสมใน 
การเป็นทหาร 
-ความพร้อมของทรัพยากร 
การเรียนรู้  

๒ บริการผลิตก าลัง
พล 
ต่ ากว่าสัญญาบัตร 
(ทหารกอง
ประจ าการ) 

กระบวนการผลิต
ทหารกอง
ประจ าการ  

- นขต.ทร. และหน่วย  
ฉก.ทร. ที่รับผู้ส าเร็จการ 
ฝึกอบรม (ทหารกองประจ าการ) 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- นักเรียนพลกองประจ าการ 
 

-ได้รับทหารกองประจ า 
การครบตามที่ ทร. สั่งการ 
-หน่วยมารับทหารกอง 
กองประจ าการครบทุกหน่วย 

ทุกหน่ 



๓ บริการให้
การศึกษา 
และพัฒนาก าลัง
พล 
ตามแนวทาง 
รับราชการ 

กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
 กระบวนการ 

พัฒนาก าลังพล
ตามแนวทางรับ
ราชการระดับ
นายทหาร 
สัญญาบัตร 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้า 
รับการอบรม 
- หน่วยงานภายนอก ทร.ที่มีผู้เข้า
รับการอบรม 
- ทร.มิตรประเทศ 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นายทหารนักเรียน 
 

-การจัดก าลังพลเข้ารับ 
การอบรมที่ชัดเจนโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
-ผู้ส าเร็จการอบรมได้รับ 
การเพ่ิมพูนความรู้ และ 
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเข้ารับการอบรม 

- การวัดและประเมินผล 
มีความชัดเจนและถูกต้อง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ระบวนการพัฒนา

ก าลังพลตาม
แนวทางรับ
ราชการ ระดับต่ า
กว่านายทหาร
สัญญาบัตร  

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้ารับการอบรม 
- หน่วยงานภายนอก ทร. 
ที่ส่งผู้เข้ารับการอบรม 
- กพ.ทร. ยศ.ทร. 
- พันจ่านักเรียน/นักเรียนพันจ่า 

-สิ่งแวดล้อมและปัจจัย 
เกื้อหนุนมีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความสามารถสูงขึ้น มีระเบียบ 
วินัย และมีลักษณะท่าทาง 
การเป็นทหารที่ดี สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ บริการเพิ่มพูน 
ความรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 

กระบวนการ
เพ่ิมพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้ารับการอบรม/
ทดสอบ 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. และหน่วย ฉก.ทร. ที่
รับก าลังพลไปปฏิบัติงาน 
 

-คุณภาพของหลักสูตร 
และเนื้อหาบทเรียน 
-คุณภาพของอาจารย์ 
-ต ารา/เครื่องช่วยการศึกษา/ 
สิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอและเหมาะสม 

- รายงานผลการวัดและ 
ประเมินผลที่ทันเวลา 

๕ บริการฝึกอบรม
ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร 

กระบวนการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- หน่วยงานภายนอก  
ทร.ที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ า
กว่าชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผ่านการฝึกอบรม 
-สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการจัดฝึกอบรม 



- นขต.ทร. (หน่วยทหารพัฒนา) 
- สน.ปล.  กรมราชองครักษ์ 

๖ บริการส่งก าลัง
บ ารุงพัสดุสายยุทธ
ศึกษา 

กระบวนการส่ง
ก าลังบ ารุงพัสดุ
สายยุทธศึกษา 

- นขต.ทร และหน่วยศึกษาที่มี
ครุภัณฑ์ข้ึนทะเบียนกับ ยศ.ทร. 

- นขต.ทร.  ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- ก าลังพล นขต.ทร. 

-มีพัสดุสายยุทธศึกษา 
เพียงพอต่อการส่งก าลังบ ารุง 
-มีความพร้อมในการให้บริการ 

๗ บริการให้ความรู้ 
และเผยแพร่ลัก
ธรรมทางศาสนา 

กระบวนด้านการ 
อนุศาสนาจารย์ 

- ก าลังพลของ นขต.ทร. 
และหน่วย ฉก.ทร. 
- ทร. 
- นขต.ทร. และหน่วย ฉก.ทร. 
 

-หัวข้ออบรมที่น่าสนใจ  
ทันสมัย สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ 
-ความสามารถและเทคนิค 
ของผู้บรรยาย 
-เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ 
น่าสนใจ ทันสมัย เข้ากับ 
สถานการณ์ 
-ก าลังพลสามารถน า 
หลักธรรมไปปฏิบัติได้จริง 

๘ บริการให้ความรู้ 
และเผยแพร่งาน 
ประวัติศาสตร์และ 
พิพิธภัณฑ์ทหาร 

กระบวนการด้าน 
ประวัติศาสตร์และ 
พิพิธภัณฑ์ทหาร 

- นขต.ทร. 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
- ประชาชน 
- ทร. 
- ยศ.ทร. 

-เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทาง 
ประวัติศาสตร์ 
-เป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ท่ีมี 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
-ได้รับบริการที่ดี 

๙ บริการด้านการ 
ศึกษา วิจัยระดับ 
กองทัพเรือ 
ประเมิน 
ยุทธศาสตร์ และ
ก าหนด 
หลักนิยมของ
กองทัพเรือ 

กระบวนการศึกษา
และวิจัยระดับ
กองทัพเรือ 

- นขต.ทร. 
- ยก.ทร.  ยศ.ทร. 
- ผบ.ทร. (ผ่าน คปษ. ผบ.ทร.) 
- ก าลังพล ทร.ที่ได้รับผลกระทบ
จากการน าผลวิเคราะห์ไปใช้งาน 
- หน่วยงานที่รับการฝึก 
- สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่
หนึ่ง(วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ)  
และ ฝวก.ฯ 
- นายทหารนักเรียนหลักสูตร
ชั้นต้นพรรคนาวิน หลักสูตรเสนาธิ
การทหารเรือ และนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 

-มีรายงานผลการศึกษา/วิจัย
ด้านยุทธศาสตร์ด้านหลักนิยม 
ด้านความม่ันคงทางทะเล และ
ด้านปัญหา/นโยบายที่ ทร.
มอบหมาย 

-มีบทความทางวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านหลักนิยม
กองทัพเรือ ด้านความมั่นคง
ทาง 

ทะเล และด้านปัญหา/นโยบาย
ที่ ทร.มอบหมาย 

- มีรายงานผลการฝึกด้วย 
เครื่องฝึกจ าลองยุทธ์ 
 



กระบวนกำรสนับสนุน (Support Process) 
ล ำดับ ผลผลิต/  

กำรบริกำร 
กระบวนกำร กลุ่มผู้รับบริกำรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ควำมต้องกำรและ 

ควำมคำดหวังท่ีส ำคัญ 
๑๐ บริการด้านการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระบวนการด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- สถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญาประกอบด้วย  
รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.ดย.ฯ 
รร.ชอร.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ 
รร.นวก.ฯ รร.ขส.ฯ รร.ชุมพลฯ 
- สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่
หนึ่งประกอบด้วย วทร.ฯ 
รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ  
- หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา 
คือ ฝวก.ฯ กบศ.ฯ กหส.ฯ 
กอง สน.ฯ ศยร.ฯ 
- สถานศึกษาในยศ.ทร. ที่เปิด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น 
รร.พจ.ฯ ศฝท.ฯ ศภษ.ฯ หลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการ กห.พลเรือน
ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
- ทร. (คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ฝึกอบรมของ ทร.) 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในส่วน 
การศึกษาท่ีหนึ่ง 
-คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทร.ระดับต่ ากว่า
ปริญญา 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- นขต.ทร.ที่มีสถานศึกษา  
- คณะท างานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่า
ปริญญา 
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร.ในส่วน
การศึกษาท่ีหนึ่ง 

-กรอบแนวทางการปฏิบัติใน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจน 
-ความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  
-สถานศึกษา/หน่วยสนับสนุน
การจัดการศึกษา/หน่วย มีผล
การตรวจสอบและผลประเมิน
ฯ อยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป 
-ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง 



- คณะท างานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
สถานศึกษาในบังคับบัญชาของ 
ยศ.ทร. 

๑๑ บริการด้านการ
ตรวจสอบหลักสูตร 
ตัดสินผลการศึกษา
และรับรอง
การศึกษา 

กระบวนการ
ตรวจสอบหลักสูตร 
ตัดสินผลการศึกษา
และรับรอง
การศึกษา 

- สถานศึกษาของ ทร. ในส่วน
การศึกษาท่ีสองและสี่ 
- สถานศึกษาที่เสนอผลการสอบ
ความรู้ ประกอบด้วย 
รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.ดย.ฯ 
รร.ชอร.ฯ 
รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ รร.นวก.ฯ 
รร.ขส.ฯ 
รร.ชุมพลฯ 
- ข้าราชการ ทร.ที่ต้องการให้ออก
หนังสือรับรองการศึกษา 
- นขต.ทร.ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร 
- กพ.ทร. 
- นขต.ทร.ที่รับบรรจุผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
- สนง.ต ารวจแห่งชาต ิ บก.ทท. 
- นรจ. นดย. นรช.อร. นพร. 

-หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
-ตัดสินผลการสอบความรู้ได้
ถูกต้อง และทันเวลา 
-ความรวดเร็วในการออก 
หนังสือรับรองการศึกษา 

๑๒ บริการด้านการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

กระบวนการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

- ผู้ร่วมฟังปาฐกฯ  
- ก าลังพล ทร. 
- สมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ใน/
นอกทร. 
- ผู้บริหารระดับสูงในและนอก ทร.
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา 
นทน. 
- ทร.  ยศ.ทร.  นขต.ทร. 
 

-ความพร้อมในการจัดแสดง
ปาฐกถา 
-บทความในนิตยสารนาวิก
ศาสตร์มีความน่าสนใน น่า
อ่าน 
-ได้รับความรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล รวมทั้งนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ทางทะเล 

๑๓ บริการด้านการ
บริการของ
ห้องสมุด 

กระบวนการ
บริการของ
ห้องสมุด 

- ก าลังพล ทร.  
- ก าลังพล ยศ.ทร.  
- นักศึกษา/นทน. 
- ประชาชนทั่วไป 
 
- นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

-หนังสือและสื่อสารสนเทศ
เพียงพอ ตรงกับความต้องการ
และทันเวลา 
-สามารถค้นหาหนังสือและสื่อ
สารสนเทศได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 



- นขต.ทร. -มีเอกสารดิจิตอลเพียงพอ 
กับความต้องการ 
-มีการบริการยืมหนังสือและ
สื่อสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 

๑๔ บริการด้านการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
กรรมวิธีข้อมูล 

กระบวนการพัฒน
าระบบสารสนเทศ
และกรรมวิธีข้อมูล 

- นขต.ยศ.ทร. 
- ก าลังพลของ ยศ.ทร. 
- ทร.  สสท.ทร.  ยศ.ทร. 
- นขต.ทร.ที่เก่ียวข้อง 

-ต้องการการบริการที่เข้าถึงได้
ง่ายและสะดวกมีความถูกต้อง
แม่นย า 
-เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการด้วย
ความกระตือรือร้น เสมอภาค 
และเต็มใจ 

๑๕ บริการด้าน
งบประมาณ 

กระบวนการด้าน
งบประมาณ 

- นขต.ยศ.ทร. 
- ทร.  สปช.ทร.  นขต.ยศ.ทร. 
- หน่วยเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง 

-เสนอ ทร.ขออนุมัติแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีได้ทัน
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยต่าง ๆ สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณและ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
เป้าหมายหรือตามที่ทร.
ก าหนด 

๑๖ บริการด้านการเงิน กระบวนการด้าน
การเงิน 

- นขต.ยศ.ทร. 
- บุคคลภายนอก 
- สหกรณ ์ หน่วยเจ้าหนี ้
- นทน./นักศึกษา 
- ทหารกองประจ าการ 
- ก าลังพล ยศ.ทร. 
- สปช.ทร.  สตน.ทร.  กง.ทร. 

-หลักฐานการเบิกเงินถูกต้อง 
-การรับจ่ายเงินราชการมีความ
ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

๑๗ บริการด้านก าลัง
พลและธุรการ 

กระบวนการ
บริหารงานด้าน
ก าลังพลและ
ธุรการ 

- นขต.ทร.  นขต.ยศ.ทร. 
- หน่วยงานและบุคคลภายนอก 
- กพ.ทร.  หน่วยสายวิทยาการ 
- สบ.ทร. 
- ไปรษณีย์  
- ก าลังพลของ ยศ.ทร. 
- ก าลังพลของหน่วย 
สายวิทยาการ 
- กพ.ทร. 

-ความถูกต้องของงานสาร
บรรณ 
-ความรวดเร็ว ทันเวลา 
-การย้ายบรรจุก าลังพลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด 
-ก าลังพลของ ยศ.ทร. มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๑๘ บริการด้านการ
จัดซื้อ/จ้าง 

กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

- นขต.ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. 
- ชย.ทร. 

-จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนฯ 
และทันเวลาที่ก าหนด 

๑๙ บริการด้านการ กระบวนการ - นขต.ยศ.ทร. -ได้รับการซ่อมบ ารุงระบบ



สนับสนุนและ
บริการ 

สนับสนุนและ
บริการของ กอง 
สน.ฯ 

- ก าลังพลของ ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- ทหารกองประจ าการ 
- ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- หน่วยเทคนิคที่เก่ียวข้อง 
 

ไฟฟ้า ประปา อาคารและ
สถานที่ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามท่ีร้องขอ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
-ได้รับพัสดุตามรายการที่
จัดหา มีคุณสมบัติและจ านวน
ถูกต้องตามเสนอภายในเวลาที่
ก าหนด 
-การบริการที่ปลอดภัยถึง 
ที่หมายทันเวลา 
-ความพร้อมของการให้บริการ 
(สภาพรถและพลขับ) 

๒๐ บริการด้านการ
จัดการความรู้ 

กระบวนการ
จัดการความรู้ 

- นขต.ยศ.ทร. 
- ก าลังพล ยศ.ทร. 
- สปช.ทร. 
- นขต.ทร. 

-สามารถน าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องไปปรับ พัฒนา 
ประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อหน่วย 
-ก าลังพลของหน่วยสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 
-ได้รับข้อมูลองค์ความรู้ที่ดีมี
คุณภาพ 
 

 
 
๔. กำรก ำหนดควำมส ำคัญ เป้ำหมำยด ำเนินกำร 
    จากการศึกษาวิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจของหน่วย น ามาวิเคราะห์ความต้องการและ
ความคาดหวังที่ส าคัญต่อการผลิตต่อบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติของหน่วย  จะเห็นว่า ยศ.ทร. 
เป็นหน่วยงานที่มีองค์ขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายพ้ืนที่ มีภารกิจหลากหลาย มีปัจจัยด้านก าลังพล 
พ้ืนที่ปฏิบัติการที่เกื้อหนุนสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม 
กรอบงานต่างๆ ที่หน่วยได้ด าเนินการ ควรได้ศึกษา ก าหนดเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง และมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือยิ่งยวดในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานข้างนอก และภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กร  
ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตาม ตามแนวทางแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ทร. ได้มอบแนวทางไว้ 
ได้แก่  กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ  โดยมีรายละเอียดในการศึกษาผลกระทบทางลบและมาตรการ
ทางสังคมดังนี ้ 
 
 
 



บทที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์ แผนงำนกิจกรรมแผนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 
๑. กำรก ำหนดยทุธศำสตร์ แผนงำนกิจกรรมแผนรับผิดชอบต่อสังคม  
   จากการขั้นตอนการศึกษาวิสัยทศัน์  ค่านิยม พนัธกิจ ภารกิจของหน่วย ปัจจยัดา้นต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ความ
ตอ้งการและความคาดหวงั ผลผลิตต่อการให้บริการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย จ าแนกเป็น ๗ ดา้น ดังน้ี  การก ากบัดูแล
องคก์ร  สิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติด้านแรงงาน  สิ่งแวดล้อม  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็น
ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งปรากฏและเป็นไปตามบทวิเคราะห์ตามร่างแผน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง ยศ.ทร. ได้ยึดตามกรอบนั้นด้วยแล้ว ในประเด็นต่อมาส าหรับการ
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในแผนงาน นั้น ยศ.ทร. ได้น ามาพิจารณาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 
และแผน/กิจกรรม รองรับที่ส าคัญ และกิจกรรมสนับสนุนในการด าเนินการของหน่วย รวม ๓ ด้าน 
คือ 
 ๑. ยุทธศาสตร์องค์กรสีขาว โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานของหน่วยที่โปร่งใส เป็นธรรม สร้าง
ความร่วมมือ สนับสนุนต่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการพัฒนา โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทร. คือยุทธศาสตร์ กองทัพเรือแห่งธรรมาภิบาล 
กองทัพเรือท่ีเป็นสากล และกองทัพเรือท่ีประชาชนภูมิใจ  
    - กิจกรรม การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.  
 ๒. ยุทธศาสตร์องค์กรสีเขียวร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่จะ
เข้าไปมีส่วนรวมในการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
   - กิจกรรมการปลูกป่า พืชไม้ชายเลน  
   - กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
   - กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมด้านบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาพื้นที่/ชายหาด โครงการสนับสนุนเกษตรพอเพียง เป็นต้น  
 ๓. ยุทธศาสตร์องค์กรร่วมพัฒนาสร้างรั้วมวลชน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานที่จะเข้าไปมี
ส่วนรวมในการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งมวลชนในภาคส่วนต่างๆ  
   - กิจกรรมสร้างรั้วมวลชน  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน สร้างการรับรู้ เสียสละ ช่วยเหลือสังคม 
หรือน ากิจกรรมกีฬามาเป็นส่วนผลักดัน และสอดแทรกเป้าหมายอันจะน ามาซึ่งประโยชน์เพ่ือการ
สนับสนุน ทร. ในอนาคตในด้านต่างๆ เช่น การอบรมศีลธรรม ความรู้ แนะน าการศึกษา โรงเรียน
วิวัฒน์พลเมือง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โดยมีความสัมพันธ์ สอดคล้องยุทธศาสตร์ร่างแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทร. ดังนี้ 
 

๒. การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ ยศ.ทร.และ
น ามาก าหนดเป็นแผนงานกิจกรรมแผนความรับผิดชอบด้านสังคมของหน่วยดังนี้ 
 

 

๓. กำรปฏิบัติตำมแผนและกำรติดตำมประเมินผล 
   ให้หน่วยรับผิดชอบตามมาตรการจัดท าแผนงานที่ระบุไว้ตามมาตรการข้างต้น โดยก าหนดกรอบ
เวลา วิธีการด าเนินการ การประเมินทุกๆ ๖ เดือน หรือสิ้นสุดการด าเนินการพร้อมทั้งเสนอให้มีการ
ทบทวนมาตรการ/วิธีการ และปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือน าผลการทบทวนไปใช้
ปรับปรุง/พัฒนาในปีถัดไป 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
๑ ยุทธศาสตร์องค์กรสีขาว - การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเข้าเป็น นรจ. 
- การบริการงานด้านพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 

คณะกรรมการรับสมัครสอบ ฯ 
 
กปศ.ยศ.ทร. 

๒ ยุทธศาสตร์องค์กรสีเขียวร่วม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การปลูกป่า พืชไม้ชายเลน ศฝท.ยศ.ทร.   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
กอง สน.ยศ.ทร. 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นขต.ยศ.ทร. 
๓ ยุทธศาสตร์องค์กรร่วมพัฒนา

สร้างรั้วมวลชน 
กิจกรรมสร้างรั้วมวลชน   ศฝท.ยศ.ทร.   รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

คณะอนุกรรมการกีฬาฯ ยศ.ทร. 
นขต.ยศ.ทร. ที่เกี่ยวข้อง 



           จากแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้า 
นรจ.  การให้บริการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  ส าหรับในด้านชุมชน มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรม
ที่สนับสนุนชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. เช่น การที่ มฝ.นรจ. ต้อง
เดินทางไปฝึกตามเมืองท่าต่างๆ ชายทะเล กิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในด้านการพัฒนา ร่วม
ปฏิบัติงาน รปภ. กิจกรรมส่งเสริมโลกสีเขียว ทั้งนี้ การประเมินผล การด าเนินการในกิจกรรมชุมชน
ดังกล่าว ด าเนินการตามขีดความสามารถของหน่วยที่มี ซึ่งอาจจะไม่ตรงต่อความต้องการของทาง
ชุมชนมากนัก อย่างไรก็ตามในเชิงการยอมรับ การสนับสนุน ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. ต่อมวลชนใน
พ้ืนที่ การสนับสนุนของหน่วยต่อชุมชนนั้น สามารถนับตัวชี้วัดความส าเร็จได้  โดยนับจากจ านวนการ
ตอบรับ สนับสนุนต่อหน่วยเมื่อร้องขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

ชุมชน/
สังคม 

ตัวช้ีวัด งป.๖๐ งป.๖๑ 
ผล

ด ำเนินกำร 
ผล

ประเมิน 
ผล

ด ำเนินกำร 
ผล

ประเมิน 

การสอบ
คัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้า
เป็น นรจ. 

สนง.นรจ./
กศษ.
ยศ.ทร. 

ผู้สมัคร
สอบ
คัดเลือก 

จ านวนข้อ
ร้องเรียน 
 ไม่เกิน
ร้อยละ 0.1 

ไม่ปรากฎ
ข้อ

ร้องเรียน 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ปรากฎ
ข้อ

ร้องเรียน 

ผ่าน
เกณฑ์ 

การบริการงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์
ทหารเรือ 

กปศ.
ยศ.ทร. 

ผู้เข้าเยี่ยม ความพึง
พอในการ
บริการไม่
น้อยกว่า 
ระดับ 4 

ระดับ 4 
(4.24) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ระดับ 4 
(4.46) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

กิจกรรมลดโลก
ร้อนและ
อนุรักษ์ป่าไม้
(ปลูกพืชลดโลก
ร้อน ปลูกป่า
ชายเลน 

รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 
ศฝท.
ยศ.ทร. 

ชุมชนใน
พ้ืนที่และ
บริเวณ
ใกล้เคียง 

จ านวน
กิจกรรมที่
สามารถ
สนับสนุน
ได้  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

การสนับสนุน
พัฒนาและร่วม
กิจกรรม
มวลชนในพื้นท่ี 

นกร.
ยศ.ทร. 

ชุมชนใน
พ้ืนที่และ
บริเวณ
ใกล้เคียง 

จ านวน
กิจกรรมที่
สามารถ
สนับสนุน
ได้  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



๔. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
    หลังจากได้ด าเนินการตามแผนตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว รายงานผลด าเนินการ ข้อขัดข้อง
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ผลการทบทวนมาตรการ/วิธีการ 

๕. หน่วยด ำเนินกำร 
    ๕.๑ หน่วยรับผิดชอบหลัก : คณะท างานแผนความรับผิดชอบต่อสังคม ยศ.ทร.(กศษ.ยศ.ทร.) 
    ๕.๒ หน่วยสนับสนุนการด าเนินการ : นขต.ยศ.ทร. และกองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. 
 
 
 

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


