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หมวด 1 : การน าองค์กร 
 

 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของ ยศ.ทร. 

                

  ยศ.ทร. หน่วยงานการด้านศึกษาหลัก และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ (ทร.) ซึ่งมีหน้าที่ 
ในการพัฒนานายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนตามแนวทางการรับราชการ รวมทั้งผลิตนายทหาร
ประทวนและทหารกองประจ าการให้กับ ทร. นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการด าเนินการด้านอนุศาสนาจารย์ 
การพิพิธภัณฑ์ทหารและประวัติศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับต่ ากว่าปริญญา การ
เพ่ิมพูนความรู้ภาษาต่างประเทศรวมทั้งการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้
การบริหารงานต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. นั้น มีกรอบการด าเนินการตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดยการน าองค์กร นั้น ซึ่งผู้บริหารของ ยศ.ทร. ให้ความส าคัญและเป็นการด าเนินการ
รองรับการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของ ทร. การพัฒนางาน ก าลังพลขององค์กรไปสู่ความมาตรฐาน 
(Standard Navy) และการก้าวไปสู่ความ ทร. มืออาชีพ (Profresssional Navy)  มีรายละเอียดในการ
ด าเนินการที่ประกอบไปด้วย เช่น  

 - การก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน และการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยจัดประชุม 
หน.นขต. เพ่ือรับฟังและมอบนโยบาย ในต้นปี งป. ของทุกปี (งป.๖๑ จัดประชุมมอบนโยบายใน ๖ ต.ค.๖๑)  

 - การแบ่งมอบการก ากับดูแลภารกิจงานให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วย และคณะท างานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงาน การก ากับควบคุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รวมทั้งการเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ในองค์กร การให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งผ่านหน่วยงาน คณะท างาน สื่อของหน่วย หรือส่วนบุคคล เป็นต้น 

  - การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม  
โดยจัดให้มีการด าเนินงาน ซึ่งสอดรับนโยบายของ ทร. การตรวจสอบมีความสอดคล้องและตอบสนอง ทร. 
หรือไม่อย่างไร  การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาพิจารณาในกระบวนงานที่
เกี่ยวข้อง  

 - การส่งเสริมการประพฤติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความมีจริยธรรม โดยจัดให้มีการ
อบรมตามห้วงเวลาที่ก าหนด การส่งเสริม ยกย่องบุคคลที่กระท าดีเป็นแบบอย่างในวาระต่าง ๆ เช่น ในการ
ประชุมภายในหน่วยงาน แถวตรวจบัญชีพล รวมทั้ งการกระประพฤติตนเองอย่างเที่ยงตรง เที่ยงธรรมเป็น
แบบอย่าง ที่ดี รวมทั้งมอบนโยบายให้ผู้บริหารต่าง ๆ น าไปปฏิบัติอีกด้วย   

 - การเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน การตอบแบบสอบถามออนไลน์ การติด
บอร์ด ปชส. เพ่ือสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดไปสู่ก าลังพลภายในหน่วยงานได้รับทราบ การพัฒนากระบวนการงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน (สามารถด าเนินการได้ครบ ๑๐๐ %) และกิจกรรมการสน้างองค์ความรู้ การเรียนรู้เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ สร้างความผูกผันภายในองค์กร ตลอดจนน าบทเรียนแนวคิดไปเผยแพร่ พัฒนานวัตกรรม
การปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กร    

 - การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีและระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีซึ่ง
วิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมทีใ่ห้การสนับสนุนชุมชน  

 



 

 

 

2 

 

ก. วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
 

 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

    การด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น จากหน่วย
ต่าง ๆ ใน ยศ.ทร. เพ่ือทบทวน ปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง การตอบสนองต่อ ทร. การตรวจสอบพันธกิจ  
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือก าหนดร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. นอกจากนี้ได้ค านึงถึง ความท้าทายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร พันธกิจและภารกิจตามที่ได้รับมอบตามกฎหมายของ ยศ.ทร. ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียวิสัยทัศน์ของ ทร. และนโยบายของ จก.ยศ.ทร.  

   ร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ในขั้นต้น เพ่ือให้การพิจารณาดังกล่าว มีความรอบครอบและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดให้มีการประชุมและสัมมนา เพ่ือพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. อีกครั้ง  
จนเมื่อได้ข้อสรุปของร่างวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ที่สุด จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมแล้ว รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงานประจ าปี (แนวทางการพิจารณาตามแผนภาพประกอบ)  

    และเสนอให้ จก.ยศ.ทร. อนุมัติและให้ความเห็นชอบเพ่ือน ามาแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ก าหนดค่านิยม ยศ.ทร. ต่อไป ซึ่งมีการด าเนินการที่ส าคัญตามล าดับ และมีการทบทวนในทุกปี งป. ใน
คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ยศ.ทร. ด้วย ดังนี้ 

- งป.๕๖ จัดการประชุมคณะท างานพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ปรับให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทร.  
- งป.๕๙ จัดการประชุมคณะท างานทบทวน ก่อนการด าเนินงานในรายปี งป. พร้อมทั้งการ ปชส. ให้

ก าลังพลของหน่วยได้รับ รวมทั้งด าเนินการส ารวจ การสร้างการรับรู้ โดยการสอบถามผ่านระบบสารสนเทศ
ของหน่วย  

- งป.๖๐ จัดการประชุมคณะท างานทบทวนก่อนการด าเนินงาน การทบทวนค่านิยมองค์กร 
- งป.๖๑  - จัดการประชุมคณะท างานทบทวนก่อนการด าเนินงาน การตอบสนองต่อ ทร. การ

ตรวจสอบพันธกิจ การสร้างการรับรู้ให้กับก าลังพล ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
  - การประชุมรับมอบนโยบายการด าเนินงาน เมื่อ ต.ค.๖๐ ( งป.๖๑)  
 
แผนภาพการตรวจสอบ ก าหนดวิสัยทัศน์  
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การจัดท าวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร.   มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอน/กระบวนการ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กศษ.ยศ.ทร. จัดประชุม/สัมมนา  
เพื่อพิจารณาจัดท าร่างวิสัยทัศน์ 
- กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. และ นขต.
ยศ.ทร. ร่วมกันพิจารณา โดยน าวิสัยทัศน์ 
ทร.เป้ าหมาย พันธกิจ และภารกิจของ 
ยศ.ทร.ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ความท้าทายภายใน และภายนอกองค์กรมา
ผ่ าน กระบ วน ก าร  SWOT เพื่ อ ก าห น ด
องค์ประกอบและสาระส าคัญที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

- กศษ.ยศ.ทร. จัดท าร่างวิสัยทัศน์ 

 
 
 

- กศษ.ยศ.ทร. จัดประชุมพิจารณาร่างฯ 
ทบทวนจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อปรับปรุง 

 
 
 
 
 

- กศษ .ยศ.ทร. น า เสนอผู้ บั งคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

 
 
 

- จก.ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

 
 
 

- กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. และ นขต.
ยศ.ทร. สื่อสารให้กับก าลังพลในหน่วยทราบ 

 
 
 

- กศษ.ยศ.ทร. น าไปข้อมลูประกอบการ
พิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์และค่านิยม 
ของ ยศ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย พันธกิจ และ
ภารกิจของ ยศ.ทร. 

ความท้าทายภายใน  
และภายนอกองค์กร 

 
วิสัยทัศน์ ทร. 

ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ประชุม/สมัมนา  
เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างวิสัยทัศน์ 

SWOT 
ก ำหนดองคป์ระกอบ 

และสำระส ำคญัท่ี
ตอ้งกำรเปล่ียนแปลง 

ร่างวิสัยทัศน์ยศ.ทร. 

ประชุม/สมัมนา  
เพ่ือพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ยศ.ทร. 

ผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเห็นชอบ 

วิสัยทัศน์ยศ.ทร. 

สื่อสาร 
ทิศทางองค์กร 

ยุทธศาสตร์ยศ.ทร. ค่านิยม 
ยศ.ทร. 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

ปรับปรุง 
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คณะท างานทบทวนในรายปี งป. ในทุกปีก่อนการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินงานของหน่วยใน
ตรวจสอบปัจจัยสภาวะต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ทร. และ ยศ.ทร. โดยยังคงสามารถ
ตอบสนองนโยบาย ทร. น และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. 
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี จัดการศกึษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

ที่ปรึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือได้และเลิศในด้านกิจการทางทะเล ต้นแบบในความ 
มืออาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม” 

หรือ “NED 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” 
 นอกจากวิสัยทัศน์ของหน่วยแล้ว ยังมีการด าเนินการใน่สวนของค่านิยมองค์กร ซึ่งการด าเนินการมี
ขั้นตอนและการด าเนินการเช่นเดียวกับการก าหนด ทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วย ดังนี้ 
ขั้นตอนการก าหนดค่านิยม ยศ.ทร. 

ขั้นตอน/กระบวนการ   หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กธก.ยศ.ทร. จัดประชุม/สัมมนา  
เพื่อพิจารณาก าหนดค่านิยมของ ยศ.ทร. 
- กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. และ นขต.ยศ.ทร. 
ร่วมกันพิจารณา โดยน าค่านิยม ทร.วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และภารกิจของ ยศ.ทร.ค่านิยมร่วม
ภ าย ใน อ งค์ ก ร  ร วม ถึ งผ ล ป ระ เมิ น ขี ด
ความสามารถ/ขีดสมรรถนะรายบุคคล มา
ก าหนดกรอบค่านิยมและคุณลักษณะของ
บุคลากรอันพึงประสงค์ โดยต้องพิจารณาถึง
ความสอดคล้องเหมาะสมกับหน่วยด้วย 

 
 

- กธก.ยศ.ทร. จัดท าร่างค่านิยม 

 
 
 
 
 

- กธก .ยศ .ท ร . น า เสน อผู้ บั งคั บ บัญ ชา
ตามล าดับชั้น 

 
 
 

- จก.ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 

- กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. และ นขต.ยศ.ทร. 
สื่อสารให้กับก าลังพลในหน่วยทราบ 
- กธก.ยศ.ทร. ท าการส ารวจความคิดเห็น
ก าลังพลเพื่อน าไปข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงค่านิยมต่อไป 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ภารกิจของ ยศ.ทร.  

ผลประเมินขีดความสามารถ 
/ขีดสมรรถนะรายบุคคล      

ค่านิยม ทร. ค่านิยมร่วมภายในองค์กร 

ประชุม/สมัมนา  
เพ่ือพิจารณาก าหนดค่านิยมของ ยศ.ทร. 

พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมกับหน่วย 

ก าหนดกรอบค่านิยมและคณุลักษณะ 
ของบุคคลากรอันพึงประสงค์ 

ร่างค่านิยมยศ.ทร. 

ผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเห็นชอบ 

ค่านิยม ยศ.ทร. 

สื่อสาร 
ทิศทางองค์กร 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

ส ารวจความคิดเห็น
ภายในองค์กร 

ผล
ส ำ
รว
จ 
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        ค่านิยม ยศ.ทร. ได้พิจารณาและปรับปรุงทบทวนในทุกปี ในด้านความสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร 
วิสัยทัศน์ สามารถสรุปความสัมพันธ์ในเชิงกิจกรรมของหน่วยได้ดังนี้ 
 

 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม จากการด าเนินงานของคณะท างาน จะน าเข้าสู่กระบวนงาน ขั้นตอนตามล าดับดังนี้  
1. การประเมนิสภาพองค์กรตามความจริงของ ยศ.ทร. 
    การวิเคราะห์ข้อมูลจาก หน่วยขึ้นตรงของ ยศ.ทร. และคณะท างาน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบ
การด าเนินการตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทิศทางการท างาน การก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส ความมีจริยธรรม การเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ การปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  และระบบการควบคุมภายใน วิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ไปสู่ก าลังพลภายในหน่วยงาน 

 เพ่ือให้วิสัยทัศน์ ยศ.ทร. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร. สามารถน าไปกรอบ แนวคิด ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับ ใน ยศ.ทร. ที่จะส่ งผลให้ ผลผลิตของ ยศ.ทร. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของ ทร. จึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งค่านิยมองค์กร ดังกล่าว ให้ก าลังพล
รับทราบ รับข้อคิดเห็นมาปรับปรุง อาทิ  

- ผ่านสื่อและการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การประชุม นขต.ยศ.ทร.  
- ระบบสารสนเทศ ยศ.ทร.  เวบไซด์ของหน่วย 
- การจัดน าวิสัยทัศน์ที่จัดท าในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ไว้  ไปติดในสถานที่ต่างๆ  

เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลทหาร ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์โดยทั่วถึงกัน  
- การสร้างกระบวนรับรู้ โดยจัดท าหนังสือเวียนให้หน่วยขึ้นตรงตรงต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ก าลัง

พลทราบ โดยด าเนินการในทุกปีจัดการประชุมคณะท างานทบทวนก่อนการด าเนินงานในรายปี งป.  
2. การระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

        หลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ยศ.ทร. ไปตามช่องทางต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้น 
ยศ.ทร. ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการรับรู้และเข้าใจถึ ง วิสัยทัศน์  ของหน่วย ด้วยการจัดท า  
ระบบแบบสอบถาม Online และน าผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจ  
ถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว มาแนวทางในการปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ของหน่วย ในโอกาส
ต่อไป  

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

ความชาวเรือ 
การกวดขัน และประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล ยศ.ทร.  
ปฏิบัติตนตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 

2 M :Mastery 
การท างานอย่างมืออาชีพ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow/Manual) และ
ถ่ายทอดสู่ก าลังพลระดับผู้ปฏิบัติ 

3 A : Ambition 
ความมุ่งม่ันอันแรงกล้า 

การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ยศ.ทร. 
โดยการจัดประชุม นขต.ทร. ภาษาอังกฤษ 

4 R : Reliability 
ความน่าเชื่อถือ 

การจัดสัมมนาทางวิชาการ ทร. และการประชุมวิชาการ
ประเพณี 4 สถาบัน 

5 T : Thinker 
ความนักคิด 

สนับสนุนให้หน่วยต่าง ๆ ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา
หน่วยของตนเอง 
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3. การเปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพอนาคต 
        หลังจากที่ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจสอบองค์ประกอบและปัจจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบวิสัยทัศน์ของหน่วยอยู่ตลอดเวลา ทั้งภาพปัจจุบัน 
และภาพท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. การปรับปรุงและสร้างความเห็นร่วมในองค์กร 
        การจัดท าวิสัยทัศน์ยศ.ทร.ให้ไปตามคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี โดยพิจารณาตามประเด็นความ
คาดหวังที่มีต่อ ยศ.ทร. ในอนาคต รวมทั้งพิจารณาความไปได้ตามสภาพความจริงในปัจจุบัน และจะ
ด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ตามขั้นตอน โดยคณะท างานที่เกี่ยวข้องในทุกปี งป. ก่อนการปฏิบัติงานของ
หน่วย  

5. การประเมินวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. 
        เมื่อมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากกองต่าง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. และ นขต.ยศ.ทร. รวมทั้งผู้บริหาร
ของ ยศ.ทร. เพ่ือร่วมจัดท าร่างวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. จากนั้นร่วมกันประเมินร่างวิสัยทัศน์ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้ องกับ วิสั ยทั ศน์  เป้ าประสงค์  ของ ทร .  รวมทั้ ง เกี่ ย วข้อ งกับภารกิจหลักของ ยศ .ทร .  
มีการก าหนดถึงความไปได้ และก าหนดเวลาในการบรรลุตามวิสัยทัศน์ จากนั้นเสนอให้  จก.ยศ.ทร. ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้พิจารณาตกลงใจอนุมัติใช้ต่อไป  และแถลงนโยบายประจ าปี เพ่ือสร้างการรับรับรู้ให้
ก าลังพล การก าหนดทิศทางองค์กร ให้สามารถน าไปกรอบแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และก าลังพลรองรับ ได้มอบให้แต่ละหน่วยตรวจสอบพันธกิจ และน ามาจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือตามต าแหน่งหน้าที่ ผังกระบวนงานของหน่วยงานตนเองเพ่ือน าไปกรอบการ
ด าเนินงาน อีกทั้งการแบ่งมอบการบังคับบัญชา การแบ่งมอบการควบคุม ก ากับดูแล งานที่ส าคัญในระดับรอง 
ตลอดจนการน าไปจัดการองค์ความรู้สนับสนุนการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย  

6. การทบทวนเพื่อก าหนดเนื้อหาและรูปแบบ 
        ภายหลังการก าหนดวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. เสร็จสิ้นแล้วจึงน าวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. มาพ้ืนฐาน  
ในการก าหนดค่านิยมของ ยศ.ทร. ซึ่ งหลักคิดพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของก าลังพลสังกัด ยศ.ทร.  
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. ไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จะมีการทบทวน
วิสัยทัศน์อยู่ตลอดเวลา  
 
(ข) การถ่ายทอดไปยังบุคลากรและก าลังพลของหน่วย 

วิสัยทัศน์ ยศ.ทร. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก จก.ยศ.ทร. สามารถน าไปกรอบ แนวคิด ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับ ใน ยศ.ทร. ที่จะส่งผลให้ ผลผลิตของ ยศ.ทร. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
ของ ทร. จึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งค่านิยมองค์กร ดังกล่าว ให้ก าลังพล
รับทราบ ดังแนวทางตามข้ันตอนการก าหนดวิสัยทัศน์ในข้างต้น คือ   

- ผ่านสื่อและการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ การประชุม นขต.ยศ.ทร.  
- ระบบสารสนเทศ ยศ.ทร.  เวบไซด์ของหน่วย 
- การจัดน าวิสัยทัศน์ที่จัดท าในรูปแบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ไว้ ไปติดในสถานที่ต่าง  ๆ  

เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลทหาร ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์โดยทั่วถึงกัน  
- โดยจัดท าหนังสือเวียนให้หน่วยขึ้นตรงตรงต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ก าลังพล 
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(ค) การแสดงออกถึงความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
     บทบาทตามค่านิยมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และระดับอ่ืนๆ นั้น จก.ยศ.ทร. แสดงออกให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ ยศ.ทร.  และรวมทั้งผู้บริหารระดับอ่ืนๆ โดยส่งเสริม และให้มีการปฏิบัติด้วย ที่
ส าคัญ ดังนี้ 

 1. จก.ยศ.ทร. ผู้อนุมัติให้ก าหนดค่านิยมของ ยศ.ทร. เพ่ือให้ก าลังพลของ ยศ.ทร. รับทราบ 
และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  

2. จก.ยศ.ทร. แสดงออกถึงการตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับก าลังพล ยศ.ทร. ในการ
ปฏิบัติตามค่านิยม ยศ.ทร. “SMART” ในกิจกรรมที่  จก.ยศ.ทร. เข้าไปมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆ  
และการปฏิบัติตนโดยทั่วไป เช่น 

- จก.ยศ.ทร. ยึดมั่ น ในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทหารเรือ อันดี งาม ในทุกกรณี 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฝึก ศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพทหารเรือในทุกระดับ 

- จก.ยศ.ทร. แบบอย่างที่ดีในการท างานทีม มีความรู้ความสามารถ และมีความมืออาชีพ
เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และรับฟังทุกความคิดเห็น ในการประชุมต่างๆ  

- จก.ยศ.ทร. มีความมุ่ งมั่น อันแรงกล้ า ที่ จะให้ก าลั งพลของ ยศ.ทร. มีความรู้
ความสามารถในภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงขึ้น 

- จก.ยศ.ทร.ผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
- จก.ยศ.ทร. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนาหน่วย รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยต่างๆ 

ริเริ่มโครงการในการพัฒนาหน่วยของตนเอง 
- จ ก .ยศ .ท ร .มี ค วาม ผู้ น ามี บุ ค ลิ กภ าพ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แล ะมี ลั กษ ณ ะท ห ารที่ ดี 

มีวินัย เสียสละ อุทิศตน และตรงต่อเวลา  
- การมอบนโยบาย ในทุกปี งป. และถ่ายทอดให้ก าลังพลตามโอกาสส าคัญต่าง ๆ  

โดยชี้ให้เห็นความส าคัญ กรอบแนวทางในการด าเนินงานที่บ่งชี้ ให้ความส าคัญ ความจ าเป้นและความสัมพันธ์
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนยุทธศสาตร์องค์กร ขีดสมรรถนะ การรักษาบุคลกรการด าเนินงานของหน่วย 
การส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดผลการปฏิบตัิงาน
และตัวช้ีวัดทีส่อดคล้องกับค า
รับรองการปฏบิัติราชการ 

การก าหนดสมรรถนะและความรู้ ทักษะ
และคณุลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ  

1)การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติรา
การ 
- การชมเชย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราวดีเด่น ฯลฯ 
- การมอบหมายงานท่ีมีความส าคัญหรือท้าทายเหมาะสมกับสมรรถนะของ
บุคคลให้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
- การสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การเปิดโอกาสให้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

2)ก าหนดแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพของสาย
งานหลัก 

3)การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้สอดคล้อง
กับคา่งาน 

4)การจัดสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดและ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 



 

 

 

9 

 
(ง) บทบาทและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

              กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย 12 กลุ่ม รายละเอียด
ตามตารางที่ P1-8  ในหมวดลักษณะส าคัญองค์กร ของ ยศ.ทร. ซึ่งด าเนินการมาจากการวิเคราะห์งานตาม
พันธกิจ และน ามาพิจารณาผลกระทบ และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย คือ  

 1) กลุ่มผู้รับบริการจ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1.นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
 2. สถานศึกษาของ ทร. (ระดับต่ ากว่าปริญญา) 
 3. หน่วยงานภายนอก ทร. ที่ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา/อบรม 
 4. ผบ.ทร. (ผ่าน คปษ.ทร.) 
 5. ก าลังพลของ นขต.ทร.  
 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  1. หน่วยงานภายนอก ทร. ที่ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา/อบรม 
  2. นักเรียนพลกองประจ าการ 
  3. นักเรียนจ่าทหารเรือ 
  4. นทน.หลักสูตรต่างๆ 
  5. นักศึกษา วทร. 
  6. นักเรียนพันจ่า/พันจ่านักเรียน 
  7. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

               หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ ส าคัญของกองทัพเรือ 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 

    1. ทบ. ทอ. สตช. หน่วยงานราชการภายนอก และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งก าลังพล 
ในสังกัดเข้ารับการศึกษา/อบรม 

     2. ม.มหิดล  ม.เกษตรศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ 
             3. หน่วยงานราชการอ่ืนๆ (ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) ภายใน จว.นครปฐม 
 
การด าเนินงานด้านนโยบายผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย จก.ยศ.ทร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และ

มอบนโยบายส าคัญ โดยให้มุ่งสร้างจิตส านึกในหน้าที่ และการให้บริการต่อประชาชน ด้วยความโปร่งใส และ
พร้ออมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญคือ  

- ปลูกจิตส านึก อบรมให้ความรู้ การบริการต่อประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต และธรรม 
- จัดท าแนวทางเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลการให้บริหารของ ยศ.ทร. 
-  พัฒนาช่องทางสื่อสาร การรับข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
- วางระบบ และพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
การด าเนินงานได้มีค านึง นโยบาย และปัจจัยดังกล่าวประกอบ โดยจะเห็นได้จากการก าหนดวิสัยทัศน์ 

โดยก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ไปสู่  
ก าลังพลภายในหน่วยงาน การจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ในองค์กรกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี การด าเนินงานดังกล่าวได้แบ่งมอบการปฏิบัติไปสู่หน่วยระดับรอง ใน
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การประชุมพิจารณาด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยภายใน - นอก ทร.  ภายใน บก.ทท. รวมทั้งร่วมกับส่วนราชการใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ และคณะท างานด้านต่าง ๆ อาทิ 

- แผนงานการพัฒนาก าลังพล การผลิต นรจ.  การฝึกอบอรมหลักสูตร นพจ.  และ พจน. ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร การฝึกของทหารกองประจ าการ  

- แผนงาน โครงการ การพัฒนาด้านการศึกษา การแนะแนวด้านการศึกษา   
- แผนงานการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และการผลิตนายทหารประทวน 
- แผนงานความร่วมมือทางวิชาการ ทร. และ มหาวิทยาลัยภายนอก  
- คณะท างานด้านการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา การวิทยฐานะ การประกันคุณภาพ

ด้านการศึกษา  
- งานบูรณาการ สร้างสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานของ มท. ในพ้ืนที่ จว.นครปฐม ทั้งด้าน

การศึกษา วิชาการ เยี่ยมชม ดูงาน ร่วมทั้งงานด้าน CSR   
ทัง้นี้การด าเนินงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ยศ.ทร. ได้ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง ให้มีความทันสมัย และให้

ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียส าคัญด้วย  
 
การพิจารณาก าหนดผู้มีส่วนส่วนเสีย(ตัวอย่างการพิจารณากิจกรรม)  
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การพิจารณาผู้ มีส่วนส่วนเสียตามพันธกิจของ ยศ.ทร. วิเคราะห์และจ าแนกตามพันธกิจ 

ความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญต่อการผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติของ ยศ.ทร. 
 

ที ่ ผลผลิต/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

 กระบวนการหลัก (Core Process) 
๑ บริการผลิตก าลังพล กระบวนการผลติก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
 ต่ ากว่าสญัญาบตัร 

(จ่าทหารเรือ) 
กระบวนการผลติจ่า
ทหารเรือ 

- นขต.ทร.ที่รับบรรจ ุ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(จ่าทหารเรือ) ครั้งแรก 
- สถานศึกษาท่ีรับ  
นรจ.จาก รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. เข้าศึกษาต่อ 
- กพ.ทร. 
- หน่วยสายวิทยาการ 
- ยศ.ทร. 
- นรจ. 
- นขต.ทร. 

-ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู ้
วิชาการทหาร วิชาพื้นฐาน 
มีทักษะในสาขาวิชาชีพ 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาม ี
ลักษณะความเหมาะสมใน 
การทหาร 
-ความพร้อมของทรัพยากร 
การเรยีนรู้ สื่อ/โสตทัศนูป- 
กรณ์เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

๒ บริการผลิตก าลังพล 
ต่ ากว่าสญัญาบตัร 
(ทหารกอง
ประจ าการ) 

กระบวนการผลติทหาร
กองประจ าการ  

- นขต.ทร. และหน่วย  
ฉก.ทร. ท่ีรับผูส้ าเร็จการ 
ฝึกอบรม (ทหารกอง
ประจ าการ) 
- กพ.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- นักเรียนพลกอง 
ประจ าการ 

-ได้รับทหารกองประจ า 
การครบตามที่ ทร. สั่งการ 
-หน่วยมารับทหารกอง 
กองประจ าการครบทุกหน่วย 

ทุกหน ่

๓ บริการให้การศึกษา 
และพัฒนาก าลังพล 
ตามแนวทาง 
รับราชการ 

กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 
 กระบวนการ 

พัฒนาก าลังพลตาม 
แนวทางรับราชการ 
ระดับนายทหาร 
สัญญาบัตร 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้า 
รับการอบรม 
- หน่วยงานภายนอก  
ทร.ที่มีผู้เข้ารับการ 
อบรม 
- ทร.มิตรประเทศ 
- กพ.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นายทหาร
นักเรียน 
 

-การจัดก าลังพลเข้ารับ 
การอบรมที่ชัดเจนโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
-ผู้ส าเร็จการอบรมได้รับ 
การเพิ่มพูนความรู้ และ 
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเข้ารับการอบรม 

- การวัดและประเมินผล 
การศึกษามีความชัดเจน 
และถูกต้อง โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
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ที ่ ผลผลิต/  

การบริการ 
กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและ 

ความคาดหวังท่ีส าคัญ 
  ระบวนการพัฒนาก าลังพล

ตามแนวทางรับราชการ 
ระดับต่ ากว่านายทหาร
สัญญาบัตร  

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้า 
รับการอบรม 
- หน่วยงานภายนอก ทร. 
ที่ส่งผู้เข้ารับการอบรม 
- กพ.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- พันจ่านักเรียน/ 
นักเรียนพันจ่า 

-สิ่งแวดล้อมและปัจจัย 
เกื้อหนุนมีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความสามารถสูงขึ้น มีระเบยีบ 
วินัย และมลีักษณะท่าทาง 
การทหารที่ดี สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ บริการเพิม่พูน 
ความรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 

ก ร ะ บ วน ก า ร เพิ่ ม พู น
ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้า 
รับการอบรม/ทดสอบ 
- กพ.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. และหน่วย  
ฉก.ทร. ท่ีรับก าลังพลไป 
ปฏิบัติงาน 
 

-คุณภาพของหลักสูตร 
และเนื้อหาบทเรียน 
-คุณภาพของอาจารย์ 
-ต ารา/เครื่องช่วยการศึกษา/ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ 
และเหมาะสม 

- รายงานผลการวัดและ 
ประเมินผลที่ทันเวลา 

๕ บริการฝึกอบรม
ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนต่ ากวา่ 
ช้ันสัญญาบตัร 

กระบวนการฝึกอบรม
หลักสตูรข้าราชการ
กลาโหม 
พลเรือนต่ ากวา่ 
ช้ันสัญญาบตัร 

- นขต.ทร.ที่มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- หน่วยงานภายนอก  
ทร.ที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- กพ.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- ข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ ากวา่ช้ัน 
สัญญาบัตรทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- นขต.ทร. (หน่วยทหาร
พัฒนา) 
- สน.ปล. 
- กรมราชองครักษ ์

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผ่านการฝึกอบรม 
-สิ่งอ านวยความสะดวก 

ในการจัดฝึกอบรม 

๖ บริการส่งก าลังบ ารุง
พัสดุสายยุทธศึกษา 

กระบวนการส่งก าลังบ ารุง
พัสดุสายยุทธศึกษา 

- นขต.ทร และหน่วย 
ศึกษาที่มีครุภณัฑ์ขึ้น 
ทะเบียนกับ ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- ก าลังพล นขต.ทร. 
 
 

-มีพัสดุสายยุทธศึกษา 
เพียงพอต่อการส่งก าลังบ ารุง 

- มีความพร้อมในการให้บริการ 
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ที ่ ผลผลิต/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

๗ บริการให้ความรู ้
และเผยแพรล่ักธรรม 
ทางศาสนา 

กระบวนด้านการ 
อนุศาสนาจารย ์

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

-หัวข้ออบรมที่น่าสนใจ  
ทันสมัย สอดคล้องกับ 
สถานการณ ์
-ความสามารถและเทคนิค 
ของผู้บรรยาย 
-เนื้อหาท่ีประโยชน์ 
น่าสนใจ ทันสมัย เขา้กับ 
สถานการณ ์
-ก าลังพลสามารถน า 
หลักธรรมไปปฏิบัตไิด้จริง 

๘ บริการให้ความรู ้
และเผยแพร่งาน 
ประวัติศาสตร์และ 
พิพิธภัณฑ์ทหาร 

กระบวนการด้าน 
ประวัติศาสตร์และ 
พิพิธภัณฑ์ทหาร 

- นขต.ทร. 
- หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน 
- นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 
- ประชาชน 
- ทร. 
- ยศ.ทร. 

-เอกสารที่มีคณุค่าทาง 
ประวัติศาสตร ์
-วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ม ี
คุณค่าทางประวัติศาสตร ์
-ได้รับบริการที่ด ี

๙ บริการดา้นการ 
ศึกษา วิจัยระดบั 
กองทัพเรือ ประเมิน 
ยุทธศาสตร์ และ
ก าหนด 
หลักนิยมของ
กองทัพเรือ 

กระบวนการศึกษาและวิจยั
ระดับกองทัพเรือ 

- นขต.ทร. 
- ยก.ทร. 
- ยศ.ทร. 
- ผบ.ทร. (ผ่าน คปษ. 
ผบ.ทร.) 
- ก าลังพล ทร.ที่ได ้
รับผลกระทบจากการน าผล
วิเคราะหไ์ปใช้งาน 
- หน่วยงานท่ีรับการฝึก 
- สถานศึกษาในส่วน 
การศึกษาท่ีหนึ่ง 
(วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ 
รร.ชต.ฯ)  และ ฝวก.ฯ 
- นายทหารนักเรยีน 
หลักสตูรช้ันต้นพรรคนาวิน 
หลักสตูรเสนาธิการ
ทหารเรือ และนักศึกษา
หลักสตูรวิทยาลัย 
การทัพเรือ 

-มีรายงานผลการศึกษา/วิจัยด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านหลักนิยม ด้าน
ความมั่นคงทางทะเล และดา้น 

ปัญหา/นโยบายที่ ทร.มอบหมาย 
-มีบทความทางวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านหลักนิยม
กองทัพเรือ ด้านความมั่นคงทาง 

ทะเล และด้านปญัหา/นโยบายที่ 
ทร.มอบหมาย 

- มีรายงานผลการฝึกด้วย 
เครื่องฝึกจ าลองยุทธ์ 
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ที ่ ผลผลิต/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

 กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 
๑๐ บริการดา้นการ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

กระบวนการด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

- สถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปรญิญา 
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 
- สถานศึกษาในส่วน 
การศึกษาท่ีหนึ่ง 
ประกอบด้วย วทร.ฯ  
รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ  
- หน่วยสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ฝวก.ฯ 
กบศ.ฯ กหส.ฯ 
กอง สน.ฯ ศยร.ฯ 
- สถานศึกษาในยศ.ทร.  
ที่เปิดหลักสูตรอบรมระยะ 
สั้น เช่นรร.พจ.ฯ ศฝท.ฯ 
ศภษ.ฯ หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการ กห.พลเรือน 
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
- ทร. (คณะกรรมการ 
ประกันคณุภาพการ 
ศึกษาและการฝึกอบรม 
ของ ทร.) 
-คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาในส่วน 
การศึกษาท่ีหนึ่ง 
-คณะอนุกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของ 
ทร.ระดับต่ ากว่าปริญญา 
- กพ.ทร.  ยศ.ทร. 
- นขต.ทร.ที่มีสถานศึกษา  
- คณะท างานตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ 
ทร. ระดับต่ ากว่าปรญิญา 
 

-กรอบแนวทางการปฏิบัติในคู่มือ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
-ความพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  
-สถานศึกษา/หน่วยสนับสนุนการ
จัดการศึกษา/หน่วย มผีลการ
ตรวจสอบและผลประเมินฯ อยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป 
-ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ชัดเจน ปฏิบัตไิด้จริง 
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ที ่ ผลผลิต/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

   - คณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาของ ทร. 
ในส่วนการศึกษาที่หน่ึง 
- คณะท างานตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ 
การฝึกอบรมสถานศึกษาใน
บังคับบัญชาของ ยศ.ทร. 

 

๑๑ บริการดา้นการ
ตรวจสอบหลักสูตร 
ตัดสินผลการศึกษา
และรับรองการศึกษา 

กระบวนการตรวจสอบ
หลักสตูร ตดัสินผล
การศึกษาและรับรอง
การศึกษา 

- สถานศึกษาของ ทร. 
ในส่วนการศึกษาที่สอง 
และสี ่
- สถานศึกษาท่ีเสนอผล 
การสอบความรู้ 
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.ที่ต้องการ
ให้ออกหนังสือรับรองการ 
ศึกษา 
- นขต.ทร.ที่เจ้าของ
หลักสตูร 
- กพ.ทร. 
- นขต.ทร.ที่รับบรรจุ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- สนง.ต ารวจแห่งชาต ิ
- บก.ทท. 
- นรจ. นดย. นรช.อร. นพร. 

-หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 
-ตัดสินผลการสอบความรูไ้ด้
ถูกต้อง และทันเวลา 
-ความรวดเร็วในการออก 
หนังสือรับรองการศึกษา 

๑๒ บริการดา้นการ
เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการ 

กระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

- ผู้ร่วมฟังปาฐกฯ  
- ก าลังพล ทร. 
- สมาชิกนิตยสาร 
นาวิกศาสตร์ใน/นอกทร. 
- ผู้บริหารระดับสูงในและ
นอก ทร.ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
- ประชาชนท่ัวไป 
- นิสิต นักศึกษา นทน. 
- ทร.  ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. 
 

-ความพร้อมในการจดัแสดง
ปาฐกถา 
-บทความในนิตยสารนาวิกศาสตรม์ี
ความน่าสนใน น่าอ่าน 
-ได้รับความรู้และพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
รวมทั้งนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ทางทะเล 
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ที ่ ผลผลิต/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังท่ีส าคัญ 

๑๓ บริการดา้นการ
บริการของห้องสมุด 

กระบวนการบริการของ
ห้องสมุด 

- ก าลังพล ทร.  
- ก าลังพล ยศ.ทร.  
- นักศึกษา/นทน. 
- ประชาชนท่ัวไป 
- นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 
- นขต.ทร. 

-หนังสือและสื่อสารสนเทศ
เพียงพอ ตรงกับความต้องการและ
ทันเวลา 
-สามารถค้นหาหนังสือและสื่อ
สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 
-มีเอกสารดิจิตอลเพียงพอ 
กับความต้องการ 
-มีการบริการยืมหนังสือและสื่อ
สารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว 

๑๔ บริการดา้นการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
กรรมวิธีข้อมลู 

กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและกรรมวิธี
ข้อมูล 

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

-ต้องการการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย
และสะดวกมคีวามถูกต้องแม่นย า 
-เจ้าหน้าท่ียินดีให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น เสมอภาค และเต็มใจ 

๑๕ บริการดา้น
งบประมาณ 

กระบวนการด้าน
งบประมาณ 

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

-เสนอ ทร.ขออนุมัติแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีได้ทันตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด 
-หน่วยต่าง ๆ สามารถบรหิาร
จัดการงบประมาณและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายหรือ
ตามที่ทร.ก าหนด 

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

-หลักฐานการเบิกเงินถูกต้อง 
-การรับจ่ายเงินราชการมคีวาม
ถูกต้องสามารถตรวจสอบได ้

๑๗ บริการดา้นก าลังพล
และธุรการ 

กระบวนการบริหารงาน
ด้านก าลังพลและธรุการ 

- นขต.ทร. 
- นขต.ยศ.ทร. 
- หน่วยงานและ 
บุคคลภายนอก 
- กพ.ทร. 
- หน่วยสายวิทยาการ 
- สบ.ทร. 
- ไปรษณีย ์
- ก าลังพลของ ยศ.ทร. 
 

-ความถูกต้องของงานสารบรรณ 
-ความรวดเร็ว ทันเวลา 
-การย้ายบรรจุก าลังพลไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด 
-ก าลังพลของ ยศ.ทร. มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
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ที ่ ผลผลติ/  
การบริการ 

กระบวนการ กลุ่มผูร้ับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังที่ส าคัญ 

   - ก าลังพลของหน่วย 
สายวิทยาการ 
- กพ.ทร. 
 

 

๑๘ บริการดา้นการ
จัดซื้อ/จ้าง 

กระบวนการจดัซื้อ/จัดจ้าง - นขต.ยศ.ทร. 
- นขต.ทร. 
- ชย.ทร. 

-จัดซื้อไดต้ามแผนฯ และทันเวลาที่
ก าหนด 
-จัดจ้างไดต้ามแผนฯ และทันเวลา
ที่ก าหนด 
 

๑๙ บริการดา้นการ
สนับสนุนและบริการ 

กระบวนการสนับสนุน
และบริการของ กอง สน.ฯ 

- นขต.ยศ.ทร. 
- ก าลังพลของ 
 ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- ทหารกองประจ าการ 
- ยศ.ทร. 
- ก าลังพลของ 
ยศ.ทร. 
- นักศึกษา/นทน. 
- หน่วยเทคนิค 
ที่เกี่ยวข้อง 
- ทหารกองประจ าการ 

-ได้รับการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
ประปา อาคารและสถานท่ี มี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ร้องขอ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
-ได้รับพัสดุตามรายการที่จดัหา มี
คุณสมบัติและจ านวนถูกต้องตาม
เสนอ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
-การบริการที่ปลอดภยัถึง 
ที่หมายทันเวลา 
-ความพร้อมของการให้บริการ 
(สภาพรถและพลขับ) 
 

๒๐ บริการดา้นการ
จัดการความรู ้

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

-สามารถน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปปรับ พัฒนา ประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อหน่วย 
-ก าลังพลของหน่วยสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
-ได้รับข้อมลูองค์ความรู้ทีด่ีมี
คุณภาพ 
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แผนภาพกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
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(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
     1. ด้านการประพฤติตามหลักนิติธรรม 
        การปฏิบัติของผู้บริหารของ ยศ.ทร. ในฐานะผู้บริหาร ผู้ปกครอง  และผู้น าองค์กร นั้น  

ทั้งนี้ งานที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบเกี่ยวข้องทั้งด้านระเบียบ กฎหมายของทางราชการ การปฏิบัติงานของ 
จก.ยศ.ทร. ได้มีความมุ่งมั่นประพฤติตามหลักหลักนิติธรรม และถือนโยบายส าคัญ 

              1) ผู้บริหารของยศ.ทร. ในทุกระดับยึดมั่นและก าหนดนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
ให้ การปฏิ บั ติ ราชการต่ าง ๆ ในความรับผิ ดชอบ  ไปตามระเบี ยบ ข้ อบั งคับ ค าสั่ ง และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 

       2) การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และมีค าสั่งลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการโดยทั่วไปได้รับทราบและบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคนด้วย 
                 3) ผู้บริหารของ ยศ.ทร. ในทุกระดับยึดมั่นและก าหนดนโยบายในการให้ความเสมอภาคกับ 

ก าลังพลในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การจัดสวัสดิการในเรื่องต่าง ๆ ให้กับก าลังพล 
 4) ประกาศแจ้งเจตนารมณ์ การมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ก าลังพลทราบ และยึดถือปฏิบัติ 

โดยมีการด าเนินการในทุกปี ในห้วงต้นปี งป.  
 5) การปกครอง มอบอ านาจควบคุม สั่งการในสายการบังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยให้ยึดถือ

นโยบาย กฎระเบียบทางราชการในการปกครองบังคับบัญชา การบริหารงาน การปฏิบัติงาน  
 6) กระตุ้น ส่งเสริม ย้ าเตือนให้ก าลังพลทุกระดับ และองค์กรไดท้ราบ และมีส่วนร่วม 
   - ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักรู้ จัดอบรม สร้างองค์ความรู้ ผลกระทบ ความเท่าทัน

อันจะการสร้างผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน  
   - ชี้แจงผ่านการประชุมของหน่วย การชี้แจงในแถวตรวจบัญชีพลประจ าสัปดาห์   
   - บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกัน ปราบปราม 
   - ก าหนดบุคคลตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ   
     การน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติในกรอบแนวทางด้านนี้ ได้ปฏิบัติโดยกลั่นกรอง ยึดถือระเบียบปฏิบัติของ

ทางราชการ ในการตรวจสอบงานด้านต่าง ๆ การเสนอหนังสือของทางราชการ โดยให้ นขต. ต่าง ๆ พิจารณา
อย่างรอบคอบ รวมทั้งสั่งการ กวดขันให้ผู้บริหารต่าง ๆ หน.นขต. และก าลังพลถือปฏิบัติ รวมทั้งการให้
สามารถเข้ามาปรึกษาข้อราชการทั้งผ่านระบบเครื่องมือสื่อสาร หรือด้วยตนเองในการเข้าพบปรึกษางานด้าน
ต่าง ๆ  

  2. ด้านการประพฤติตามหลักความโปร่งใส 
    การปฏิบัติของผู้บริหารของ ยศ.ทร. โดย จก.ยศ.ทร. ได้มีความมุ่งมั่นประพฤติตามหลัก 

ความโปร่งใส โดยมีการปฏิบัติที่แสดงถึงปัจจัยดังกล่าว คือ  
               1) การพิจารณาที่เกี่ยวกับสิทธิก าลังพล และการสอบประเภทต่าง ๆ เช่น การพิจารณา 

การเลื่อนยศ/เลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาบ าเหน็จของก าลังพลในระดับต่าง ๆ การสอบเลื่อนฐานะของ
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการสอบคัดเลือกประเภทต่าง ๆ เช่น 
การสอบคัดเลือกเข้า นรจ.  ต้น จก.ยศ.ทร. หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. แล้วแต่กรณี ถือนโยบาย 
หรือแนวทางปฏิบัติที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาการเฉพาะ มีหน่วยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกรรมการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน/ประกาศให้ก าลังพลทั่วไปได้รับทราบ  โดยเฉพาะ
กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย การสอบบรรจุเข้ารับราชการของหน่วย   

2) มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเมื่อได้ข้อยุติในเรื่อง
นั้นๆ แล้ว มีการประกาศ/แจ้งให้ก าลังพลโดยรวมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผย 
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3) ก าหนด มอบหมายให้หน่วยงาน หรือส่วนงานเฉพาะ ศูนยร์ับเรื่อง เพ่ือชี้แจงหากมีข้องสงสัย 
ทั้งนี้เพ่ือแสดงออกซ่ึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  

4) การปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ ได้ก าหนดก าหนด แบ่งมอบ ก ากับควบคุม ตรวจสอบ 
ถ่วงดุล กลั่นกรองโดยคณะท างานต่าง ๆ และมีระบบการควบคุมตรวจสอบ ดังจะเห็นในรายงานการควบคุม
ภายในของหน่วย และผลการตรวจสอบประจ าในทุกปี งป.   
 5) มอบนโยบาย สั่งการให้หน่วยตาง ๆ ด าเนินการ ถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยมอบ

นโยบายการปฏิบัติประจ าทุกปีห้วงต้นปี งป. การแจ้งเวียนผ่านการประชุม หน.นขต.  เพ่ือแจ้งก าลังพลใน
สังกัด การแจ้งในแถวตรวจบัญชรวาระและโอกาสต่าง ๆ   
 6) ปลูกจิตส านึก จัดอบรม สร้างองค์ความรู้  ผลกระทบ อันจะการสร้างผลสัมฤทธิ์ 

ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน  ก าหนดบุคคลตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ  รวมทั้งบูรณาการ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกัน ปราบปราม 
 7) กระบวนการด าเนินงาน มีผู้บริหาร คณะท างานก าหนดตรวจสอบ รายงานผล โดยเป้นไป

ตามระเบียบทางราชการ เช่น การด าเนินงานด้านต่าง ๆ มีการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตาม
แผนภาพ) ในการตรวจสอบสายงานด้านต่าง ๆ ของหน่วย พร้อมทั้งการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในและนอก ทร.  
 

แผนภาพกระบวนงานควบคุมตรวจสอบภายใน 
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3. ด้านการประพฤติความมีจริยธรรม 
   การปฏิบัติของผู้บริหารของ ยศ.ทร. โดย จก.ยศ.ทร. ได้มีความมุ่งมั่นประพฤติตามหลักความโปร่งใส 

โดยมีการปฏิบัติที่แสดงถึงปัจจัยดังกล่าว คือ  
   1) ผู้บริหารของ ยศ.ทร. ในทุกระดับยึดมั่นและแบบอย่างด้านความมีจริยธรรมให้แก่ก าลังพลของ

หน่วย 
    2)ก าหนดนโยบาย ให้การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ ยศ.ทร. ต้องไปตาม พ.ร.บ.วินัยทหารฯ 

หากมีการกระท าผิดได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการโดยทั่วไปได้รับทราบและบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคนด้วย 
            3) ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับก าลังพล โดยการอบรมให้ข้อคิดทางธรรม สร้างทัศคติที่ดี 
และน าไปแนวทางปฏิบัติงาน และตนเอง  ในแถวตรวจบัญชีพล วาระและโอกาสต่าง ๆ  โดยมีการปฏิบัติทุก
สัปดาห์  
 4) ส่งเสริม ปลูกฝัง โดยจัดกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับก าลังพล  เช่น กิจกรรมอบรม
ธรรมมะ กิจกรรมเจริญสติปัญญาทุกวันพุธ  การบรรพชาสามเณรฤดูร้อนของ นรจ. ใน รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.  การ
ส่งก าลังพลร่วมหรือจัดกิจกรรมเจริญสติภาวนาในสถานศาสนาต่าง ๆ ตามแผนงานโครงการของหน่วย  

5) การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน - นอก ทร. ในการส่งบทความทางศีลธรรม การอบรม
ศีลธรรม การเรียนการสอนด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการปฏิบัติอย่างประจ าและต่อเนื่อง   

  
(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ย่ังยืน 
    การด าเนินงานในด้านที่จะขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความยั่งยืน สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิด 

การบรรลุภารกิจ การปรับปรุง สร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมการท างาน การมีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร โดยสอดคล้องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแผนภาพ คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

การก าหนดผลการปฏิบตัิงาน
และตัวช้ีวัดทีส่อดคล้องกับค า
รับรองการปฏบิัติราชการ 

การก าหนดสมรรถนะและความรู้ ทักษะ
และคณุลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
พันธกิจ  

1)การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติรา
การ 
- การชมเชย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราวดีเด่น ฯลฯ 
- การมอบหมายงานท่ีมีความส าคัญหรือท้าทายเหมาะสมกับสมรรถนะของ
บุคคลให้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
- การสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การเปิดโอกาสให้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

2)ก าหนดแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพของสาย
งานหลัก 

3)การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ให้สอดคล้อง
กับค่างาน 

4)การจัดสวสัดิการตามที่กฎหมายก าหนดและ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 



 

 

 

22 

การด าเนินการดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติของผู้น าหน่วย ที่ส าคัญ และแยกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น  
    1. ด้านการบริหารงาน  

                1) ผู้บริหารของ ยศ.ทร. ยึดถือการบริหารงานภายใน ยศ.ทร. ให้ไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของ ยศ.ทร. มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร.  ก าหนดไว้โดยใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมของ ยศ.ทร. เครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้หน่วยขึ้นตรง จ านวน 15 หน่วย รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ตามวงรอบที่ก าหนด 

      2) ยศ.ทร. ได้แต่งตั้งท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
โดยมี  รอง จก.ยศ.ทร. หน.คณะท างานฯ ท าหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการปฏิบัติ  
และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้มีคุณภาพ 

3) แบ่งมอบการก ากับ ควบคุม ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้ไปตามนโยบาย เป้าหมาย
การปฏิบัติราชการตามแผน และวิสัยทัศน์   

4) การพัฒนาก าลังพลผู้ปฏิบัติงาน บริหารจัดการก าลังพลให้มีความก้าวหน้า ตามความรู้และ
ความสามารถ และตามผลการปฏิบัติอย่างธรรม รองรับงานพัฒนาก าลังพลของ ทร. เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถก าลังพลผู้ปฏิบัติงานไปสู่ความ ทร. มาตรฐาน และมืออาชีพ  การอบรม/กิจกรรมให้มีคุณธรรม 
อุดมการณ์ ความรักชาติ พัฒนาด้านสวัสดิการ เพ่ือการสร้างขวัญ ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี  

5) การพัฒนาองค์กร น ากระบวนงานการบริหารจัดการภาครัฐมาพัฒนา สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความโปร่งใส ธรรมการท างาน  มีความมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการส่งเสริมปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นชาวเรือ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีคุณธรรม และเปน็ผู้น าทหารที่ดี  

6) การกระตุ้นส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ โดยให้หน่วยต่าง ๆ ใน ยศ.ทร. ได้ชี้แจง และน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงทุกเดือน 

จากแนวทางดังกล่าว ยศ.ทร. มีวิธีการดังนี้  
1) การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลัง

เปลี่ยนไป ด้วยบทบาทการบริหาร ดังนี้ 
  - การเสริมสร้าง ๔ ด้าน เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และเก่งทางด้านข้อมูลเทคโนโลยี 

 - การด าเนินการโดยเน้นการสร้างผลงาน 
 - การเปลี่ยนแปลงพัฒนาโดยเน้นระบบข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจ 
 - การหล่อหลอมบุคลากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมีทิศทางที่ชัดเจน 
2) วิธีการในการบริหารบุคคล บริหารความต้องการทั้งของบุคลากร เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ

ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และเพ่ือลดผลกระทบหากเกิดกรณี ดังกล่าว 
ดังนี้  

 - การฝึกอบรมและการพัฒนา 
 - เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่ 
 - การเตรียมบุคลกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 - การสร้างบรรยากาศในการท างาน 
 - การสร้างแรงจูงใจ 
3) การด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและรักษาบุคลากรตามวิธีการดังกล่าว ใช้ครอบคลุมกับบุคลกร

ทุกประเภท ทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกัน กล่าวได้ว่าความก้าวหน้าของบุคลากรขึ้นอยู่กับสมรรถนะและ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์การท างาน การแต่งตั้ง โดยใช้หลักความเสมอภาค  
 4) วิธีการในการบริหารและจัดโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือท าให้งานประสบความส าเร็จ 
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 ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของอย่างเต็มที่ การส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยขึ้นตรงให้มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

5) ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้เกิดความคล่องตัวที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 
   - การประชุมเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
 - การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการโดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน 
 - การมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามโครงสร้างงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 - การให้ค าปรึกษา หารือ ชี้แนะ และการสอนงาน 
  - การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ทุก ๓, ๖, 
๙, และ ๑๒ เดือน 
 - น าผลการติดตามผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการของผู้ปฏิบัติงาน 

6) ยศ.ทร. ได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าให้บุคลกรเกิดความผาสุกและ
ความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งการเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้โดยตรงหรือผ่านสื่อเล็กทรอ
นิกส์ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม ทั้งนี้รูปแบบของการ
ด าเนินการปรากฏดังตาราง 
 

สภาพแวดล้อมในการท างาน การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 
ด้านความปลอดภยั -มีการรักษาความปลอดภัยโดยงานรักษาความปลอดภัย

กองกลาง ให้บริการโดยก าหนดใหม้ีเวรยาม เฝ้าระวังตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง หมุนเวียนจ านวน ๔ ผลัด และ น.เวรสั่งการจะ
ท า หน้าท่ีควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

-ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการ
รักษาความปลอดภัย 

ด้านการส่งเสริมสุขอนามัย -ก าหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ี
อย่างเป็นระบบ โดย ยศ.ทร. จะท าหน้าท่ีควบคุม ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 
-การแจ้งเวียนให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าป ี

-ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานด้านรักษา
ความสะอาด 
-จ านวนบุคลากรที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพ 
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แผนภาพคณะท างานพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยด้านต่าง (ตัวอย่าง) การประชุมคณะท างานตามแผน
ที่ก าหนด 

 

 
การมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน 
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2. ด้านการติดตามผลการด าเนินการ 
         จก.ยศ.ทร. ได้ก าหนดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. จ านวน 15 หน่วย และกองต่าง ๆ  

ใน บก.ยศ.ทร. จ านวน 5 หน่วย รวม 20 หน่วย ประจ าทุกเดือน เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยต่าง ๆ รับผิดชอบและปัญหาข้อขัดข้อง(ถ้ามี) รวมทั้งกองงานเฉพาะด้านในกรตรวจสอบ 
ติดตาม ดังที่กล่าวในข้างต้น และให้ความส าคัญในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยต่าง  ๆ ใน ยศ.ทร.  
ในภาพรวมเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ และถกแถลงร่วมกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ หน่วยในกรมฝ่ายอ านวยการ 
และหน่ วยต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้องหาข้อยุติ ในการแก้ ไขปัญหา รวมทั้ งน า เสนอเรื่องที่ มี ความส าคัญ  
ที่หน่วยต่าง ๆ ควรจะได้รับทราบและแบ่งปันให้กับหน่วยต่าง ๆ ส่วนรวม 

3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        จก.ยศ.ทร. และหัวหน้าหน่ วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ส่ งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ ในระดับหน่วย  

และระดับบุคคล โดยมีการปฏิบัติ ทบทวน ปรับปรุง เป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้องทิศทาง และนโยบายของ 
ทร. ดังนี้ 

1) การแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้  ประกอบด้วย
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อ เสนอแนะ พิจารณ ารายละเอียด มีหน้ าที่ ในการก าหนดนโยบายและแนวทางของ  ยศ .ทร . 
สู่ความองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีแผนงาน การปฏิบัติ การจัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือน าไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

2) ด าเนินการเรื่องจากการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดและสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
พัฒนา และส่งเสริมให้ก าลังพลมีการเรียนรู้  และมีส่วนร่วม การให้หน่วยต่าง ๆ ใน ยศ.ทร. คณะท างานของ
หน่วยระดับรอง การน าความรู้โดยเฉพาะงานตามภารกิจ มาจัดท าเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ก าลังพลน าไปต่อ
ยอด พัฒนา แนวทางปฏิบัติงานในหน่วย   

3) จัดคลังความรู้ เก็บไว้ให้ศึกษาของก าลังพลที่สนใจ และการสร้างนวัตกรรมใหม่จาการเรียนรู้ น าไป
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน - นอก ทร. ศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ 

4) ก าหนดให้มีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ประจ าทุกปี  และให้หน่วยขึ้นตรงของ ยศ.ทร. จัดนิทรรศการการจัดการความรู้  เพ่ือแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กันภายในหน่วยงานของตนประจ าทุกปี โดย จก.ยศ.ทร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนผู้บริหาร
ระดับสูงของยศ.ทร. ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ /แจกรางวัลประจ าทุกครั้ง 

5) ส่งเสริมให้ก าลังพลในทุกระดับลาไปศึกษาในระดับต่าง ๆ ในสถานศึกษาต่าง  ๆ ในประเทศใน - 
นอกเวลาราชการ การไปวิทยากรอบรม การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับก าลังพล และน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน  โดยจะมีการ
ประกาศแจ้งก าลังพลที่สนใจ การบรรจุไว้ในแผนงานโครงการ การสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆที่ร้องขอ ต้น  
โดยมีการจัดท าแผน การด าเนินงานในทุกปี งป. ของหน่วย    

 
4. ด้านการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจ 

           ในมิตินี้ ได้ด าเนินการโดยเป้นหลักประจ า ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการของหน่วย 
โดยมีการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

1) ยศ.ทร.ได้ก าหนดมอบอ านาจจาก จก.ยศ.ทร. ให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ได้แก่  
รอง จก.ยศ.ทร. เสธ.ยศ.ทร. และ รอง เสธ.ยศ.ทร. โดยรอง จก.ยศ.ทร. (๑) รับผิดชอบในสายงานฝ่ายศึกษา   
รอง จก.ยศ.ทร. (๒) รับผิดชอบในสายงานฝ่ายสนับสนุน  รอง เสธ.ยศ.ทร. (๑) รับผิดชอบในสายงาน 
การศึกษา รอง เสธ.ยศ.ทร. (๒) รับผิดชอบในสายงานการส่งก าลังบ ารุง โครงการและงบประมาณ การเงิน 
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และการประกันคุณภาพการศึกษา  รอง เสธ.ยศ.ทร. (๓) รับผิดชอบในสายงาน การก าลังพล การสื่อสาร  
การกิจการพลเรือน การรักษาความปลอดภัย การประวัติศาสตร์ และการอนุศาสนาจารย์  เพ่ือเพ่ิมความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการของ ยศ.ทร. กับการพัฒนาองค์บุคคลในสังกัด ยศ.ทร. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ราชการในต าแหน่ งที่ สู งขึ้นต่อไป โดย ยศ.ทร. ได้จัดให้มีค าสั่ งมอบอ านาจ เพ่ือกระจาย อ านาจ 
การตัดสินใจ และการมอบอ านาจ  

2) ตรวจสอบ สรุปผลติดตามผลการใช้อ านาจจากการมอบอ านาจดังกล่าว เพ่ือน ามาใช้ข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงการมอบอ านาจของ ยศ.ทร. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานของ ยศ.ทร. ทั้งนี้การมอบ
อ านาจดังกล่าว ยศ.ทร. ได้ด าเนินการจัดท าโดยมีความสอดคล้องกับพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอ านาจ ๒๕๕๐ โดยการด าเนินการประจ าปี งป.๖๑ นั้น จก.ยศ.ทร. 
ได้ กระจายอ านาจในการตัดสินใจลงไปจนถึงระดับ หน.หน่วยขึ้นตรงของ ยศ.ทร. จ านวน ๑๕ หน่วย เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. มีความรวดเร็วและเพ่ือตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของ ยศ.ทร. ให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงมีค าสั่ง ยศ.ทร. ที่ ๘๓๙/๒๕๕๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่องการมอบ
อ านาจสั่งการและท าการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. ทั้งนี้ ยศ.ทร. ได้สั่งการให้หน่วยเจ้าของเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา
ระดับรองได้ใช้อ านาจโดยการรับค าสั่ง จก.ยศ.ทร. รายงานผลการใช้อ านาจประจ าเดือนและรายไตรมาส  

3) ให้หน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบ เสนอแนะปรับปรุงการมอบอ านาจในปี งป. ต่อไป ประจ า เพ่ือให้
สอดคล้องกับภาระงาน และความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการของหน่วย   

4) เสนอแนะงาน การมอบอ านาจในระดับที่สูงกว่า คือ ในระดับ ทร. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของหน่วยอ่อนตัว เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทร. ในภาพรวม  

5. ด้านการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง  
         การปฏิบัติงานในการปรับปรุงทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง ของหน่วย ให้ความ

สอดคล้อง และทันสมยั และไปตามระเบียบของทางราชการ มีการด าเนินการดังนี้  
1) ยศ.ทร. ได้มีค าสั่ง ยศ.ทร. ที่ ๕๘/๒๕๕๒ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข

ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ลง ๑๔ ก.ย.๕๒ โดยมี เสธ.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2) แบ่งมอบการควบคุมเสนอแนะการตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแก้ไขให้คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร.  นขต.ยศ.ทร. ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสายงานด้านการศึกษา เช่น การ
ตรวจประเมินผล นรจ. ของ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.  

3) นขต.ยศ.ทร. และ กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน เช่น  การจัดการองค์ความรู้ของหน่วย  
การด าเนินงานรองรับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรภาครัฐที่ดี  หรือด้านการศึกษาทบทวน ปรับปรุง
ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน  โดยมีการด าเนินงานในทุกสิ้นปี งป.  

4) ทบทวน ปรับปรุงค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน โดย กธก.ยศ.ทร. โดยมีการด าเนินงานใน
ทุกสิ้นปี งป.  

5) สนับสนุน จัดก าลังพลของหน่วยร่วมคณะท างานหรือกรรมการ ในการพิจารณาปรับปรุง เสนอแนะ 
การปรับปรุง ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง  เช่น  กพ.ทร.  สป. สปท. ต้น  

6 ด้านการพัฒนาผู้น าในอนาคต การด าเนินการในมิติดังกล่าว มีการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
   1) ด้านก าลังพลของหน่วย พัฒนาก าลังพลผู้ปฏิบัติงาน บริหารจัดการก าลังพลให้มีความก้าวหน้า 

ตามความรู้และความสามารถ และตามผลการปฏิบัติงานอย่างธรรม รองรับงานพัฒนาก าลังพลของ ทร. เพ่ือ
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ยกระดับขีดความสามารถก าลังพลผู้ปฏิบัติงานไปสู่ความ ทร. มาตรฐาน และมืออาชีพ  การอบรม/กิจกรรมให้
มีคุณธรรม อุดมการณ์ ความรักชาติ พัฒนาด้านสวัสดิการ เพ่ือการสร้างขวัญ ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
           2) การพัฒนาองค์กร น ากระบวนงานการบริหารจัดการภาครัฐมาพัฒนา สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความโปร่งใส ธรรมการท างาน  มีความมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการส่งเสริมปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นชาวเรือ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีคุณธรรม และเป็นผู้น าทหารที่ดี  
       3) การเสนอบรรจุในโครงการ ในการส่งบุคลากร ครูอาจารย์ไปศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เพ่ือ
น าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน  
      4) การส่งก าลังพลร่วมฝีกอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน - นอก ทร. และ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือน าองค์ความรู้มาถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนครูอาจารย์การเรียนการสอน น ามาอบอรม
ผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ  
     5) จก.ยศ.ทร. และ ผู้บริหารต่าง ๆ ต้นแบบ การกระตุ้นส่งเสริม มอบนโยบาย ในการขับเคลื่อน การ
ปฏิบัติงาน และแบบอย่างที่ดีให้องค์กร และก าลังพลของหน่วย     

   6) การพัฒนาความรู้ให้กับก าลังที่รับการศึกษา ตามพันธกิจและความรับผิดชอบของหน่วย ซึ่ง เป็น
การสนับสนุนการพัฒนาก าลังพลของ ทร. คือ  

     ก) ยศ.ทร. ได้มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการรับราชการ โดยก าหนดให้นายทหาร 
สัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ต้องเข้ารับการศึกษาใน
หลักสูตรภาคบังคับตามชั้นยศต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรนายทหารพรรคกลิน 
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ตามล าดับ จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุ 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามสาขาอาชีพเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ เพ่ือให้ก าลังพลดังกล่าวมีความรู้และสามารถ
เติบ โตในสาขาอาชีพต่ าง ๆ และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการผู้น าของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
ในอนาคต 

     ข) มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ได้มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้
มีความเหมาะสม คล้องสภาวะการณ์ เทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องนโยบาย ทร. เช่น  

 - ใน ปี งป.๖๐ - ๖๑ ปรับปรุงหลักสตร นพจ. และ พจน.  
- การปรับปรุงหลักสูตร รร.ชต  
- การปรับปรุงหลักสูตร รร.สธ.ทร.   
- การปรับปรุงหลักสูตร วทร. 
- การปรับปรุงการอบรมศึกษาภาษาอังกฤษให้กับก าลังพล  

        - การปรับปรุงจัดการเรียนหลักสูตรสองภาษาใน รร.สธ.ทร. และใน วทร. (งป.๖๒)  
    ค) การสรุปบทเรียนในแต่ละภาคเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
    ง) การส ารวจความพึงพอใจผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอน นอกจากนี้ ได้มีการเสนอความต้องการ งป. ในการปรับปรุงห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน  
ให้มีความทันสมมัย สนับสนุนการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ (รายละเอียดตามแผนภาพ)  
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แผนภาพการส ารวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
 
การสื่อสารและการสร้างผลด าเนินการขององค์กร การด าเนินการที่จะสื่อสารมอบแนวทาง นโยบาย

เพ่ือให้ก าลังพลรับทราบ น าไปเป็นกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วย ของผู้น าองค์กร ต่อ บุคลากรในหน่วย  
ผู้มีส่วนได้เสีย การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการสื่อสาร ตัดสินใจ การมีบทบาทเชิงรุก ในการจูงใจ รวมทั้ง
การยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างการมีก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ในส่วนของ ยศ.ทร. โดยมี จก.ยศ.ทร. เป็น
ผู้น าหน่วยนั้น มีการปฎิบัติสนับสนุนวิธีการดังกล่าว ดังนี้ 

 (4) การสื่อสาร 
   ผู้บริหารของยศ.ทร.ในระดับต่าง ๆ จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรของ ยศ.ทร.  

และกับผู้รับบริการที่ส าคัญ จ านวน 5 กลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ จ านวน 7 กลุ่ม ผ่านทาง 
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
และประจ าแล้ว ส าหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม ได้จัดแผนกงานเฉพาะในการประสาน รับเรื่อง
การเฉพาะ ดังนี้    

1) การประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง การพูดคุยของผู้บริหารของ ยศ.ทร. ในระดับต่าง ๆ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ อย่างทางการและอย่างไม่ทางการ (สภากาแฟ) 

2) การสื่อสารผ่านทางรูปแบบเอกสาร/หนังสือราชการ  
3) การสื่อสารผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Social Network รูปแบบต่าง ๆ  โดยประสาน 

ติดตามหรือชี้แจง สั่งการงานส าคัญเร่งด่วน  
4) การประชุมหน่วยขึ้นตรงเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ก าหนดนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ

รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและสั่งการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการยกย่อง ชมเชย หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานดี สมควรยกย่องชมเชยให้รับทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยนั้น ๆ น าไปสื่อสารและชี้แจ้งให้กับ
ก าลังพลของหน่วยได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
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5) การเปิดโอกาสให้เข้าพบ เพ่ือปรึกษา หรือขอค าแนะน านโยบายการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย  

6) การชี้แจง อบรม แถลงแนวทาง/กรอบการปฏิบัติงานให้ก าลังพลทราบผ่านเวบไซด์ของหน่วย 
(หัวข้อ ปชส.) ระบบกระจายเสียงในหน่วย การปิดประกาศในบอร์ด ปชส. ของหน่วย  การชี้แจงในแถว 
ตรวจบัญชีประจ าสัปดาห์  รวมทั้งใช้กลไกและเวทีในการยกย่อง ชมเชย ก าลังพลที่ปฏิบัติงานดี สมควรยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลอื่นๆ ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีดังกล่าว   

7) การชี้แจงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง มารับนโยบายและน าไปชี้แจง 
ส าหรับหน่วยงานภายนอกบางหน่วย อาจจะจัดหน่วยรับผิดผิดชอบการเฉพาะในการรวบรวม นัดหมายการ
ตอบแถลงชี้แจง ผู้มีส่วนได้เสีย  

  
(5) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

         1) ยศ.ทร.ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการความส าเร็จไว้  
มีการถ่ายทอดไปเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับ ยศ.ทร. ไว้อย่างชัดเจน  

2)  ให้หน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
ในระดับหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วย โดยสอดคล้องเป้าหมายและการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย   

3) มีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญที่ใช้ในการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ 
และหลักเกณฑ์การประเมินผล ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินการ และรายงานผล
ความส าเร็จตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยต่าง ๆ  

4) มีการติดตามความก้าวหน้าตามระยะเวลาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้า 
ให้ผู้บริหารได้รับทราบ รวมทั้งสั่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง (ถ้ามี) หรือปรับแผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรรม หรือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
สม่ าเสมอ 

5) เมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยต่าง ๆ จะต้องรายงานผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วย เพ่ือรวบรวมประเมินผลและรายงานให้ จก.ยศ.ทร. ทราบ   

6) การประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. จะก าหนดวาระการประชุมให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ในเรื่องที่ ยศ.ทร. ให้ความส าคัญ คือความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของ ยศ.ทร. ประจ าทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  และก าหนดนโยบาย/สั่งการ เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ก. การก ากับดูแลองค์การ 
 

 
 

 
 

(6) ระบบการก ากับดูแลองค์การ 
 
 
     การทบทวนและท าให้ประสบความส าเร็จในระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของยศ.ทร. 

1. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. 
          1) ยศ.ทร. มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการของ นขต.ยศ.ทร และ กองต่าง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. 

ให้ ไปตามตั วชี้ วัดที่ ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติ ราชการประจ าปี  และตามกระบวนการท างาน  
หากการปฏิบัติงานไม่ไปตามแผนที่วางไว้จะมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด  

2) รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงในการท างาน 
ภายใต้กรอบก าหนดที่ยอมรับได้  

3) ยศ.ทร. ยังปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ที่กองทัพเรือก าหนด รวมทั้งมอบหมาย
ให้หน่วยขึ้นตรงของ ยศ.ทร. ไปปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในด้านที่เก่ียวข้อง 

4) การประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  และความก้าวหน้าการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  และก าหนด
นโยบาย/สั่งการ เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       1) จก.ยศ.ทร. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด   
      2) ยศ.ทร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรง ด าเนินการต่าง ๆ ด้านการเงินให้ไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

และไปตามระเบียบทางราชการ รวมทั้งมีการควบคุม ตรวจสอบ การอนุมัติ/ติดตามการเบิกจ่ายโดยมี
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตามระดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ และหากพบว่ามีการทุจริต ก็จะมีนโยบายในการ
สอบสวนและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบทางราชการที่ก าหนด 

  3) ก าหนดมาตรการในการควบคุม ตั้งแต่ระดับหน่วยงานที่เสนอ ระดับผู้บังคับบัญชาการกลั่นกรอง
ก่อนการเสนอขออนุมัติ และการสรุปรายงานวอบประจ าเดือน หรือตามท่ีจะสั่งการ  

 4) การรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยจากส านักตรวจสอบเงินแผนดิน(สตง.) ประจ าทุกปี 
 5) การด าเนินงานในความรับผิดชอบในการการตรวจสอบ การด าเนินงานรองรับระบบตรวจสอบ

ควบคุมภายใน ซึ่งมีกระบวนงาน สาขางาน ที่ก ากับ ควบคุม และรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในของ 
ทร. และรายงานผลการตรวจ/รับการตรวจสอบตามระเบียบทางราชการ เป้นประจ าและตามวงรอบ  

6) การจัดซื้อจัดจ้างของ ยศ.ทร. และหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. ให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
โดยไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

7) เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบใหม่ โดยจัดบรรยายอบรมให้
ความรู้แก่ก าลังพลของหน่วย เพ่ือรับทราบ และน าไปปฏิบัติงาน 
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แผนภาพการรายงานการตรวจสอบควบคุมภายใน  

 

3. การปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            1) ยศ.ทร. ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ  ประกอบด้วย นโยบาย
หลัก 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม  2) ด้านผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงยศ.ทร. ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวในด้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
ในส่วนที่หน่วยนั้น ๆ เกี่ยวข้อง โดย ยศ.ทร. จะรวบรวมและรายงานต่อ ทร. ในภาพรวมต่อไป 

    2) การด าเนินงานด้านนโยบายผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย จก.ยศ.ทร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
และมอบนโยบายส าคัญ โดยให้มุ่งสร้างจิตส านึกในหน้าที่ และการให้บริการต่อประชาชน ด้วยความโปร่งใส 
และพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญคือ  

       - ปลูกจิตส านึก อบรมให้ความรู้ การบริการต่อประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต และธรรม 
       - จัดท าแนวทางเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลการให้บริหารของ ยศ.ทร. 
       -  พัฒนาช่องทางสื่อสาร การรับข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
       - วางระบบ และพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

            3) ยศ.ทร. มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งก าลังพล และผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่องทางต่าง ๆ และ ยศ.ทร. จะน าความคิดเห็นนั้น มาวิเคราะห์และแก้ไขการให้บริการ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ เช่น 
                1) กล่องรับฟังความคิดเห็น  และทางหนังสือร้องทุกข์ต่าง ๆ โดยจะรวบรวม แจ้งกลับหรือเชิญให้
มารับทราบข้อชี้แจงโดยตรง 
                2) การให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางระบบ
สารสนเทศ โทรศัพท์ เว็บไซด์ โดยจะรับเรื่อง พิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ทราบหรือตอบข้อถามในกระทู้
ถามตอบต้นต่อไป 
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    3) ในงานเฉพาะด้าน จะมอบหมายให้แผนกงานเฉพาะ ท าหน้าที่รับข้อคิดเห็น ข้อปัญหาดังกล่าว 
มาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  เช่น ให้ สนง.นรจ.  
รับข้อมูลชี้แจง การรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก นรจ.  โดยรับแจ้งข่าวสาร พิจารณานัดหมาย  
เชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ การด าเนินงานการจัดท าคู่มือประชาชน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. โดยเผยแพร่ ขั้นตอน วิธีการในเว็บไซด์ของ 
สปช.ทร.  เป็นต้น  
   4) ด าเนินการรับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และให้จัดสถานที่  ส าหรับ 
ให้ประชาชนเข้ามา ศึกษา ค้าคว้าข้อมูลข่าวสาร และสถานที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รวมทั้งมี
การบริการข้อมูลข่าวสารทางระบบสารสนเทศ ช่องทางต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของหน่วย 
 
แผนภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
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(7) การประเมินผลการด าเนินการ 
     ในการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการ ในการบริหารงาน รวมทั้งการก ากับดูแลองค์กร โดยใน

กระบวนงานนี้ มีด าเนินการรองรับนโยบาย ทร. ทั้งด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด การปฏิบัติ
นโยบาย ทร. ซึ่งมีการปฏิบัติของหน่วยตามขั้นตอนวงจรตั้งแต่  การก าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี การก าหนดตัวชี้วัดตามแผน ฯ การมอบอ านาจ และนโยบายการปฏิบัติ การควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ การทบทวนปรับปรุง เพ่ือการการปฏิบัติบรรลุภารกิจและ
วิสัยทัศน์ และมีการทบทวนปรับปรุงในทุกสิ้นปี งป. เพื่อน าข้อมุลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปี งป. ต่อไป  

   1) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ ยศ.ทร. 
       1) แบ่งมอบการปฏิบัติตามนโยบายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง สรุปรวมรวบรวมการด าเนินงานและ

รายงานผลให้ ยศ.ทร. รวมทั้งรายงานให้ ทร. ทราบด้วย  
       2) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตัวชี้วัด และประเมินผลตามตัวชี้วัดในข้างต้น   
        3) การปฏิบัติงานในภารกิจแผนงานประจ าปีของหน่วย โครงการ แผนการศึกษา และแผนงาน

อ่ืนๆ  จก.ยศ.ทร. และคณะผู้บริหารของหน่วย การประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
และความก้าวหน้าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง  และก าหนดนโยบาย/สั่งการ เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
                4) ยศ.ทร. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ คยน.ทร. ก าหนด กับน าข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วย  

     2) ด้านการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย ทร. และ ผบ.ทร. 
       1) รับมอบนโยบาย ศึกษา ตรวจสอบ แบ่งมอบการปฏิบัติตามนโยบายให้หน่วยที่เก่ียวข้อง  
       2) รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ ทร. ทราบตามวงรอบ   

                3) ยศ.ทร. ประเมินผลการปฏิบัติปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตามที่คณะท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทร. และนโยบาย ผบ.ทร. (คยน.ทร.) ก าหนด  น าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วย  
             3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

         1) ตรวจสอบ ก าหนดการปฏิบัติตามนโยบายจากหน่วยเหนือ/หน่วยที่เก่ียวข้อง (กพ.ทร.) 
         2) ก าหนดผู้ประเมิน และรับการประเมินทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา และระดับเพ่ือนร่วมงาน 
         3) ก าหนดตัวชี้วัด การจัดเก็บตัวชีวัดในคลัง   
         4) ยศ.ทร. ท าการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลผ่านระบบงานก าลังพลของ ทร. 

ตามที่ ทร. จะสั่งการ  น าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ชี้แจงก าลังพลให้รับทราบ พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

    4) การควบคุมการตรวจสอบและประเมิน ก าหนดผู้บังคับบัญชาในสายงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแล 
และมอบหมายให้กองงานที่เกี่ยวข้องประสาน ก ากับติดตาม ในการตรวจสอบ เสนอแนะ และรายงานผลให้ 
จก.ยศ.ทร. ทราบตามวงรอบหรือเมื่อสั่งการ 

    5) รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเอกสารสรุปตัวชี้วัด หน้า 45)  
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย ่างมีจริยธรรม 
 
(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

       1) การปฏิบัติตนของ จก.ยศ.ทร. เป็นไปตาม การแสดงออกถึงความมุ่งม่ันของผู้บริหาร  ตามที่
กล่าวในข้างต้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับอ่ืนๆ มีการปฏิบัติ ด้วยการแสดงออกถึงการตัวอย่างที่ดี 
(Role Model) การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม มีความรู้ความสามารถ ค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ที่ก าหนด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย ่างมีจริยธรรม ได้ไปสู่การปฏิบัติโดยได้ชี้แจงในการมอบนโยบาย และ
ชี้แจงในก าลังพลทราบตามวาระต่าง ๆ เช่น การประชุมหน่วยขึ้นตรง การบรรยายพิเศษ เป้นต้น   

         2) การปฏิบัติงานปกติตามพันธกิจที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. และหน่วยต่างๆ ดังกล่าว 
ได้ยึดถือ และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติประจ า เพ่ือการป้องกัน  
หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในการปฏิบัติงานของหน่วย เป็นกรอบการปฏิบัติแล้ว 
โดยมีข้อบังคับ ระเบียบที่ส าคัญ เช่น  

1) ระเบียบ ทร. ว่าด้วย การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
2) ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การศึกษาของนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๑ 

                 3) ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้า นรจ. พ.ศ.๒๕๕๑ 
                 4) พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
        5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            การด าเนินการไปสู่การปฏิบัติ นั้น การปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้มอบหมายให้ก าลังพลได้ศึกษาบทบาท
หน้าที่ ระเบียบทางราชการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และระหว่างด าเนินงานได้ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น  
  - มอบหมายให้หน่วยงาน กองงานที่รับผิดชอบ ศึกษาภารกิจงานในความรับผิดชอบ ศึกษา
ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดผลกระทบทางลบ ตัวชี้วัด และเตรียมมาตรการ แนวทางไว้แก้ไข 
(รายละเอียดตัวอย่างการศึกษาปัจจัยและการลดผลกระทบทางลบ การรับสมัคร นรจ. )  

- ยึดปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส าหรับกฎข้อบังคับที่ล้าสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ได้ปรับข้อบังคับให้รองรับ รวมทั้งมีการ ปชส. ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติผ่านช่องทางสื่อทุกประเภทของหน่วย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ารับฟังค าชี้แจง ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางคู่มือประชาชนความโปร่งใส และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การตรวจสอบได้  

- การก าหนดขั้นตอน แผนผังการรับข้อร้องเรียนในการปฏิบัติ (รายละเอียดตามแผนภาพ
แผนภาพกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห้นข้อเสนอแนะ) 

 
     (9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม นั้น มุ่งเน้นการด าเนินการขององค์กร ที่จะส่งเสริม สร้างความ
มั่นใจว่าการด าเนินงานองค์กรอย่างมีจริยธรรม มีกระบวนการตัวชี้วัด การประพฤติปฏิบัติภายใต้โครงสร้าง 
การก ากับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย การด าเนินงานกรณีที่มีการปฏิบัติที่ขัดกับจริยธรรม ซึ่ง ยศ.ทร. หน่วยงานที่มี
การขับเคลื่อน ส่งเสริมจริยธรรม มีการควบคุมก ากับดังนี้ 
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1) จก.ยศ.ทร. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งแสดงออกถึงการ
ตัวอย่างที่ดี (Role Model) การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม มีความรู้ความสามารถ มี
ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

2) ก าหนดแผนปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ มาตรฐานคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนแบ่งมอบ
การก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ  

3) การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ยึดถือระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ความบริสุทธิ์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ก าลังพได้ขอแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้สอบถาม
หรือชี้แจงในข้อสงสัยในช่องทางต่าง ๆ  

     4) ปลูกฝัง อบรม ให้ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดสื่อสารให้ก าลังทราบแนวทาง นโยบายการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริม เช่น จัดกิจกรรมการปฏิบัติ การอบรมด้านจริยธรรม ยกย่องชมเชยในเวทีต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

     5) มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ปฏิบัติ กวดขัน ชี้แจง ก ากับการปฏิบัติของก าลังพลในทุก
ระดับ และว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหากตรวจพบมีการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 6) การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง รวมทั้ง
ประกาศให้ข้าราชการโดยทั่วไปได้รับทราบและบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคนด้วย 

7) การประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  และก าหนดนโยบาย/สั่งการ 
เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ค. ความรับผิดชอบต ่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 
(10) ความผาสุกของสังคม 
          ด้วย ยศ.ทร.  หน่วยงานราชการ ผลการปฏิบติราชการตามภารกิจหลักจึงมีผลต่อความมั่นคง

ตลอดจนความเรียบร้อยและความผาสุกของสังคมส่วนรวม ซึ่ง ยศ.ทร. จึงได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของหน่วย ที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยมอบหมายให้หน่วยต่างๆ ที่มีภารกิจความ
รับผิดชอบ ศึกษาผลกระทบ จัดท าแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบ โดยเริ่มด าเนินการในปี งป.๕๖ ซึ่งได้
จัดท า มาตรการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ยศ.ทร. ซึ่ง
แนวทางดังกล่าว ได้พิจารณากิจกรรมภาระงานในความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ จากพันธกิจ (Core Business) 
ภารกิจของหน่วย น ามาวิเคราะห์ และจัดล าดับงานที่มีโอกาสสูงสุดมาด าเนินการ (รายละเอียดตามการ
พิจารณาผู้มีส่วนส่วนเสียตามพันธกิจของ ยศ.ทร. วิเคราะห์และจ าแนกตามพันธกิจ ความต้องการและความ
คาดหวังที่ส าคัญต่อการผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติของ ยศ.ทร.)  และในปี งป.๖๐ ได้น ามา
เป็นกรอบแนวทางจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสั่งคม (CSR) รองรับนโยบาย ทร. โดยมีภารกิจที่ส าคัญและ
กระทบต่อการบริการที่ส าคัญ ได้แก่ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้า นรจ. และการให้บริการความรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (รายละเอียดตามแผนภาพที่แนบท้าย) ดังนี้   

การด าเนินงานในการสนับสนุนสร้างความผาสุกแก่สังคมในข้างต้น ยศ.ทร.มีแนวทางดังนี้ 
     1) การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้า นรจ.  

                  1) ยศ.ทร. มีมาตรการป้องกันการทุจริตจาก จนท. ของ ยศ.ทร. ในการรับสมัครฯ มีการเข้มงวด
ให้ จนท. ด าเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และแจ้งให้ จนท. ทราบถึงบทลงโทษหากมีการทุจริต รวมทั้งมีการ
อบรมให้ความรู้ จนท. ในการท าหน้าที่ด้านต่างๆ  และให้รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีตามาตรการ 
หากมีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของ จนท.   
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        2) การประเมินผล การด าเนินงานรับสมัครฯ จะต้องไม่ปรากฏ หรือมีข้อเรียนจากการ
ด าเนินงาน  

        2) การให้บริการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
               1) การให้บริการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของ ทร.  
จึงมีมาตรการในการด าเนินการ ได้แก่ การอบรม จนท. ให้มีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี และ 
จนท. ต้องให้บริการด้วยความมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ และวัตถุ
พิพิพธภัณฑ์  

       2) การประเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดไว้คือระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ที่ระดับพึงพอใจ
มาก ทั้งนี้ กองประวัติศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานดูแลพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  จะท าการส ารวจความพึงพอใจของ  
ผู้มาใช้บริการ และจะสรุปผลรายงานให้ ยศ.ทร. ทราบ 

 
(11) การสนับสนุนชุมชน 
ชุมชนที่ส าคัญของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย 
1) ชุมชนที่มีต าบลที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง กับหน่วยของ ยศ.ทร.ในแต่ละพ้ืนที่ 
2) ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. 
3) ชุมพลในพื้นที่ห่างไกล และในพื้นที่ นขต.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ 

            ในการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของ ยศ.ทร. นั้น ยศ.ทร. เน้นในชุมชนที่มีต าบลที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงานของ ยศ.ทร. เนื่องจากเล็งเห็นว่าชุมชนเหล่านี้มีความส าคัญกับการปฏิบัติงานรวมทั้ง
อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ งานของ ยศ.ทร. ส าหรับการสนับ สนุนชุมชนที่ ส าคัญนั้ น  
ได้ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ ยศ.ทร. ส าหรับในพ้ืนที่อ่ืนน ๆ จะส่งเสริมให้หน่วยก าหนดกิจกรรมที่จุด
แข็งในพ้ืนที่ อันจะกรส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี อันจะน ามาซึ่งการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ทร. ใน
อนาคต ซึ่งมีการปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น  
  - การติดตั้งไฟเตือนจราจรและจัดทหารยาม ท าหน้าที่อ านวยการจราจร บริเวณประตู
ทางเข้า บก.ยศ.ทร. เพ่ือลดอุบัติเหตุและการบรรเทาปัญหาการจราจรที่อาจจะท าให้การจราจรติดขัด  
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงที่จ าต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว 
  - การจัดก าลังพลของ ยศ.ทร. ไปร่วมพัฒนา ท าความสะอาด ปรับปรุงพ้ืนที่ ตลอดจนการ
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่วัด และโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสวนสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับ
หน่วยงานของ ยศ.ทร. ในวันส าคัญต่างๆ ของ ทร. และ ยศ.ทร. 
  - การดูแล รักษาความสะอาด คลองสามบาทซึ่งไหลผ่าน บก.ยศ.ทร. ไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม
ของชุมชนที่อยู่ปลายน้ า  โดย ยศ.ทร. มีมาตรการในการรักษาความสะอาด รวมทั้งมีการขุดลอกคลอง  
ก าจัดวัชพืชและขยะ เพ่ือให้น้ าในคลองใสสะอาด ไม่เน่าเสีย ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่ปลายน้ า สามารถใช้น้ า  
ท าเกษตรกรรมได้ 
  - การปลูกป่าชายเลนของหน่วยที่มีพ้ืนที่ติดทะเล เพ่ือรักษาสภาพชายฝั่งตลอดจนเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน ์
  - การเปิดหน่วยแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ ตลอดจนการ
เปิดศูนย์พัฒนากีฬาต่างๆ การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพที่เก่ียวข้องให้ประชาชนรอบที่ตั้งหน่วยงาน 
  - การส่งเสริมโดยใช้กลไกด้านการกีฬา โดยจัดแข่งขันในหน่วย หรือส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน  
  - การจัดก าลังพลออกหน่วยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน สังคม ชุมชนในพ้ืนที่ ในงานวันส าคัญ 
หรือกิจกรรมวันส าคัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการช่วยเหลือช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้น   
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  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ 
ยศ.ทร. เช่นการที่ มฝ.นรจ. ต้องเดินทางไปฝึกตามเมืองท่าต่างๆ ชายทะเล จะมีการจัดก าลังพลไปร่วมพัฒนา
พ้ืนที่ต่างๆ  มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชุมชน รวมทั้ งมีการสนับสนุนแพทย์ท าการตรวจและ
สนับสนุนเวชภัณฑ์ที่จ าให้กับชุมชนตามเกาะต่างๆ  และการเดินทางไปศึกษา ดูงานของ นทน.หลักสูตรต่างๆ 
นั้น จะมีการร่วมพัฒนาและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่างๆ ที่เดินทางไป ทั้งนี้การสนับสนุนชุมชน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบั ติ งานของ ยศ.ทร.ซึ่ งชุมชนที่ ไม่ ได้มีที่ ตั้ งติดกับหน่วยงานนั้ น 
ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย 

4) การประเมินผล การด าเนินการในกิจกรรมชุมชนดังกล่าว ด าเนินการตามขีดความสามารถของหน่วย
ที่มี ซึ่งอาจจะไม่ตรงต่อความต้องการของทางชุมชนมากนัก อย่างไรก็ตามในเชิงการยอมรับ การสนับสนุน 
ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. ต่อมวลชนในพ้ืนที่  การสนับสนุนของหน่วยต่อชุมชนนั้น สามารถนับตัวชี้วัด
ความส าเร็จได้   โดยนับจากจ านวนการตอบรับ สนับสนุนต่อหน่วยเมื่อร้องขอ (รายละเอียดตัวชี้วัด 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน หน้า 52) 

 
มาตรการป้องผลกระทบทางลบ และแผนรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 
แผนภาพการก าหนดแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (การด าเนินการใน งป.๖๐ ปัจจุบันชะลอ/

ทบทวน)และการแบ่งมอบการด าเนินการให้ นขต.ยศ.ทร.  
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ตารางสรุปมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคมตามพันธกจิของกรมยุทธศกึษาทหารเรือ  

 

พันธกิจ ยศ.ทร. โครงการ/กิจกรรม 
ผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นต่อ

สังคม 
มาตรการป้องกันผลกระทบทางลบที่

อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุ

ผลิตและพัฒนาก าลังพล
ระดับต่ ากวา่สัญญาบัตร 
และนายทหารสัญญาบัตร
ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่ ทร. ก าหนด 

การสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้า
เป็นนักเรียนจ่า
ทหารเรือ 

๑. การปฏิบัติงานไม่มีความโปร่งใส ขาด
ความเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดการร้องเรียน
จากประชาชน 
๒. ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เพียงพอ เกีย่วกับการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า
ทหารเรือ 
๓. ประชาชนไม่ได้รับการบริการที่
รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม จาก
หน่วยงานราชการ 
 

๑.มาตรการป้องกันการทุจรติ 
๑.๑  ส่งเสริมก ากับดูแลการ
ด าเนินการตามภารกิจตา่งๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของ กฎ ระเบยีบ และ 
กฎหมาย 
๑.๒  ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจรยิธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน โดยรณรงค์เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์เพื่อให้ขา้ราชการ
น าไปปฏิบัต ิ
๑.๓  เปิดเผย และให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดย
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๑.๔  มีช่องทางในการให้บรกิารและ
รับฟังข้อคิดเห็น หรือร้องเรียนจาก
ประชาชน 

๒.มาตรการการให้บริการประชาชน 

๒.๑  ก าหนดให้มีการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
๒.๒  ก าหนดให้มีการลดขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
๒.๓  ก าหนดขั้นตอน แผนผัง      

-คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนจ่า
ทหารเรือ 
-กศษ.ยศ.ทร. 
-แผนกกรรมวธิี
ข้อมูล กบศ.ยศ.ทร. 

ไม่เคย
เกิดขึ้น 
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การให้บริการ และประกาศให้
ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกัน เพื่อให้
การปฏิบัติมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.๔ จัดท าคู่มือการให้บริการ และจัด
ให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในการ
ให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน 

ส่งเสริมและเผยแพร่
วิทยาการดา้นตา่ง  ๆ
ด าเนินการหอ้งสมุดกลาง 
ทร. ด าเนินงานดา้น
ประวัติศาสตร์ และ
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 

กิจกรรมงาน
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของ ทร. (การ
ให้บริการความรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ) 

ผู้มาเยี่ยมชมพพิิธภัณฑ์ทหารเรือไม่พึง
พอใจในการให้บรกิาร 

มาตรการการใหบ้ริการประชาชน 

๑. ก าหนดให้มกีารส ารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
๒. จัดท าคู่มือการให้บริการ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์และจัดให้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมในการให้
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  

 

กปศ.ยศ.ทร. ไม่เคย
เกิดขึ้น 

 

แผนภาพประกอบการช้ีแจงเพิ่มเติม  
 

การประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร.  

 
 
การประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ยศ.ทร. บริเวณทางข้ึนชั้น ๒ บก.ยศ.ทร. 

 
 
การประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ 
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การประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ผ่านระบบงานสารบรรณและบันทึกแจ้งเวียน 
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การสอบถามออนไลน์  

 
 

 
 
แบบสอบถาม 
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ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของก าลังพล  
ตารางแสดงผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นยศ 

 

ชั้นยศ ยอดก าลังพล (คน) 
จ านวนผู้ที่ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
คิดเป็นร้อยละของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1. สัญญาบัตร 684 210 30.70 
2. ประทวน 878 162 18.45 
3. พลทหาร 1,669 10 0.59 
4. ลูกจ้างประจ า 166 93 56.02 

รวม 3,397 475 13.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ การสื่อสารทิศทางองค์กร (ผู้ตอบทั้งหมด 475 คน) 
 
1. ท่านเคยรับทราบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ ยศ.ทร. หรือไม่ 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.1 ไม่เคย 93 19.6 
1.2 เคย 382 80.4 
2. ท่านเคยได้รับทราบข้อมูล วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ ยศ.ทร. จากที่ใด  

(เรียงจากมากไปน้อย) จ านวน (คน) ร้อยละ 
2.1 Website ยศ.ทร. 219 46.1 
2.2 หนังสือเวียน/เอกสาร 171 36 
2.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 143 30.1 
2.4 ประกาศหน้าแถว 97 20.4 
2.5 ป้ายประกาศ 76 16 
2.6 ประกาศเสียงตามสาย 73 15.4 
2.7 เพ่ือนร่วมงาน 69 14.5 
2.8 วารสารต่างๆ  58 12.2 
2.9 การประชุม/สัมมนา 56 11.8 
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2.10 ผู้บริหาร 48 10.1 
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางองค์กร และการน าไปปฏิบัติ (ผู้ตอบทั้งหมด 475 คน) 

ข้อ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ ยศ.ทร. มีส่วน

ช่วยให้ท่าน 
ระดับความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ก าหนดทิศทางจุดหมายการท างานของท่านได้ชัดเจน สามารถน าไป

ปฏิบัติได้ 
3.13 ปานกลาง 

2. มีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 3.29 ปานกลาง 
3. รู้ว่าต้องท าอะไร เพ่ืออะไร ท าอย่างไร และเมื่อใด 3.24 ปานกลาง 
4. ท างานอย่างมีเป้าหมาย และทุ่มเท เพ่ือคุณภาพของงานด้วยความ

ภูมิใจ 
3.29 ปานกลาง 

5. ท้าทายความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.12 ปานกลาง 
6. ค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.20 ปานกลาง 

ระดับความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางองค์กร และการน าไปใช้ปฏิบัติ 3.22 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ความหมายระดับค่าเฉลี่ยระดับความเข้าใจ 
ระดับค่าเฉลี่ย ความหมายระดับความเข้าใจ 
น้อยกว่า 1.00 น้อยที่สุด 
1.00 – 2.49 น้อย 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3.50 – 4.49 มาก 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ผู้ตอบทั้งหมด 475 คน) 
 
1. หากท่านต้องการทราบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ ยศ.ทร. ท่านคิดว่าควรใช้
ช่องทางใดในการสื่อสารให้ทราบ ดดยมีความชัดเจน เข้าใจ และครอบคลุมมากที่สุด 

(เรียงจากมากไปน้อย) จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.1 Website ยศ.ทร. 264 55.6 
1.2 หนังสือเวียน/เอกสาร 258 54.3 
1.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 195 41.1 
1.4 ประกาศหน้าแถว 169 35.6 
1.5 วารสารต่างๆ 162 34.1 
1.6 การประชุม/สัมมนา 127 26.7 
1.7 ป้ายประกาศ 112 23.6 
1.8 ประกาศเสียงตามสาย 89 18.7 
1.9 ผู้บริหาร 71 14.9 
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การทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร 

 
 
พันธกิจของ ยศ.ทร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกหัดศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ทั่วไป การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง และการบริการพัสดุเครื่องช่วยการศึกษา
และต ารา การอนุศาสนาจารย์ งานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร การศึกษาวิเคราะห์  
จัดท าและประเมินยุทธศาสตร์ และก าหนดหลักนิยมกองทัพเรือ ตลอดจนการฝึก 
การศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและ
ในก ากับ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 1. ผลิตก าลังพล
ระดับต่ ากว่าชั้น
สัญญาบัตรให้ 
ทร. 

2. พัฒนาก าลัง
พลของ
กองทัพเรือ 
ทั้งระดับ
ประทวนและ
ระดับสัญญาบัตร 
ตามแนวทางการ
รับราชการ 

3. เพ่ิมพูน
ความรู้
ภาษาต่างประเท
ศให้กับก าลังพล 
ของ ทร. 

หน้าที่ตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
4. ฝึกอบรม
หลักสูตร
ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน
ต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร 

5. ให้บริการพัสดุ
เครื่องช่วย
การศึกษา และ
การส่งก าลังบ ารุง
สายยุทธศึกษา 

6. ให้บริการด้าน
การ
อนุศาสนาจารย์ 
 

7. ด าเนินการ
ด้าน
ประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์  

8. ศึกษา 
วิเคราะห์ จัดท า
และประเมิน
ยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงทาง
ทะเล  
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การประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ยศ.ทร.  
 

 
การเผยแพร่ข่าวสารการบริการของหน่วยตามคู่มือการบริการประชาชน (เว็บไซด์ของ สปช.ทร.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับที ่ วิธีการในการถ่ายทอด 
แบบของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย เนิ้อหาที่ถ่ายทอด 

แบบ 2 ทาง แบบทางเดียว 
บุคลากรใน
กองทัพเรอื 

ผู้รบับริการ 
ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกัน 

วิสัยทัศน์
กองทัพเรอื 

ค่านิยม
กองทัพเรอื 

1 การบรรยายพเิศษประจ าปี ของผูบ้ัญชาการทหารเรือทีส่ถาบัน
วิชาการทหารเรอืช้ันสูงกรมยทุธศึกษาทหารเรอื 

 

- 

 

- 

    

2 การช้ีแจงให้กับหัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือของผูบ้ัญชาการ
ทหารเรอืในที่ประชุมหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ 

 

- 

 

- - - 

 

- 

3 การใหห้ัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ จ านวน 36 หน่วย น าไปช้ีแจง
ให้กับก าลังพลของหน่วย 

 

- 

 

- - - 

  

4 

การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านทางเอกสารต่างๆของกองทพัเรือ 
- 

      
 

5 

การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของกองทัพเรือ และ 
Website ของหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือต่างๆ จ านวน 36 หน่วยและ
หน่วยเฉพาะกจิ กองทพัเรือ จ านวน 3 หน่วย 

- 

      
 

 

การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นป้ายประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ
ป้ายประกาศ ในสถานที่ต่างๆ และในโอกาสต่างๆ   

      
 

6 การประชุมของผู้บริหารระดับสูงกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาส
ต่างๆ 

- 

 

- 

    
 

7 

การพูดคุยอย่างไมท่างการของผู้บงัคับบญัชาในระดับต่างๆกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

- 

   
 

 8 

การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านทางFacebook  
- 

     
  

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไปยังบุคลากรในหน่วยต่างๆ ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ 
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สรุปตัวชี้วัด 
หมวด P 
       1) ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ คู่เทียบ มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร ด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
ตัววัดหรือตัวชี้วัดในการบรรลุยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ตัวชี้วัดตามพันธกิจ คู่เทียบ มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร ด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
ตัววัดหรือตัวชี้วัดในการบรรลุยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามพันธกิจของ 
ยศ.ทร. นั้น เนื่องจากมีความแตกต่างในลักษณะงาน และวัฒนธรรมองค์กร ที่น าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
นอก ทร. ขณะเดียวกันหน่วยงานภายใน ทร. เองนั้น ก็มีความยากในลักษณะเดียวกัน เนืองจากปัจจัยที่ต่างชั้น 
ต่างระดับการศึกษา และสามารถที่จะเปรียบในบางภารกิจเท่านั้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการ ก าหนดตัววัด
หรือตัวชี้วัดในการบรรลุยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้พิจารณาเลือกตัวชี้วัดส าคัญที่
กระทบพันธกิจหลัก 5  ตัววัด และมีแนวทาง ๒ ก าหนดตัวชี้วัด คู่เทียบดังนี้ 
1) เทียบตามลักษณะงานนั้นกับหน่วยใน ทร. ที่เปรียบเทียบได้ 
2) การเปรียบเทียบโดยเพิ่มระดับของตัวชี้วัด 

ลักษณะงาน ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัด 

ของ ยศ.ทร. 

ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดกับคู่เทียบ 

ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดเทียบกับคู่
เทียบในระดับที่

สูงข้ึน 
ร้อยละกิจกรรมเทิดพระเกียรติตาม
แผนงาน/โครงการของ ยศ.ทร. 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(กพร.ทร.) 

ร้อยละ 100 
(เทียบกับการ
ด าเนินงานในปี 

งป.60) 
ร้อยละกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตาม
แผนงานประจ าปีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเทียบกับกิจกรรมตามแผนที่
ได้รับ งป.  

ร้อยละ 90 - ร้อยละ 85 
(เทียบกับการ
ด าเนินงานในปี 

งป.60) 
ร้อยละการส่งข้าราชการครูอาจารย์
เข้ารับการอบรม สัมมนา ทาง
การศึกษา/วิชาการเทียบกับจ านวน
การอบรมศึกษา สัมมนา ตามแผนงาน
โครงการของ ยศ.ทร.  

ร้อยละ 90 - ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85(เทียบ
กับการด าเนินงาน

ในปี งป.60) 

ระดับความพึงพอใจทหารกอง
ประจ าการ นรจ. นพจ. พจน. และ
นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมในแต่ละ
หลักสูตรของ ยศ.ทร.  

ความพึงพอใจระดับ 4 
(พึงพอใจมาก) 

- ความพึงพอใจ
ระดับ 4 

(การด าเนินงานใน
ปี งป.60) 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ภาษาต่างประเทศของ ยศ.ทร. ณ 
ศภษ.ยศ.ทร.  

ความพึงพอใจระดับ 4 
(พึงพอใจมาก) 

- ความพึงพอใจ
ระดับ 4 

(เทียบกับการ
ด าเนินงานในปี 

งป.60) 
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             2) ตัววัดหรือตัวชีวัดส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเติบโตของส่วนราชการและการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      ตัววัดหรือตัวชีวัดส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเติบโตของส่วนราชการและการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  เนื่องจาก ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ดังนั้นนด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน นั้น มีมุมมองเมื่อเทียบกับผู้มีส่วนได้เสียแล้ว มุ่งให้ความส าคัญด้านการศึกษา  
จึงก าหนดตัวชี้วัดในด้านการสร้างขีดความสามารถการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในหน่วย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ด้าน ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
 (ครั้งที่ 1) 

หมายเหตุ 

การปรับปรุงหลักสูตร 
วทร. รร.สธ.ทร. และ 
รร.ชต.ยศ.ทร. โดยการ
ประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงหลักสูตร มี
ความก้าวหน้าไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 (ครั้งที่1) และ 
ร้อยละ 80 (ครั้งที่2) 

ร้อยละ 72.5077 
(ผลจากการประเมิน
วงรอบที่๑ เมื่อ ม.ค.61) 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวงรอบที่ 2 

การปรับปรุงสื่อ
เครื่องช่วยการเรียนการ
สอน 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงเครื่องช่วยการ
เรียนการสอน การ
บริการเครื่องช่วยการ
ศึกษ เช่น ห้องสมุด ที่พัก 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
(ครั้งที่1) และ ร้อยละ 90 
(ครั้งที่2) 

ร้อยละ 70.66 
(ผลจากการประเมิน
วงรอบที่๑ เมื่อ ม.ค.61) 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวงรอบที่ 2 

ความพึงพอใจในปัจจัย
ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม  
ที่พัก  การบริการต่าง ๆ 
เช่น ห้องสมุด สิ่งอ านวย
ความสะดวก ห้องพักเป้น
ต้น 

ร้อยละความพึงพอใจผู้
เข้าเรียน ครูผู้สอนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 (ครั้งที่1) และ 
ร้อยละ 80 (ครั้งที่2) 

ร้อยละ 60.88 
(ผลจากการประเมิน
วงรอบที่๑ เมื่อ ม.ค.61) 

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวงรอบที่ 2 

การพัฒนาครูอาจารย์ให้
มีขีดความสามารถในการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้แก่ผู้
เข้าเรียนตามสถานการร์ 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ส่งคณุอาจารย์เข้ารับการ
อบรม การฝึกหลักสูตร
ต่าง ๆ ไม่ต่ ากว่า 20 
ชั่วโมง(ครั้งที่1) และ 30 
ชั่วโมง (ครั้งที่2) 
ตามล าดับ 

จัดส่งเข้าร่วมสัมมนา 10 
นายๆละ 32 ชั่วโมง และ
ส่งเข้ารับการฝึก 13 
หลักสูตร  

ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวงรอบที่ 2 

การปรับปรุงกระบวนงาน
หลักและรอง ของหน่วย 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
ของหน่วย ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 100  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวงรอบที่ 2 
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หมวด ๑ การน าองค์กร 
1) ตัวชีวัดด้านการสื่อสารองค์กร และการสร้างความผูกพัน  

   ผู้บริหารของยศ.ทร.ในระดับต่าง ๆ จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรของ ยศ.ทร.  
และกับผู้รับบริการที่ส าคัญ จ านวน 5 กลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ จ านวน 7 กลุ่ม ผ่านทาง 
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
และประจ าแล้ว ส าหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม ได้จัดแผนกงานเฉพาะในการประสาน รับเรื่อง
การเฉพาะ โดยมีวิธีการดังนี้    

1) การประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง การพูดคุย อย่างทางการและอย่างไม่ทางการ (สภากาแฟ) 
2) การสื่อสารผ่านทางรูปแบบเอกสาร/หนังสือราชการ  
3) การสื่อสารผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Social Network รูปแบบต่าง ๆ   
4) การประชุมหน่วยขึ้นตรงเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ก าหนดนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ

รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  
5) การเปิดโอกาสให้เข้าพบ เพ่ือปรึกษา หรือขอค าแนะน า 
6) การชี้แจง อบรม แถลงแนวทาง/กรอบการปฏิบัติงานให้ก าลังพลทราบผ่านเวบไซด์ของหน่วย 

(หัวข้อ ปชส.) ระบบกระจายเสียงในหน่วย การปิดประกาศในบอร์ด ปชส. ของหน่วย การชี้แจงในแถว  
ตรวจบัญชีประจ าสัปดาห์   

7) การชี้แจงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง มารับนโยบายและน า ไปชี้แจง 
ส าหรับหน่วยงานภายนอกบางหน่วย อาจจะจัดหน่วยรับผิดผิดชอบการเฉพาะในการรวบรวม นัดหมายการ
ตอบแถลงชี้แจง ผู้มีส่วนได้เสีย  

  
(5) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

         1) ยศ.ทร.ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการความส าเร็จไว้  
มีการถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วย โดยสอดคล้องเป้าหมาย
และการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย   

2) มีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญที่ใช้ในการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติราชการ  
3) มีการติดตามความก้าวหน้า รายงานผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วย  
4) การประชุมหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. จะก าหนดวาระการประชุมให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน 

เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ยศ.ทร.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ วิธีการในการถ่ายทอด 
แบบของการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย เนิ้อหาที่ถ่ายทอด 

แบบ 2 ทาง แบบทางเดียว 
บุคลากรใน
กองทัพเรอื 

ผู้รบับริการ 
ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกัน 

วิสัยทัศน ์ ค่านิยม 

1 การบรรยายพิเศษประจ าปี ของผู้บัญชาการทหารเรือท่ี
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 

- 

 

- 

    

2 การช้ีแจงให้กับหัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือของผู้
บัญชาการทหารเรือในท่ีประชุมหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ 

 

- 

 

- - - 

 

- 

3 การให้หัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือ จ านวน 36 หน่วย 
น าไปช้ีแจงให้กับก าลังพลของหน่วย 

 

- 

 

- - - 

  

4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเอกสารต่างๆของ
กองทัพเรือ 

- 

      
 

5 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของกองทัพเรือ 
และ Website ของหน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือต่างๆ จ านวน 36 
หน่วยและหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ จ านวน 3 หน่วย 

- 

      
 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับป้ายประกาศ ในสถานท่ีต่างๆ และในโอกาสต่างๆ   

      
 

6 การประชุมของผู้บริหารระดับสูงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
โอกาสต่างๆ 

- 

 

- 

    
 

7 
การพูดคุยอย่างไม่ทางการของผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  

- 

   
 

 8 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางFacebook  

- 

     
  

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ยศ.ทร.  ไปยังบุคลากรในหน่วยต่างๆ ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ 
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2) ตัวช้ีวัดด้านการก ากับดูแลส่วนราชการและความรับผิดชอบทางด้านการเงิน 
  ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลส่วนราชการและความรับผิดชอบทางด้านการเงิน การงบประมาณ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วย (ตรวจสอบทุกวงรอบเดือน และด าเนินการตามเป้าหมายของ ทร. ทุกไตรมาส) 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
เสนอ

รายงาน 

ห้วงเวลา ผลรายงาน 
งป.
๖๐ 

งป.
๖๑ 

การเงิน การงบประมาณ
ภายในหน่วย 

 

ระดับตัวชี้วัด
ต้องเบิกจ่าย 
งป. ตามที่ 
ทร. ก าหนด 

กบ.ยศ.ทร.
(คป.) 

นขต.ยศ.ทร. วงรอบไตร
มาส 

/ / 

การเงิน การงบประมาณ 
ภายนอกหน่วย 

 

ระดับตัวชี้วัด
ต้องเบิกจ่าย 
งป. ตามที่ 
ทร. ก าหนด 

กบ.ยศ.ทร.
(คป.) 

นขต.ยศ.ทร. วงรอบไตร
มาส 

/ / 

หมายเหตุ เป้าหมายเบิกจ่าย งป. ตามที่ ทร. ก าหนดตามไตรมาส (30.29% , 52.29% , 74.29% และ 96%)  
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3) ตัวช้ีวัดการปฏิบัติด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
                 ยศ.ทร. มีและก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้านการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามพันธกิจ ๕ ฉบับ ที่หน่วยต่างๆ ติดตามและรายงานผลเมื่อพบปัญหา
ข้อขัดข้องเพ่ือจัดประชุมพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องการด าเนินงาน โดยให้กองงานที่เกี่ยวข้องติดตาม 
รายงานเมื่อสั่งการ รวมทั้งกลไกการด าเนินงานผ่านสภาการศึกษา และมีการตรวจสอบทุกวงรอบ ๓ เดือน มี
ผลการด าเนินงานและรายงานดังนี้ 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานที่
ก าหนด 

หน่วยงาน
ย่อยที่ใช้ 

ผลการปฏิบัติ 
งป.๖๐ งป.๖๑ 

เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

เหนือกว่า
ข้อก าหนด 

เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

เหนือกว่า
ข้อก าหนด 

ระเบียบ ทร. ว่าด้วย การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๓๐ 

ทร. นขต.ทร./
สถานศึกษา 

/  /  

ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย 
การศึกษาของนายทหารสัญญา
บัตร พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

ยศ.ทร. นขต.ทร./
สถานศึกษา 

/  /  

ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการรับ
สมัครบุคคลพลเรือนเข้า นรจ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ยศ.ทร. ยศ.ทร. /  /  

พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กห. นขต.ทร. /  /  
ระเบียบ กค. ว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้างแบะบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กค. นขต.ทร. /  /  
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4) การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 
การด าเนินงานในด้านหลักการนี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการก ากับดูแลส่วนราชการ ก าหนดตังวัด ตัวชี้วัดที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้องค์กร ต่อการการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม นั้นดังนี้ 
 

ด้าน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน ผลด าเนินการ 
งป.๖๐ งป.๖๑ กิจกรรม/

การ
ปฏิบัติ 

ผลลัพท์ 

นิติธรรม ข้อร้องเรียน/
การปฏิบัติ
ตาม
กฎระเบียบ
ข้อกฎหมาย
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 0.1 / / การรับ
สมัคร
บุคคลพล
เรือนเข้า
เป็น นรจ.  

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

โปร่งใส จ านวนข้อ
ร้องเรียนจาก
การ
ด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละ 0.1 / / การจัดซื้อ
จัดจ้าง
ของหน่วย 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

จริยธรรม ข้อร้องเรียน
จากด้านการ
ประพฤติผิด
ต่อจริยธรรม 

ร้อยละ 0.1 / / การ
ตรวจสอบ
คุณธรรม
จริยธรรม
ก าลังพล
ของหน่วย 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

การก ากับดูแล การรายงาน
ผล
ด าเนินงาน/
ปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 
ของหน่วย 

ร้อยละ 100 / อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

การ
รายงาน
ผลการ
ควบคุม
ภายใน 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

53 

 
5) ด้านสังคมและชุมชน 
           จากแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้า นรจ.  
การให้บริการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  ส าหรับในด้านชุมชน มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมที่สนับสนุน
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. เช่น การที่ มฝ.นรจ. ต้องเดินทางไปฝึกตามเมือง
ท่าต่างๆ ชายทะเล กิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในด้านการพัฒนา ร่วมปฏิบัติงาน รปภ. กิจกรรมส่งเสริม
โลกสีเขียว ทั้งนี้ การประเมินผล การด าเนินการในกิจกรรมชุมชนดังกล่าว ด าเนินการตามขีดความสามารถของ
หน่วยที่มี ซึ่งอาจจะไม่ตรงต่อความต้องการของทางชุมชนมากนัก อย่างไรก็ตามในเชิงการยอมรับ การ
สนับสนุน ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทร. ต่อมวลชนในพื้นท่ี การสนับสนุนของหน่วยต่อชุมชนนั้น สามารถนับตัวชี้วัด
ความส าเร็จได้  โดยนับจากจ านวนการตอบรับ สนับสนุนต่อหน่วยเมื่อร้องขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

ชุมชน/
สังคม 

ตัวช้ีวัด งป.๖๐ งป.๖๑ 
ผล

ด าเนินการ 
ผล

ประเมิน 
ผล

ด าเนินการ 
ผล

ประเมิน 

การสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้า
เป็น นรจ. 

สนง.นรจ./
กศษ.
ยศ.ทร. 

ผู้สมัคร
สอบ
คัดเลือก 

จ านวนข้อ
ร้องเรียน 
 ไม่เกินร้อย
ละ 0.1 

ไม่ปรากฎ
ข้อ

ร้องเรียน 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ปรากฎ
ข้อ

ร้องเรียน 

ผ่าน
เกณฑ์ 

การบริการงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์
ทหารเรือ 

กปศ.
ยศ.ทร. 

ผู้เข้าเยี่ยม ความพึงพอ
ในการ
บริการไม่
น้อยกว่า 
ระดับ 4 

ระดับ 4 
(4.24) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ระดับ 4 
(4.46) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

กิจกรรมลดโลก
ร้อนและอนุรักษ์
ป่าไม้(ปลูกพืชลด
โลกร้อน ปลูกป่า
ชายเลน 

รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. 
ศฝท.
ยศ.ทร. 

ชุมชนใน
พ้ืนที่และ
บริเวณ
ใกล้เคียง 

จ านวน
กิจกรรมที่
สามารถ
สนับสนุนได้  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

การสนับสนุน
พัฒนาและร่วม
กิจกรรมมวลชนใน
พ้ืนที่ 

นกร.ยศ.ทร. ชุมชนใน
พ้ืนที่และ
บริเวณ
ใกล้เคียง 

จ านวน
กิจกรรมที่
สามารถ
สนับสนุนได้  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน
เกณฑ์ 

 หมายเหต ุรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ทร. ประจ าปี งป.61 ครั้งท่ี 1 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หมวด 1 : การน าองค์กร 
ยศ.ทร. 
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สารบัญ 
รายการ                                                                                      หน้า 
การน าองค์กร          ๑ 
วิสัยทัศน์ และค่านิยม         ๒ 
การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นผู้บริหาร       ๘ 
บทบาทและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย       ๙ 
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  ๑๙ 
การสร้างองค์คุณภาพท่ียั่งยืน        ๒๑ 
การสื่อสาร          ๒๘ 
การท าให้การปฏิบัติอย่างจริงจัง        ๒๙ 
ระบบการก ากับดูแลองค์กร        ๓๐ 
การประเมินผลด าเนินการ         ๓๓ 
การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม      ๓๔ 
ความผาสุกของสังคม         ๓๕ 
การสนับสนุนชุมชน         ๓๖ 
แผนภาพประกอบการชี้แจงเพ่ิมเติม       ๓๙ 
รายละเอียดตัวชี้วัดหมวด P และหมวด ๑         ๔๕ 
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