
หน้า ค - ๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

ผนวก ค 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ด้านองค์บุคคล  

๑. ด ารงและรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดี “ปกป้องสถาบัน” 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๑.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ 

วปร. ต้องปฏิบัติด้วยความเต็มใจ   
        

 ให้การสนับสนุนทั้ งปวง ตามที่ศูนย์
อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
๙๐๔ วปร.(ศอญ.จอส. ๙๐๔ วปร.) 
ตามแนวพระราชด าริ ประสานสั่งการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และร่วมสนับสนุน
โครงการตามพระราชด าริและพระราชประสงค์ 
ต่าง ๆ  ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแผนงานและตามที่  ศอญ . 
ประสาน/สั่งการ 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้อยละของความส าเร็จจากจ านวน
ครั้งของการสนับสนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ  และตามพระ
ราชประสงค์ ตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถด าเนินการโครงการฯ/กิจกรรมต่าง ๆ  ได้ส าเร็จทุกครั้งตามที่ได้รับการประสานสั่งการ 
 การด าเนินการตามโครงการจิตอาสา

พระราชทาน ๙๐๔ วปร .ตามแนว
พระราชด าริในส่วนของ ทร.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามพระราโชบายอย่างสม
พระเกียรติ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดก าลั งพลและยุทโธปกรณ์ของศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ของ ทร.ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทร . ร่วมกันปฏิบัติงาน 
ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ใน ด้ า น 
การบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ 
ทร.สั่งการ 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้อยละความส าเร็จจากจ านวนครั้ง
ที่  ศบภ.พื้นที่ต่ าง ๆ ของ ทร .
สามารถจัดโครงการฯ/กิจกรรมได้
ส าเร็จตามที่ ทร. สั่งการ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ศบภ.พื้นที่ต่าง ๆ  ของ ทร. สามารถด าเนินการตามโครงการฯ/กิจกรรมต่างๆ ได้ส าเร็จทุกครั้งตามที่ได้รับการประสานสั่งการ 

 ประชานชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชด าริฯ ในส่วน
ของ ทร. 

ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการฯ/และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ตามแนว
พระราชด าริฯ ในส่วนของ ทร. 

กพร.ทร. นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้ อยละของจ านวนประชาชน 
ที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติใน
ก า รส นั บส นุ น โ ค ร งก า รต า ม
พระราชด าริและพระประสงค์  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 



หน้า ค - ๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามโครงการฯ ในส่วนของ ทร. 

๑.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต้องรับปฏิบัติโดยทันท ี

        

 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี - กองทัพเรือ (อพ.สธ.- ทร.) ตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติ ๓ กรอบงาน ๘ 
กิจกรรม 

หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริฯ ของ ทร. 
มีความพร้อมในการจัดก าลังพล ยุทโธปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้การ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  - 
กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.) 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 
ทร. 

ร้อยละของความส าเร็จของหน่วยงาน 
ร่วมสนองพระราชด าริในการสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี - กองทัพเรือ (อพ.สธ. - ทร.) 
ตามกรอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมฯ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ได้ครบตามแผนงานและตามที่ได้รับสั่งการในกรอบเวลาที่ก าหนด 

 เพื่อสนองพระด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนว
ปะการังกัลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 
ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและ
สิ่ งมี ชีวิตใต้ทะเลในพระด าริ สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 
ราชกัญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สมพระเกียรติ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

หน่วยงานร่วมสนองพระด าริที่เกี่ยวข้องของ 
ทร.ให้การสนับสนุนก าลังพล พาหนะ และ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินการตาม
โครงการฯ ด้ านการอนุรั กษ์สั ตว์ทะเล 
หายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์
ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และด้านการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกและประชาสัมพันธ์ตาม
กรอบเวลาและแนวทางที่ก าหนด 

กพร.ทร. 
 

ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓ 
นย. 

สอ.รฝ. 
ฐท.พง. 

ร้อยละของความส าเร็จของหน่วย
ในการสนับสนุนโครงการตามพระ
ด าริต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 
ราชกัญญา ตลอดจนการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมฯ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ได้ครบตามแผนงานและตามที่ได้รับสั่งการในกรอบเวลาที่ก าหนด 

 ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตามโครงการฯ ในสว่นของ ทร. 

ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการฯ/และกิจกรรมต่าง ๆ 

กพร.ทร. นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มี
ความพึ งพอ ใจต่ อกา รปฏิ บั ติ 
ในการสนับสนุนโครงการตามพระราช 
ด าริและพระประสงค์ ตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของ ทร. 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 



หน้า ค - ๓ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามโครงการฯ ในส่วนของ ทร. 

๑.๓ สิ่งที่เป็นพระราโชบาย และเร่ืองที่มี
พระราชด าริ ต้องแปลงไปสู่ การปฏิบัติ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ และไม่มี
ข้อบกพร่อง 

        

 ให้ก าลั งพลและหน่วยงานของ ทร . 
สามารถน าแนวทางการปฏิบัติตาม 
พระราโชบาย พระราชด าริ ไปปฏิบัติได้
อย่างไม่มีข้อบกพร่อง 

หน่วยงานร่วมสนองพระราโชบาย พระราชด าริ
และพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสืบสาน รักษา 
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ต่อยอดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรในหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนงานให้เกิดเป็นรูปธรรมและตามที่ได้
รับสั่งการ 

กพร.ทร. 
 

นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

- ร้อยละความส าเร็จของการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของหน่วยใน ทร.  
- ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติ
ตามโครงการพระราชด าริ พระราช
ประสงค์ และพระราโชบายต่าง ๆ 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือความส าเร็จจากจ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมฯ/โครงการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ/โครงการ ได้ครบตามแผนงานและตามที่ได้รับการสั่งการใน 
กรอบเวลาที่ก าหนด 

๒. ด ารงความมีวินัย และฝึกอย่างเข้มข้น 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๒.๑ ท าการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าทุกวันแถว

ใหญ่ โดยก าลังพลมีชั้นยศ ต้ังแต่นาวาโท
ลงไป ต้องได้ รับการฝึกทั้ งการปรับ
ท่าทางและความถูกต้องตามระเบียบ
และธรรมเนียมทหารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งกองทัพ 

๑. นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร . 
จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคล 
ท่าอาวุธ ในวันตรวจแถวบัญชีพลประจ า
สัปดาห์ของหน่วย โดยมุ่งเน้นผู้รับการฝึก
เป็นก าลังพลช้ันยศตั้งแต่ น.ท.ลงไป และ
ประเมินผลการฝึก เพื่อน าไปปรับปรุงการ

กพ.ทร. นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกจิ 

ทร. 

๑. ร้อยละของก าลังพลของ
หน่วยช้ันยศ น.ท.ลงไป ที่ได้รับ
การฝึก 
 
 
 

ร้อยละ  
๗๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 



หน้า ค - ๔ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ฝึกครั้งต่อไป 
๒. หน่วยต้องจัดให้มีครูฝึกที่เพียงพอ หรือ
ขอรั บก า รสนั บส นุ นค รู ฝึ กที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
๓. นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ท า
การประเมินผลและรายงานผลการฝึกฯ ให้ 
กพ.ทร.ทราบตามวงรอบที่ก าหนด 

 
๒. ร้อยละของ นขต.ทร.ที่มีครู
ฝึกท่ีเพียงพอ 
๓. ร้อยละของ นขต.ทร.ที่ท า
การประเมินผลและรายงานผล
ให้ กพ.ทร.ทราบภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  
๑๐๐  

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละ ๗๐ คือ จ านวนก าลังพลของหน่วย ช้ันยศ น.ท.ลงไป ท่ีท าการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธในวันแถวตรวจบัญชีพลประจ าสัปดาห์ของหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของ
 ก าลังพลช้ันยศ น.ท.ลงไป ที่หน่วยมีอยู่ 
                  ร้อยละ ๘๐ คือ จ านวนก าลังพลของหน่วย ช้ันยศ น.ท.ลงไป ท่ีท าการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธในวันแถวตรวจบัญชีพลประจ าสัปดาห์ของหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของ
 ก าลังพลช้ันยศ น.ท.ลงไป ที่หน่วยมีอยู่ 
                  ร้อยละ ๙๐ คือ จ านวนก าลังพลของหน่วย ช้ันยศ น.ท.ลงไป ท่ีท าการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธในวันแถวตรวจบัญชีพลประจ าสัปดาห์ของหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของ
 ก าลังพลช้ันยศ น.ท.ลงไป ที่หน่วยมีอยู่ 
                  ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก าลังพลของหน่วย ช้ันยศ น.ท.ลงไปที่หน่วยมีอยู่ ทุกนาย ท าการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธในวันแถวตรวจบัญชีพลประจ าสัปดาห์ของหน่วย 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒   ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. ทุกหน่วยมีครูฝึกท่ีเพียงพอ หรือสามารถขอรับการสนับสนุนครูฝึกจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ ท าให้สามารถด าเนินการฝึกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๓    ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. ทุกหน่วยท าการประเมินผลและรายงานผลให้ กพ.ทร.ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด:     
๒.๒ ให้ก าลังพลสังกัด ทร.ทุกนาย รักษา

ระเบียบวินัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัย
ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าชี้แจงท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ก าลังพลของ ทร.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าช้ีแจงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง 
๒. ก าลังพลของ ทร.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
และไม่น าส่ งข้อความ หรือภาพที่ ไม่
เหมาะสม ต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น 

 
 
 
 
๑.นขต.ทร .และหน่วยเฉพาะกิจ  ทร .  
สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน พ.ร.บ.
วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ พ.ร.บ.ว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าช้ีแจงที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง และ กพ.ทร.ประเมินการ
รับรู้และความเข้าใจของก าลังพล ทร. ใน

 
 
 
 

กพ.ทร. 

 
 
 
 

นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะ

กิจ ทร. 

 
 
 
 
๑.ร้อยละของก าลังพล ทร. ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรู้
และความเข้าใจ ใน พ.ร.บ.วินัย
ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ พ.ร.บ.ว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าช้ีแจงที่ เกี่ยวข้อง โดย
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๗๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 



หน้า ค - ๕ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๓.ก าลังพลของ ทร . ปฏิบัติตนอยู่ ใน
ระเบียบวินัย และเป็นพลเมืองดี ไม่ใช้เวลา
ราชการไปหาความส าราญส่วนตัว 

ภาพรวม 
๒. นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
กวดขันวินัยของก าลังพลให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ พ.ร.บ.ว่า
ด้ ว ย ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ระเบียบ ข้อบังคับ และค า
ช้ีแจงที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และ
รายงานผลการกวดขันวินัยของก าลังพลใน
หน่วย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กพ.ทร.ก าหนด 
๒. ร้อยละของก าลังพล ทร.ที่
กระท าผิดวินัยหรือกระท าผิด 
พ . ร . บ . ว่ า ด้ ว ย ก า ร ก ร ะ ท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
จากการรายงานกวดขันวินัย
ทหาร ของหน่วยต่าง ๆ 
๓ . ร้ อ ย ละ ขอ ง  น ขต .ท ร . ที่
ร ายงานผลการกวดขันวินั ย
ทหารให้ กพ.ทร.ทราบภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
ร้อยละ  

๕ 
 
 
 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  

๔ 
 
 
 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  

๓ 
 
 
 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
ร้อยละ  

๒ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัดที่ ๑   ร้อยละ ๗๐ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่ผ่านการประเมินฯ ของ กพ.ทร. คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของก าลังพล ทร. 
                 ร้อยละ ๘๐ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่ผ่านการประเมินฯ ของ กพ.ทร. คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของก าลังพล ทร. 
                 ร้อยละ ๙๐ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่ผ่านการประเมินฯ ของ กพ.ทร. คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของก าลงัพล ทร. 
                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ทุกนายผ่านการประเมินฯ ของ กพ.ทร. 
 ตัวช้ีวัด ๒    ร้อยละ ๕ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่กระท าผิดวินัยจากการรายงานกวดขันวินัยทหาร ของหน่วยต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของก าลังพล ทร. 
                 ร้อยละ ๔ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่กระท าผิดวินัยจากการรายงานกวดขันวินัยทหาร ของหน่วยต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๔ ของก าลังพล ทร. 
                 ร้อยละ ๓ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่กระท าผิดวินัยจากการรายงานกวดขันวินัยทหาร ของหน่วยต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๓ ของก าลังพล ทร. 
                 ร้อยละ ๒ คือ จ านวนก าลังพลใน ทร. ที่กระท าผิดวินัยจากการรายงานกวดขันวินัยทหาร ของหน่วยต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒ ของก าลังพล ทร. 
ตัวช้ีวัดที่ ๓   ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. ทุกหน่วยรายงานกวดขันวินัยทหารให้ กพ.ทร.ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
๒.๓  การปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ให้ปฏิบัติตาม

คู่มือแบบการฝึกของ โรงเรียนทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.
ทม.รอ.) 

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. กวดขัน
การปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่าของก าลังพล
ในระหว่างการปฏิบัติงาน และโอกาสเข้า
ร่วมงานพิธีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือแบบ
ฝึกของ รร.ทม.รอ. 

กพ.ทร. 
 

นขต.ทร.  
และหน่วย
เฉพาะกิจ  

ทร. 

ร้อยละของก าลังพล ทร . ที่
สามารถปฏิบัติบุคคลท่ามือ
เปล่าได้ถูกต้องตามคู่มือแบบ
ฝึกของ รร.ทม.รอ. 

ร้อยละ  
๘๐ 

 

ร้อยละ 
๙๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ คือ จ านวนก าลังพล ทร. ที่สามารถปฏิบตัิบุคคลท่ามือเปล่าได้ถกูต้องตามคู่มือแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของก าลังพล ทร. 
                             ร้อยละ ๙๐ คือ จ านวนก าลังพล ทร. ที่สามารถปฏิบัติบคุคลท่ามือเปล่าได้ถูกต้องตามคู่มือแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของก าลังพล ทร. 



หน้า ค - ๖ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
           ร้อยละ ๑๐๐ คือ จ านวนก าลังพล ทร. ทุกนายสามารถปฏบิัติบุคคลท่ามือเปลา่ได้ถูกต้องตามคู่มือแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. 
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นปกครองบังคับ

บัญชา กวดขันและก ากับดูแลการปฏิบัติ
ของก าลังพลในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. กวดขัน 
ตั ก เ ตื อ น  สั่ ง ส อ น  แ ล ะ ล ง ทั ณ ฑ์
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ ก ร ะ ท า ผิ ด ต า ม
โทษานุโทษ 

กพ.ทร. นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้อยละของ นขต.ทร.และหน่วย
เ ฉ พ า ะ กิ จ  ท ร .  ที่ ส า ม า ร ถ 
กวดขัน ตักเตือน สั่งสอน และ
ลงทัณฑ์ ผู้ ใ ต้ บั งคั บบัญชาที่
ก ร ะ ท า ผิ ด ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าช้ีแจง
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 

 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกจิ ทร. ทกุหน่วย กวดขนั ตักเตอืน สั่งสอน และลงทณัฑผ์ู้ใต้บังคับบญัชาทีก่ระท าผิดได้ถูกต้องตาม ระเบยีบ ข้อบังคับ และค าช้ีแจงทีเ่กี่ยวข้อง 

๓. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  
ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ ม.ีค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ก าลัง

พลโดยการจัดการแข่งขัน “ไตรกีฬา
นาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรควิถี 
ผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธารา 
สู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” ๔ ตอนจบ 

        

 เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
ของก าลังพลใน ทร. 
 
 
 
 
 
 

จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น  “ไ ต ร กี ฬ า น า วี เ ฉ ลิ ม 
พระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรัก
และศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี  เดอะ 
ซีรีย์”๔ ตอนจบ 
      ครั้งท่ี ๑ “ถิ่นน้ าสามสี อุบลราชนาวีเทิด
จักรีวงศ์” หรือ “ถิ่นน้ าสองสี เหล่าราชนาวี
เทิดจักรีวงศ์” ระหว่าง ธ.ค.๖๒ - ม.ค.๖๓ ณ จว.
อุบลราชธานี หรือ จว.นครพนม โดย นรข. 

กพร.ทร.
คณะ 

กรรมการ 
สวัสดิการ
กีฬา ทร. 

กร. 
นย. 

สอ.รฝ. 
นรข. 

จ านวนครั้ งที่ สามารถจัดการ
แข่ งขั น ไ ตรกี ฬาฯ  (คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ) 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ
๗๕ 

ร้อยละ
๑๐๐ 



หน้า ค - ๗ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ ม.ีค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 
 
 
 

      ครั้งท่ี ๒ “อาทิตย์อัสดงรมิแผ่นดินทอง 
เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระเกียรติคณุ”
ระหว่าง ม.ีค. - เม.ย.๖๓ ณ จว.ระนอง โดย 
สอ.รฝ. 
      ครั้งที่ ๓ “พระมหากรุณาธิคุณดุจบิดา
มารดร เหล่านาวีถวายพระพรชัย” ในปลาย
เดื อน มิ .ย .๖๓ - ต้ น เดื อน ก .ค .๖๓ ณ  
จว.ชุมพร หรือ จว.กระบี่ โดย กร. 
      ค รั้ ง ที่  ๔  “ท ห า ร เ รื อ ไ ท ย เ ทิ ด ไ ท้ 
องค์มหาราชามหาราชินีช่ัวนิรันดร์” ในห้วง  
ส.ค.๖๓ - ต้นเดือน ก.ย.๖๓ ณ จว.ชลบุรี โดย นย.  

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : การจัดการแข่งขันไตรกีฬาฯ ได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (จ านวน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

 เพื่อฝึกฝนก าลังใจให้แก่ก าลังพลของ 
ทร. 

ก าหนดให้หน่วยก าลังรบหลักได้แก่ กร .  
ทรภ.๑ ทรภ.๒ ทรภ.๓ นย. สอ.รฝ. และ 
กรม สห.ทร. รวมทั้ง ฐท.สส. กับ สพ.ทร.จัด
ก าลังพลเข้าแข่งขันท้ังประเภททีมและบุคคล
ในประเภทไตรกีฬานาวีวอริเออร์อย่างน้อย  
๑ ทีม และ ๑ นาย นอกจากนั้นผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับการ ผู้บังคับการเรือทุกช้ัน 
(เรือช้ัน ๑ - เรือช้ัน ๓) และผู้บังคับกองพัน
ทุกนายต้องเข้าร่วมการแข่ งขันประเภท 
ไตรกีฬามาตรฐานทุกนาย นอกนั้นตาม 
ความสมัครใจ 

กพร.ทร. 
คณะ 

กรรมการ
สวัสดิการ
กีฬา ทร. 

 

กร. 
ทรภ.๑ 
ทรภ.๒ 
ทรภ.๓  
นย. 

สอ.รฝ. 
สห.ทร. 
ฐท.สส. 
สพ.ทร. 

ร้อยละของความส า เร็ จจาก
จ านวนทีม/บุคคลที่เข้าร่วมการ
แข่งขันของหน่วย/กลุ่มบุคคลที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ หน่วยที่ก าหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหน่วยละ ๑ ทีม/ ๑ นาย และกลุ่มบุคคลที่ก าหนดเข้าร่วมการแข่งขัน 

 เพื่อให้ประชาชนและก าลังพลของ ทร. 
สามารถเข้าถึงการแข่งขันฯ ได้ในทุกเพศ
และในทุกระดับอายุ 
  

จัดการแข่งขันไตรกีฬาฯ แบ่งตามอายุคือ 
ชาย : ไม่จ ากัดอายุ, ๑๘ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ 
- ๔๙, ๕๐ - ๕๙, ๖๐ ปี ขึ้นไป 
หญิง : ไม่จ ากัดอายุ, ๑๘ - ๒๙, ๓๐ - ๓๙, ๔๐ 

กพร.ทร.
คณะ 

กรรมการ
สวัสดิการ

กร. 
นย. 

สอ.รฝ. 
นรข. 

ร้อยละความส าเร็จจากจ านวน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 



หน้า ค - ๘ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ ม.ีค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
- ๔๙, ๕๐ ปี ขึ้นไป 
และจัดการแข่งขันฯ เป็น ๔ ประเภท  
๑. ไตรกีฬานาวีวอริเออร์ (Navy Warrior 
Triathlon)  
๒. ไตรกีฬามาตรฐานโอลิมปิก (Olympic 
Distance Triathlon)  
๓. ไตรกีฬามือสมัครเล่น (Sprint Distance 
Triathlon)  
๔. ทวิกีฬา (Duathlon ) 

กีฬา ทร. 
 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ มีประชาชน/ก าลังพลของ ทร. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย ๒๐ ทีม หรือ ๓๐๐ ราย ต่อครั้ง 

 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการแข่งขันไตรกีฬาฯ ของ ทร. 

ส ารวจความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน
ไตรกีฬาฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

กพร.ทร.
คณะ 

กรรมการ
สวัสดิการ
กีฬา ทร. 

กร. 
นย. 

สอ.รฝ. 
นรข. 

ค่าความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีต่อ
การจัดการแข่งขันไตรกีฬาฯ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันฯ 

๔. ขยายขีดความสามารถของก าลังพล 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๔.๑ ก าหนดและตรวจสอบขีดสมรรถนะ

หลักของก าลังพลในหน่วยก าลังรบ
หลักอย่างเข้มข้น โดยปีที่แล้วจัดเป็น
โครงการน าร่อง ได้แก่ กร. และ นย. 
รวมท้ังขยายผลไปสู่ สอ.รฝ.ด้วย 

        



หน้า ค - ๙ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ๑. ก าลังพลในกรมรบพิเศษที่ ๑ และ

กรมรบพิเศษที่ ๒  นสร.กร. ต้องสามารถ
กระโดดร่มแบบกระตุกร่มเอง หรือแบบ 
เหิรเวหา กับสามารถด าน้ าด้วยเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ าแบบวงจรปิด  (SCUBA 
Closed Circuit) ได้ทุกนาย  

๑. ให้ นสร. ประสานเพื่อขอที่นั่งในหลักสูตร
ส่งทางอากาศ นย. เพิ่มเติม ให้ได้มากท่ีสุด  
๒. เปิดหลักสูตรส่งทางอากาศ นสร.เพิ่มเติม
อีก ๑ ครั้ง ใน ส.ค.๖๓ เพื่อรองรับก าลังพลที่
ส าเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ นย. 
 

กร. 
 

 ก าลังพลในกรมรบพิเศษที่ ๑ และ
กรมรบพิ เศษที่  ๒ นสร.กร. ต้อง
สามารถกระโดดร่มแบบกระตุกร่มเอง 
หรือแบบเหิรเวหา กับสามารถด าน้ า
ด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ าแบบวงจร
ปิด (SCUBA Closed Circuit) ได้
ทุกนาย 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก าลังพลที่เข้ารับการฝึกตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย 
หมายเหตุ   ๑. นักท าลายใต้น้ าจู่โจม นสร.กร. ที่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ นย. (air borne) จ านวน ๓๗ นาย 
               ๒. นักท าลายใต้น้ าจู่โจม นสร.กร. ที่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตร Free fall จ านวน ๑๙ นาย  
               ๓. หลักสูตรส่งทางอากาศ นย.(air borne) เปิดหลักสูตร พ.ค. - ม.ิย.๖๓ มีที่น่ังส าหรับเข้ารับการฝึกให ้นสร.กร. ๑๕ นาย 
               ๔. หลักสูตร free fall นย. เปิดหลักสูตร มี.ค.๖๓ - เม.ย.๖๓ ที่น่ังส าหรับเข้ารับการฝึกของ นสร.กร. อยูร่ะหว่างพิจารณา 
               ๕. การฝึกส่งทางอากาศ นสร.กร. จะมีการฝึกระหว่าง ๑๔ ม.ค.๖๓ - ๒๘ ก.พ.๖๓ 

 ๒. ก าลังพลในกองพันลาดตะเวน พล.นย. 
(พัน.ลว.พล.นย.) ต้องสามารถกระโดดร่ม
แบบมาตรฐาน และสามารถด าน้ า
แ บ บ ส กู บ า . (Self-Contained 
Underwater. Breathing. Apparatus 
Diving : SCUBA Diving) ได้ทุกนาย 

 ด า เนิ นการฝึ กอบรมก าลั งพลให้ มี ขี ด
ความสามารถในการกระโดดร่มแบบมาตรฐาน 
และด าน้ าแบบสกูบาได้ทุกนาย 

นย. - จ านวนร้อยละของก าลังพลทั้งหมดที่
สามารถกระโดดร่มแบบมาตรฐาน 
และด าน้ าแบบสกูบาได้ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธบิายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ – ๑๐๐ คือ จ านวนก าลังพลที่สามารถกระโดดรม่แบบมาตราฐาน และด าน้ าแบบสกูบาได้ต่อจ านวนก าลังพลทั้งหมด 

 ๓. ก าลังพลที่เป็นข้าราชการประจ าใน
กรมรบหลัก คือ กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ 
และ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้องเข้าร่วมการ
แข่งขันไตรกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
หรือหนึ่งประเภทในกีฬาประเภททีม 
และสามารถกู้ชีพฉุกเฉินทั้งด้วยวิธีการ
ปกติและเครื่องมือ AED ได้ทุกนาย 

๑. ก าหนดให้ก าลังพลที่ เป็นข้าราชการ
ประจ าในกรมรบหลัก คือ กรม สอ.๑ กรม 
สอ.๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้องเข้าร่วมการ
แข่งขันไตรกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หนึ่งประเภทในกีฬาประเภททีม ในการ
แข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 
๒ :  มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่อง
ธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” 

สอ.รฝ.  ๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัด
ข้าราชการประจ า เข้าร่วมการแข่งขัน 
ประเภททีมและบุคคล อย่างน้อย
หน่วยละ ๑ ทีม และ ๑ นาย จาก 
กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ กรม รฝ.๑ 
สอ.รฝ. ในการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวี
เฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ :  มรรควิถี
ผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธารา

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



หน้า ค - ๑๐ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 
๒. ก าลังพลที่เป็นข้าราชการประจ าในกรมรบ
หลัก คือ กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ และ กรม รฝ.๑ 
สอ.รฝ. สามารถกู้ชีพฉุกเฉินทั้งด้วยวิธีการ
ปกติและเครื่องมือ AED ได้ทุกนาย   

สู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” ทั้ง ๔ สนาม  
๒. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนก าลัง
พล กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ กรม รฝ.๑ 
สอ.รฝ. ที่ได้รับการฝึกและสอ.รฝ. 
สามารถกู้ชีพฉุกเฉินทั้งด้วยวิธีการ
ปกติและเครื่องมือ AED  

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : - 
 ๔. ให้ทดสอบหน่วยก าลังรบหลัก ตาม

ขีดความสามารถที่ก าหนดไว้ในนโยบาย 
ผบ.ทร.ปี งป.๖๒ ได้แก่ การโดดร่มแบบ
เหิรเวหา และการด าน้ าแบบสกูบา 

๑. ก าลังพลทุกนายในกรมรบพิเศษที่ ๑ และ
กรมรบพิเศษที่ ๒ นสร.กร. ที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมการกระโดดร่มแบบกระตุกร่มเอง 
หรือแบบเหิรเวหา ได้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว ตามจ านวนที่ได้รับการ
จัดสรร 
 
๒. ก าลังพลทุกนายในกรมรบพิเศษที่ ๑ และ
กรมรบพิเศษที่ ๒ นสร.กร. ที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมการด าน้ าด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า
แบบวงจรปิด (SCUBA Closed Circuit) ได้
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตาม
จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
 
 
๓. ก าลังพลทุกนายในกองพันลาดตะเวน 
พล.นย. (พัน.ลว.พล.นย.) ที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมการกระโดดร่มแบบมาตรฐาน ได้เข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตาม
จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
 
 

กพ.ทร. 
 
 
 
 
 

 
กพ.ทร. 

 
 
 
 
 
 
 

กพ.ทร. 
 
 
 
 
 
 

กร. 
 
 
 
 
 

 
กร. 

 
 
 
 
 
 
 

นย. 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของจ านวนก าลังพลในกรม
รบพิเศษที่ ๑ และกรมรบพิเศษที่ ๒ 
นสร.กร. ที่ เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุก
ร่มเอง หรือแบบเหิรเวหา ผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตาม
จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
๒. ร้อยละของจ านวนก าลังพลในกรม
รบพิเศษที่ ๑ และกรมรบพิเศษที่ ๒ 
นสร.กร. ที่ เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการด าน้ าด้วยเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ าแบบวงจรปิด (SCUBA 
Closed Circuit) ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว ตามจ านวนที่ได้รับ
การจัดสรร 
๓.  ร้อยละของจ านวนก าลั งพล 
ทุกนายในกองพันลาดตะเวน พล.นย. 
(พัน .ลว .พล.นย. ) ที่ เข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมการ กร ะ โดดร่ ม แบบ
มาตรฐาน ผ่ านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว ตามจ านวนที่ได้รับ
การจัดสรร 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 



หน้า ค - ๑๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๔. ก าลังพลทุกนายในกองพันลาดตะเวน 
พล.นย. (พัน.ลว.พล.นย.) ที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมการด าน้ าแบบสกูบา ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามจ านวนที่
ได้รับการจัดสรร 

กพ.ทร. 
 
 
 
 

นย. 
 

๔. ร้อยละของจ านวนก าลังพลทุก
นายในกองพันลาดตะเวน พล.นย. 
(พัน .ลว .พล.นย. ) ที่ เข้ ารั บการ
ฝึกอบรมการด าน้ าแบบสกูบา ผ่าน
การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 

- 
 

- - ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก าลังพลที่เข้ารับการฝึกตามจ านวนท่ีไดร้ับการจัดสรร ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย 

๔.๒ นักเรี ยนนายเรือ  ต้องมี เกณฑ์ผ่ าน
ภาษาอังกฤษ (ALCPT) ของ นนร. 
ตามที่ก าหนด  
   (๑) นนร.ช้ันปีท่ี ๑ เกณฑ์ ๖๐ คะแนน  
  (๒) นนร.ช้ันปีท่ี ๒ เกณฑ์ ๗๐ คะแนน              
  (๓) นนร.ช้ันปีท่ี ๓ เกณฑ์ ๗๕ คะแนน                 
  (๔) นนร.ช้ันปีท่ี ๔ เกณฑ์ ๘๐ คะแนน               
  (๕) นนร.ช้ันปีท่ี ๕ เกณฑ์ ๘๐ คะแนน  
 

๑. เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ ในแนว
ทางการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษท้ัง
ไทยและต่างชาติในแต่ละช้ันปีตามแนวทางการ
เรียนและการสอบ ALCPT โดยมุ่งเน้นให้ นนร.
ทุกนายของแต่ละช้ันปีต้องสอบผ่านตามเกณฑ์
ที ่ทร. ก าหนด 
๒. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ นนร.ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน สามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธร รม  โดยมุ่ ง เ น้ น ให้  นนร . เป็ นจุ ด
ศูนย์กลางและมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่
มั่นคง สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
ได้ต่อเนื่อง 
๓. ด า ร งการด า เนินการ ใ ช้ เครื่ อ ง ช่วย
การศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สื่อการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ ท า ง
ภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพและทันสมัย  
๔. ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เสริมให้กับ นนร.เพื่อสามารถฝึกฝน

รร.นร.    ร้ อยละของ นนร .ที่ ผ่ านเกณฑ์ 
การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด 
  (๑) นนร.ช้ันปีท่ี ๑  
  (๒) นนร.ช้ันปีท่ี ๒              
  (๓) นนร.ช้ันปีท่ี ๓                 
  (๔) นนร.ช้ันปีท่ี ๔               
  (๕) นนร.ช้ันปีท่ี ๕  

ร้อยละ  
 

๙๐ 
๙๕ 
๙๕ 
๙๐ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
 

๕๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 
๗๐ 

ร้อยละ  
 

๗๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 



หน้า ค - ๑๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา (ปรับปรุง/จัดหา
ห้อง LAB ภาษาขนาด ๔๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง และ
ห้องเรียนแบบมัลติมีเดียขนาด ๔๐ ที่นั่ง ๑ 
ห้อง) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ นนร. ตลอดจน
การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โครงการบรรยาย
พิเศษให้แก่ นนร.ช้ันปีที่ ๕ ก่อนการส าเร็จ
การศึกษาใน ๑๑ ธ.ค.๖๒ โดยเรียนเชิญ
วิทยากรจากสถานทูตออสเตรเลีย และจะ
ร่วมกันผลักดันโครงการแลกเปลี่ยน นนร.
ระหว่างกนั ระยะเวลารวมประมาณ ๒ สัปดาห์ 
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในบางหัวข้อหรือบางรายวิชา
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้ นนร.มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง  
๗. ด ารงให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษแบบ 
ALCPT ภายใน รร.นร. ทุกสัปดาห์ตามกรอบ
เวลาทีเ่หมาะสมโดยใช้ข้อสอบที่จัดท าขึ้นเอง 
เพื่อให้ นนร.มีการเตรียมความพร้อมและ
ทบทวนภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ และมี
ความคุ้นเคยกับการสอบเป็นอย่างดี ก่อนเข้า
รับการสอบที่ ศภษ.ยศ.ทร.ตามวงรอบที่
ก าหนด 
๘. ด ารงระบบการพัฒนา นนร.ที่สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก าหนดตามกลุ่ มคะแนน และ
ความสามารถทั้งในภาคการฟังและการอ่าน



หน้า ค - ๑๓ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
อย่างเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือ นนร.ให้ผ่าน
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา 
๙. จัด ให้มีกิ จกรรมเสริมหลักสูตรหรื อ
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับกลุ่มนักเรียนท่ีเริ่ม
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมั่นคงขึ้ น เพื่อ
กระตุ้นให้ นนร.เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เ ช่น การใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ นนร .
(English Speaking Day) การจัดท า
สถานการณ์จ าลองการใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้ อ ง เ รี ยน  และกา รจั ดท าคู่ มื อก าร ใ ช้
ภาษาอั งกฤษส าหรับการฝึกภาคทะเล
ต่างประเทศ เป็นต้น 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : - 
หมายเหตุ  นนร. จบการศึกษาในห้วง มี.ค.๖๓ 
๔.๓ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ (นพร.) ต้อง

มีเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับ 
นนร.ตามชั้นปีต่าง ๆ 
   (๑) นพร.ช้ันปีท่ี ๑ เกณฑ์ ๖๐ คะแนน  
  (๒) นพร.ช้ันปีท่ี ๒ เกณฑ์ ๗๐ คะแนน              
  (๓) นพร.ช้ันปีท่ี ๓ เกณฑ์ ๗๕ คะแนน                 
  (๔) นพร.ช้ันปีท่ี ๔ เกณฑ์ ๘๐ คะแนน               
   
 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง ด้วยการเรียนแบบ E-Learning 
และการฝึกหัดกับโปรแกรมเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ English Discoveries และฝึกท า
ข้ อ สอบ  ALCPT. โ ด ย ใ ช้ สื่ อ เ ทค โ น โ ล ยี                   
ในห้องปฏิบัติการภาษา หรือผ่าน Smart 
phone, Tablet และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ของ นพร. ได้ 
๒. บูรณาการภาษาอังกฤษกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 
๓. จัดสอนเสริมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษตามแนว 
ALCPT  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ ช่ัวโมง 

พร.  ร้อยละของ นพร.แต่ละช้ันปี ที่สอบ 
ALCPT ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  - 



หน้า ค - ๑๔ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๔.๔ นักเรียนจ่า ทุกโรงเรียน ต้องมีเกณฑ์

เกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ และผ่านการ
ฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
   (๑ )  น ร จ . ช้ั นปี ที่  ๑  เ กณฑ์  ๕๐ 
คะแนน  
    (๒ )  นรจ . ช้ันปี ที่  ๒  เกณฑ์  ๖๐ 
คะแนน              
 

๑ .การปรั บการจั ดการ เ รี ยนการสอน 
ภาษาอังกฤษโดยให้มีเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ภาษาอั งกฤษแบบ ALCPT ให้กับ  นรจ .  
ทุกโรงเรียนอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละสัปดาห์ 
๒.การจัดสรรเวลาให้กับ นรจ.ได้ฝึกฝนตนเอง 
๓. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองเพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นและการ
เข้าถึงข้อมูลส าหรับการฝึกฝนตนเองได้ง่าย 
๔. การพิจารณาบรรจุครูสอนภาษาอังกฤษลง
ให้ครบอัตรา เพื่อให้เหมาะสมกับจ านวน นรจ. 
และจ านวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
๕. การสรรหาบุคคลพลเรือนซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
เ ก ณ ฑ์ ที่ ส า ม า ร ถ จ ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับความรู้ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือก
เป็น นรจ. (มีมาตรการในการพิจารณาคัดกรอง
ผู้ ที่ มี ค วามรู้  ค ว ามสามา รถ ในการ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่า) 

ยศ.ทร.  ร้อยละของ นรจ. แต่ละช้ันปี ที่สอบ 
ALCPT ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 
- 
 
 
 

ร้อยละ 
- 
 
 
 

ร้อยละ 
- 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : - 

 (๓) ให้ฝึกอบรมหลักสูตรการด าน้ า
แบบสกูบา (SCUBA Diving) ของ 
พัน.ลว.พล.นย.แก่ นรจ.ช้ันปีที่ ๒ ภาค
การฝึกกลางป ี

  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการด าน้ าแบบสคูบา 
(SCUBA Diving) แก่ นรจ.ช้ันปีที่ ๒ ทั้งหมด 
โดยมีการก าหนดหลักสูตรการด าน้ าแบบสคูบา 
(SCUBA Diving)  ให้กับ นรจ.ช้ันปีที่ ๒ ก่อน
ส าเร็จการศึกษาในห้วงเวลาประมาณ มี.ค.๖๓  

ยศ.ทร. นย. จ านวนร้อยละของ นรจ.ช้ันปีที่ ๒  
ที่ผ่านการทดสอบร่างกาย และเข้า
รับการอบรมหลักสูตรทีส่ามารถผา่น
หลักสูตรด าน้ าด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ใต้น้ าแบบวงจรเปิด และการใช้เข็ม
ทิศใต้น้ าเวลากลางวันได้    

- ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - 



หน้า ค - ๑๕ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : - 

๔.๕ จัดท าขีดสมรรถนะ (Competency) 
ประจ าชุดต าแหน่งใน ทร.ให้แล้วเสร็จ
ทั้ง Core Competency, 
Functional Competency 
และ.Managerial Competency 
เพ่ือให้การย้ายบรรจุก าลังพลตาม 
Competency ถูกต้องตามระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ ทร.น ามาใช้ 

        

 ต าแหน่งส าคัญในฝ่ายอ านวยการและ
หน่วยก าลังรบหลัก (ก าหนดเฉพาะหน่วย 
น าร่อง) ในระดับช้ันยศ น.ท. - น.อ.(พ.) 
ที่จะบรรจุผู้ ที่ส า เร็ จการศึกษาจาก 
รร.สธ.ทร. และคุณลักษณะที่ต้องการ 
(JS) ของต าแหน่ง 

๑ .  ก า หนด ต า แห น่ งที่ ส า คั ญ  ใน ฝ่ า ย
อ านวยการ ทร. และหน่วยก าลังรบหลัก  
น าร่อง ได้แก่ ต าแหน่งใน กพ.ทร. ขว.ทร. 
ยก.ทร. กบ.ทร. สสท.ทร. กพร.ทร. สปช.ทร. 
และ กร. นย.  สอ.รฝ.) ในระดับชั้นยศ น.ท. - 
น.อ . (พ. ) ที่น ามาพิจารณาและก าหนด
คุณลักษณะ (JS) ที่เหมาะสมของต าแหน่ง
ส าคัญนั้น 
 

กพ.ทร.  ร้อยละความส าเร็จในการก าหนด
ต า แ ห น่ ง ส า คั ญ แ ล ะ ก า ห น ด
คุณลั กษณะ JS ที่ เหมาะสมของ
ต าแหน่งส าคัญนั้น 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถด าเนินการก าหนดต าแหน่งส าคัญและก าหนดคุณลกัษณะ JS ที่เหมาะของต าแหน่งส าคัญ 

 ก า ห น ด ก ลุ่ ม / จ า พ วก ง า น ใน ส า ย
วิทยาการของต าแหน่งและทบทวน/
ก าหนด Competency ทั้ง ๓ ด้านให้
เหมาะสม  
 

๑. จัดต าแหน่งให้อยู่ในกลุ่มงาน/จ าพวกที่
เหมาะสม 
 
๒. ทบทวน Competency ทั้ง ๓ ด้านรวมทั้ง
ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักของ Competency ใน
แต่ละด้าน ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ให้
เหมาะสม   

กพ.ทร.  ๑.ร้อยละความส าเร็จในการก าหนด
ต าแหน่งส าคัญให้อยู่ ในกลุ่มงาน/
จ าพวกงานที่เหมาะสม 
๒. ร้อยละความส าเร็จของการทบทวน 
Competency ทั้ง ๓ ด้าน และ
สัดส่วนน้ าหนัก ที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนดใหม่   

ร้อยละ 
๕๐ 

 
ร้อยละ 

๕๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 



หน้า ค - ๑๖ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละ ๕๐ คือ จ านวนของการจดัต าแหน่งส าคัญให้อยู่ในกลุม่งาน/จ าพวกงานท่ีเหมาะสม คิดเป็นรอ้ยละ ๕๐ ของต าแหน่งที่จัดท า 
                  ร้อยละ ๑๐๐ คือ จ านวนของการจัดต าแหน่งส าคัญให้อยู่ในกลุ่มงาน/จ าพวกงานท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของต าแหน่งที่จัดท า 
ตัวช้ีวัดที่ ๒      ร้อยละ ๕๐ คือ สามารถด าเนินการทบทวน Competency ทั้ง ๓ ด้านและก าหนดสัดส่วนน้ าหนักที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
                    ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถทบทวน Competency ทั้ง ๓ ด้าน และก าหนดสัดส่วนน้ าหนักที่เหมาะสมส าหรับทุกต าแหน่งทีจ่ัดท า  
 ทบทวน ปรับปรุง หมายเลข ชกทร. เพื่อ

น ามาใช้ประกอบในการจัดท าข้อมูล
ประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง 

ปรับปรุงหมายเลข ชกทร. เดิมให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับจ าพวก
งานใหม่ 

กพ.ทร.  ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุง
หมายเลข ชกทร. เดิมให้สอดคล้อง
กับสายวิทยาการ/กลุ่มงานปัจจุบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับจ าพวกงานใหม่ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ ความส าเร็จในการปรับปรุงหมายเลข ชกทร. เพื่อน ามาใช้ประกอบการย้ายบรรจุ คดิเป็นร้อยละ ๓๐ 
          ร้อยละ ๕๐ คือ ความส าเรจ็ในการปรับปรุงหมายเลข ชกทร. เพื่อน ามาใช้ประกอบการย้ายบรรจุ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
                    ร้อยละ ๗๐ คือ ความส าเรจ็ในการปรับปรุงหมายเลข ชกทร. เพื่อน ามาใช้ประกอบการย้ายบรรจุ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
           ร้อยละ ๑๐๐ คือ หมายเลข ชกทร. ในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีจัดท าได้รับการปรับปรุงทั้งหมด  
 จัดท าฐานข้อมูล /โปรแกรมในระบบ 

Hrmiss รวมทั้งจัดท าโปรแกรมคัดสรรผู้ที่
มีคุณสมบัติตามต าแหน่งเพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดสรรของ
หน่วยหรือคณะกรรมการพิจารณาย้ายบรรจุ   

น าหมายเลข ชกทร. จ าพวกงานใหม่ลงใน
ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Hrmiss จัดท า
โปรแกรมคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติตามต าแหน่ง 
โดย link กับฐานข้อมูลในระบบ Hrmiss 
 

กพ.ทร. - ร้ อ ยละความส า เ ร็ จ ในการ น า
หมายเลข ชกทร. จ าพวกงานใหม่ลงใน
ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Hrmiss 
จั ด ท า โ ป ร แ ก ร ม คั ด ส ร ร ผู้ ที่ มี
คุณสมบัติตามต าแหน่งโดยเชื่อมโยง 
(link) กับฐานข้อมูลในระบบ Hrmiss 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๒๐ คือ ร้อยละความส าเร็จของการน าหมายเลข ชกทร. จ าพวกงานใหม่ลงในข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Hrmiss คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
                          ร้อยละ ๔๐ คือ ร้อยละความส าเร็จของการน าหมายเลข ชกทร. จ าพวกงานใหม่ลงในข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Hrmiss คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
           ร้อยละ ๗๐ คือ ร้อยละความส าเร็จของการน าหมายเลข ชกทร. จ าพวกงานใหม่ลงในข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Hrmiss คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
           ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถจัดท าโปรแกรมคดัสรรผู้ที่มีคณุสมบัติตามต าแหน่ง โดยเชื่องโยง (link) กับฐานข้อมูลในระบบ 
 มีแนวทางการย้ายบรรจุส าหรับต าแหน่ง

ที่ จ ะบรรจุ ผู้ ส า เ ร็ จ การศึ กษาจาก 
รร.สธ.ทร. (กลุ่มน าร่อง) ขออนุมัติ ทร. 
เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับต าแหน่งอื่นๆ  
ใน นขต.ทร.ต่อไป 

จัดท าแนวทางการย้ายบรรจุส าหรับต าแหน่ง
ที่จะบรรจุผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทร. 
(กลุ่มน าร่อง) เสนอขออนุมัติ ทร.   
 

กพ.ทร. - ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแนว
ทางการย้ายบรรจุส าหรับต าแหน่งที่ 
จะบรรจุผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทร. 
(กลุ่มน าร่อง) เสนอขออนุมัติ ทร.  
 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - 



หน้า ค - ๑๗ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ ม.ิย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ คอื สามารถรวบรวมข้อมูลในเบือ้งต้น เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแนวทางการย้ายบรรจุต าแหน่งตา่ง ๆ ในกลุ่มน าร่อง     
                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถจดัท าแนวทางการย้ายบรรจสุ าหรบัต าแหน่งที่จะบรรจผุู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทร. (กลุ่มน าร่อง) เสนอขออนุมัติ ทร.  
 ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ 

(Competency) ประจ าชุดต าแหน่ง 
ใน ทร.ของ นขต.ทร.ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
เพื่อน าไประกอบการย้ายบรรจุก าลังพล
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดท าขีดสมรรถนะ(Competency) ประจ า
ชุดต าแหน่งใน ทร.ของ นขต.ทร.ทั้งหมดให้
แล้วเสร็จ พร้อมน าไปใช้ในการย้ายบรรจุ
ก าลังพล   
 

กพ.ทร. - ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าขีด
สมรรถนะ(Competency) ประจ า
ชุดต าแหน่งใน ทร. ส าหรับต าแหน่ง
ที่จะบรรจุผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 
รร.สธ.ทร. ของ นขต.ทร.ทั้งหมด 

- - ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ คือ จ านวน นขต.ทร. ที่ได้จัดท าขีดสมรรถนะ(Competency) ประจ าชุดต าแหน่งใน ทร. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. ทั้งหมดได้จัดท าขีดสมรรถนะ(Competency) ประจ าชุดต าแหน่งใน ทร. แล้วเสร็จ 

๕. การย้ายบรรจุก าลังพล 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒  มี.ค.๖๓  มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
๕.๑ ด ารงการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดย

ระบบอาวุโสยังเป็นระบบหลัก ก าหนดให้
มีระบบฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ที่ต้อง
มีความชัดเจน โปร่งใส คนส่วนใหญ่
ยอมรับ และเข้าใจ แต่ต้องหลีกเลี่ยงน้อง
ปกครองพี่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๑. กพ.ทร.สร้างความเข้าใจในแนวทางการย้าย
บรรจุ กฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้กับ 
นขต.ทร. ในแต่ละวงรอบการย้ายบรรจ ุ
 
๒. ก าหนดแนวทางฟาสต์แทร็ก (Fast Track) 
ที่มีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้ก าลังพลส่วน
ใหญ่ยอมรับและเข้าใจ 
 
 
 
 
๓. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางการปกครองของ ทร. เพื่อให้การย้ายบรรจุ
เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม มีความชัดเจน 
 
๔. หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการย้ายบรรจุก าลังพล 

กพ.ทร.  ๑. ร้อยละความส าเร็จในการสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการย้ายบรรจุ 
กฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับ นขต.ทร. 
๒. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แนวทางฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ที่มี
ความชัดเจน โปร่งใส สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับ
จากคนส่วนใหญ่ ให้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการย้ายบรรจุก าลังพล 
ทร. 
๓. ร้อยละความส าเร็จการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางการปกครองในการกระท า
ความผิดแต่ละกรณี 
๔. ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่มี

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๓๐ 

 
 

ไม่เกิน 

- 
 
 

 
ร้อยละ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๖๐ 

 
 

ไม่เกิน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 

ไม่เกิน 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ไม่เกิน 



หน้า ค - ๑๘ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒  มี.ค.๖๓  มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
(หน่วยเจ้าของอัตรา หน่วยบริหารนายทหาร 
ก. หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ และ กพ.ทร.)
ด าเนินการย้ายบรรจุ/เสนอย้ายบรรจุก าลังพล
ตามแนวทางการรับราชการ กฎเกณฑ์และ
นโยบาย 

เรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการย้ายบรรจุ
ที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ร้อยละ 
๑ 
 

 
 

ร้อยละ 
๑ 
 

 
 

ร้อยละ 
๑ 
 
 

 
 

ร้อยละ 
๑ 

 
 
 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละ ๑๐๐ คือ มีการทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางการย้ายบรรจุก าลังพล โดยยดึหลักความมีคณุธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามระบบอาวุโส 
ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละ ๘๐ คือ การจัดท าแนวทางระบบฟาสต์แทร็ก (Fast Track)  ไดร้ับความเห็นชอบจาก กพ.ทร.ให้เสนอขออนุมัติ ทร.  
            ร้อยละ ๑๐๐ คือ การจดัท าแนวทางระบบฟาสต์แทร็ก (Fast Track)  ไดร้ับการอนุมัติ สามารถน ามาใช้ในการย้ายบรรจุในกลุ่มชั้นยศที่เหมาะสมไดต้ั้งแต่ เม.ย.๖๒             
ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละ ๓๐ คือ สามารถรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและชี้แจงหน่วยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมจดัท าแนวทางได้ 
            ร้อยละ ๖๐ คือ สามารถจัดท าร่างแนวทางแนวทางการปฏบิัติตามมาตรการทางการปกครองของ ทร. ในขั้นต้น น าเข้าสู่การพิจารณาในรายละเอียดได้ 
            ร้อยละ ๙๐ คือ แนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการทางการปกครองของ ทร. ไดร้ับความเห็นชอบจาก กพ.ทร.ให้เสนอขออนุมัติ ทร. 
            ร้อยละ ๑๐๐ คือ แนวทางการปฏิบตัติามมาตรการทางการปกครองของ ทร. ได้รับการอนุมัติ สามารถน ามาใช้ในการย้ายบรรจุในกลุ่มชั้นยศที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ ต.ค.๖๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔  ไม่เกินร้อยละ ๑ คือ มีเรื่องร้องเรยีนกรณีการยา้ยบรรจทุี่ไม่มีคณุธรรมและจรยิธรรมไม่เกนิร้อยละ ๑ ของจ านวนก าลังพลทีม่ีการย้ายบรรจุตามวาระ 
๕.๒ ให้มีระบบการย้ายบรรจุในต าแหน่งงาน

ของ นสร.กร.และ/หรือปรับอัตรา ดังนี้  
   (๑) รอง เสธ.นสร.กร.(๑) มาจาก 
ยก.ทร. (หมุนทุก ๓ ปี) 
   (๒) รอง เสธ.นสร.กร.(๒) มาจาก กร. 
(ท างานด้าน กบ.) 
   (๓) รอง เสธ.นสร.กร.(๓) มาจาก 
นสร.กร. ท างานด้านปฏิบัติการพิเศษ 

จัดท าแนวทางการย้ายบรรจุก าลั งพลใน
ต าแหน่งงานของ นสร.กร. 

กพ.ทร. - 
 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแนว
ทางการย้ายบรรจุ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ จัดเตรียมข้อมลูส าหรับจดัท าแนวทาง 
            ร้อยละ ๗๐ คือ ๑. ประชุมหน่วยท่ีเกี่ยวข้องจัดท าร่างแนวทาง  ๒. จัดท าร่างแนวทางเรียบร้อยแล้ว 
            ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมัติแนวทางเรียบร้อย 
  ก าหนดแนวทางการปรับอัตราของ กร. โดย

เพิ่มอัตรา รอง เสธ.นสร.กร. ช้ันยศ น.อ. 
จากเดิม ๒ อัตรา เป็น ๓ อัตรา (เพิ่ม ๑ อัตรา) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนี้  

ยก.ทร. กร. ทร. สามารถย้ายบรรจุในต าแหน่ง
งานของ นสร.กร. ตามที่ก าหนด 
ได้ภายใน ต.ค.๖๓ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 



หน้า ค - ๑๙ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒  มี.ค.๖๓  มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
   ๑. ยก.ทร. จัดท ารายละเอียดในการปรับ
อัตราของ กร. เสนอ ทร. 
   ๒. ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราฯ 
และเสนอ กห. เพื่อขออนมุัติ (ผา่น ทท.) 
   ๓. แก้ค า สั ่ง  ทร .  รองรับค าสั ่ง  กห .
เสร็จเรียบร้อย 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๕๐ คือ ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราฯ  
                        ร้อยละ ๗๕ คือ กห. อนุมัติการปรับอัตราฯ 
                      ร้อยละ ๑๐๐ คือ แก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห.เสรจ็เรยีบร้อย 
๕.๓ ให้พิจารณาแนวทางการบรรจุก าลังพล

ส าหรับนายทหารฝึกที่ส าเร็จการศึกษา
ใหม่หรือนายทหารใหม่ โดยหลังจากฝึก
พลทหารใหม่เสร็จสิ้นแล้ว หากพลทหาร
ใหม่ของ  หน่วยใดได้รับคะแนนการ
ประเมินเป็นล าดับที่ ๑ ให้นายทหารฝึก
หน่วยนั้น สามารถเลือกต าแหน่งย้าย
บรรจุ ใ นอั ต ร าของตน เอ ง ไ ด้  เ ว้ น
นายทหารฝึ กผู้ นั้ น เป็ นบุ คคลที่ ไ ม่
สามารถเข้ากับสังคม หรือเป็นบุคคลที่
สังคมไม่ยอมรับ 

ก าหนดแนวทางการบรรจุก าลังพลส าหรับ
นายทหารฝึกที่ส าเร็จการศึกษาใหม่หรือ
นายทหารใหม่ 
 

กพ.ทร. 
 

นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าการ
บรรจุก าลังพลส าหรับนายทหารฝึกที่
ส าเร็จการศึกษาใหม่หรือนายทหาร
ใหม่ 
 

ร้อยละ 
๗๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๗๐   คือ สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจดัท าร่างแนวทางได ้
  ร้อยละ ๑๐๐ คือ แนวทางการบรรจุก าลังพล ได้รับการเห็นชอบ สามารถน ามาใช้ในการย้ายบรรจุได้ตั้งแต่วาระ เม.ย.๖๓ 

 

 

 

 



หน้า ค - ๒๐ ของ ๕๒ หน้า 
 

๖. การฝึกศึกษา อบรม 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓  ม.ิย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
๖.๑ ให้ปรับระบบการฝึกศึกษา นสร.กร. โดย

ครู ฝึ ก  นสร .กร .ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ าน
กระบวนการศึกษา (Academic) ด้านการ
ปฏิ บั ติ ก า ร  (Operation)  ก า รต่ อ สู้ 
( Fighting)  แ ล ะ ก า ร จู่ โ จ ม ท า ล า ย 
(Demolition, Hunter and Killer) 
รวมทั้งต้องท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกทั้งใน
หลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่ โจมและ
ข้าราชการประจ าการของ นสร.กร. ให้มี
ทัศนคติตามที่ ทร.ต้องการ 

๑. เพิ่มเติมหัวข้อการเรียนการสอนเพื่อ
ปลูกฝัง “ทัศนคติ และอุดมการณ์เหนือคน” 
และ “มนุษย์ในเงามืด ผู้ปิดทองหลังพระ” 
ให้กับก าลังพล หลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปรับปรุงเนื้อ
หลักสูตรของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มีหัวข้อ
การปลูกฝังทัศนคติ 
๒. จัดท าหลักสูตรศึกษาอบรมส าหรับครูฝึก
ของหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม 
๓. ครูฝึกหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม ทุก
นายได้รับการอบรมความรู้ด้านกระบวนการ
ศึกษา (Academic)  ด้ านการปฏิ บั ติ การ 
(Operation) การต่อสู้  (Fighting) และการ 
จู่โจมท าลาย (Demolition, Hunter and 
Killer) และมีความพร้อมปฏิบัติงานได้ใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กร. 
 

นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

มีเนื้อหาหลักสูตร ระบบการฝึก
ศึกษา และบุคคลากรส าหรับการฝึก
ตามหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม 
ทีส่อดคล้องกับการปลูกฝังทัศนคติ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 
๓๐ 

 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปรับปรุงเนื้อหลักสูตรของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อย 
                               ร้อยละ ๕๐ คือ จัดท าหลักสูตรศึกษา อบรมส าหรับครูฝึกของหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม เรียบร้อย 
                             ร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐ คือ ครูฝึกหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจมทุกนายได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด และพร้อมปฏิบัติงาน 
๖.๒ ให้จัดส่ง นนร.ไปเข้าเป็น นนร.สปจ. 

จ านวน ๕ นาย/ปี ทุกปี และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้เข้าศึกษาต่อใน รร.เรือ
ด าน้ า สปจ. โดยจัดเข้ารับการศึกษารุ่น 
เว้น รุ่น (ปี เว้น ป)ี หรือ รุ่นเว้น สองรุ่น 

๑) จัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปเข้าเป็น นนร.จีน 
จ านวน ๕ นาย 
 
๒) จัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 
จีนไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเรือด าน้ าใน
โรงเรียนเรือด าน้ าของ ทร.จีน  

กพ.ทร. 
 

 ๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันปี
ที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไป
เข้าเป็น นนร.จีน จ านวน ๕ นาย  
๒) ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
รร.นร.จีน ไปเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรเรือด าน้ าในโรงเรียนเรือ
ด าน้ าของ ทร.จีน 

ร้อยละ 
๕๐ 

 
 

- 

- 
 
 

 
ร้อยละ 

๕๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

- 

- 
 
 
 
ร้อยละ
๑๐๐ 



หน้า ค - ๒๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓  ม.ิย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
หมายเหตุ  ๑. ทร.ได้อนุมัตหิลักการจัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ไปศึกษา ณ รร.นร.ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยใหไ้ปศึกษา ณ รร.นร.จีน ปีละ ๕ นาย หรือตามที ่กห.จีน  
     จะพิจารณาให้การสนับสนุนและเมื่อส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร.จีน แล้ว ให้พิจารณาเข้ารบัการศกึษาหลักสตูรเรือด าน้ าในโรงเรียนเรยีนด าน้ าของ ทร.จนี รายละเอียดตามบันทึก กพ.ทร. ลบั  
                          ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๓.๓/๒๔๓ ลง ๒๗ ก.พ.๖๒ 
            ๒. ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ มี นนร.ที่จะส าเร็จการศึกษาหลักสตูร รร.นร.จีน ใน ๑ ส.ค.๖๓ จ านวน ๒ นาย 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :    
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปเข้าเป็น นนร.จีน จ านวน ๕ นาย  
              -  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ หมายถงึ กห.จีน แจ้งตอบรับจะให้การสนบัสนุนที่ศึกษาหลักสูตร รร.นร.จีน จ านวน ๕ ที ่
             -  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ หมายถงึ สามารถเสนอ ทร. ขออนุมตัิให้ นนร.ทีส่ าเรจ็การศกึษาช้ันปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เดนิทางไปเขา้รับการศึกษา ณ รร.นร.จนี จ านวน ๕ นาย 
ตัวช้ีวัดที่ ๒     ร้อยละความส าเรจ็ในการจัดส่ง นนร.ที่ส าเร็จการศกึษาจาก รร.นร.จีน ไปเข้ารับการศึกษาหลักสตูรเรือด าน้ าในโรงเรยีนเรือด าน้ าของ ทร.จีน 
              -  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ หมายถงึ กห.จีน แจ้งตอบรับจะให้การสนบัสนุนที่ศึกษาหลักสูตรเรือด าน้ าในโรงเรียนเรือด าน้ าของ ทร.จีน 
                   - ค่าเปา้หมายร้อยละ ๑๐๐ หมายถึง สามารถเสนอ ทร. ขออนุมตัิให้ นนร.ทีส่ าเรจ็การศกึษาจาก รร.นร.จีน ไปเข้ารับการศึกษาหลักสตูรเรอืด าน้ าในโรงเรยีนเรือด าน้ าของ ทร.จีน 
๖.๓ ไม่อนุญาตให้นายทหารช้ันยศ นายพล/

นายพลเรือ เข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
ผบ . เ รื อ และยุ ท ธ วิ ธี ก า ร รบผิ วน้ า 
(Surface Warfare) โดยเด็ดขาด 

กฝร. ก าหนดหลักเกณฑ์ ผู้ที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ า โดย
ค านึงถึงจุดประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลัก 
โดยไม่มีนายทหารช้ันนายพลเรือเข้ารับการ
อบรม 

กร.  ไม่มีนายทหารช้ันนายพลเรือเข้ารับ
การอบรมหลักสูตร ผบ.เรือและ
ยุทธวธิีเรือผิวน้ า 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : -  

๖.๔ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมกองทัพเรือ” ณ 
บริเวณพื้นที่ ยศ.ทร.เดิม ที่ปิดอัตรา/
โครงสร้างไปแล้ว 

๑. ยศ.ทร. เสนอบรรจุโครงการไว้ในแผนงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๒. ยศ.ทร. จัดท าแผนงานการจัดหาอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในการย้าย 
กจย.ศยร.ยศ.ทร. และ ศภษ.ยศ.ทร. ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีภายหลังการย้าย
หน่วยงาน และเสนอของบประมาณตาม
ขั้นตอน 

ยก.ทร. 
 

ยศ.ทร. 
ชย.ทร. 
สบ.ทร. 
กง.ทร. 

สปช.ทร. 

๑ .  โ ค ร ง ก า รถู ก บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น
แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. ยศ.ทร. มีแผนงานเรียบร้อย 
และเสนอของบประมาณตาม
ขั้นตอน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : - 

 



หน้า ค - ๒๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

๗. พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พื้นที่สัตหีบ 
ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓  ม.ิย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ให้พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พ้ืนที่สัตหีบ 

ได้แก่ พ้ืนที่ กร.(กบร.กร.) นย. ฐท.สส. 
และ สอ.รฝ. โดยจัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง 
สนามพารามอเตอร์ (เฉพาะ สอ.รฝ.) 
และสนามยิงปืน 

 
 
 
 

    
 

  
 

 

 พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พื้นที่  กร. 
ประกอบด้วย เส้นทางจักรยาน และ
สนามยงิปืน 
 

๑. กบร.ทร. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ด าเนินการสร้างลู่จักรยาน และแผนการ
ปรับปรุงสนามยิงปนื 
๒. คณะกรรมการฯ เสนอโครงการและ
แผนการด าเนินการ เพื่อขออนุมัติ จัดท า
เส้นทางจักรยาน และสนามยิงปืน 
๓ .  ด า เนิ นการ  ตามแผน/ โคร งการที่ 
ได้รับการอนุมัติ ให้จัดท าเส้นทางจักรยาน 
และสนามยิงปืน 

กร.  ร้อยละของความส าเร็ จในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ คณะกรรมการฯ เสนอโครงการและแผนการด าเนินการ เพือ่ขออนุมัติจัดท าเส้นทางจักรยาน และสนามยิงปืนเรียบร้อย 
                             ร้อยละ ๕๐ – ๗๕ คือ การด าเนินการตามแผน/โครงการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
                             ร้อยละ ๑๐๐ คือ จัดท าเส้นทางจักรยาน และสนามยิงปืนเรียบร้อย 
 พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พื้นที่  นย. 

ประกอบด้วย เส้นทางจักรยาน เส้นทาง
วิ่ง และสนามยิงปืน 
   

๑. ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน
และเส้นทางวิ่ง 
 
 
๒. ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามยิงปืน 
 
 

นย. - ๑. จ านวนร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง
เส้นทางจักรยานและเส้นทางวิ่ง
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
๒ .  จ า น วน ร้ อ ย ล ะ ขอ งก า ร
ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
ยิงปืนตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
๗๐ 
 

 
ร้อยละ 

๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 
 

 
ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 
ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ - ๑๐๐ คือ จ านวนร้อยละของการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการ 



หน้า ค - ๒๓ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓  ม.ิย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 พัฒนางานสวั สดิ ก า รกีฬา ในพื้ นที่ 

สอ.รฝ. ได้แก่  การจัดท าลู่จักรยาน 
ลู่วิ่ง สนามพารามอเตอร์ และสนาม 
ยิงปืน 

ด าเนินการจัดท า ลู่จักรยาน ลู่วิ่ง สนามพารา
มอเตอร์  และสนามยิงปืน ภายในพื้นที่ 
สอ.รฝ.  

สอ.รฝ.  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า  
ลู่จักรยาน ลู่วิ่ง สนามพารา
มอเตอร์ และสนามยิงปืน ภายใน
พื้นที่ สอ.รฝ.   

ร้อยละ  
๓๐ 

ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐ - ๑๐๐ คือ จ านวนร้อยละของการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการ 

 จัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน 
ในพื้นที่สัตหีบ (พื้นที่รับผิดชอบของ ฐท.
สส.) 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการกีฬา 
ฐท.สส. 
 
๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาหาสถานที่ 
ที่เหมาะสมในการด าเนินการ 
 
๓. คณะกรรมการฯ เสนอโครงการและ
แผนการด าเนินการ เพื่อขออนุมัติจัดท าลู่
จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน 
 
๔ .  ด า เนิ นการ  ตามแผน/ โคร งการที่ 
ได้รับการอนุมัติ ให้จัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และ
สนามยิงปืน 

ฐท.สส.  ๑. จัดตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
สวัสดิการกีฬา ฐท.สส. ภายใน 
ต.ค.๖๒ 
๒. อนุมัติสถานที่ ในการจัดท า 
ลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน
ภายใน พ.ย.๖๒ 
๓ .  ขออนุ มั ติ  โ คร งการและ
แผนการด า เนินการ  จั ดท าลู่
จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน
ภายใน พ.ย. - ธ.ค.๖๒ 
๔. จัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และ
สนามยิงปนื เสร็จสิ้นภายใน มี.ค.๖๓ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัดที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการกีฬา ฐท.สส. ใหเ้สร็จสิ้นภายใน ต.ค.๖๒ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒  คณะกรรมการฯ ขออนุมัติพื้นที่ภายในพ้ืนท่ีของ ฐท.สส. ในการจัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน ได้ประเภทกีฬาละ ๑ พื้นทีใ่หเ้สร็จสิ้นภายใน พ.ย.๖๒ คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐                     
ตัวช้ีวัดที่ ๓  โครงการและแผนการด าเนินการ จัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืน ไดร้ับการอนุมัตใิห้เสร็จสิน้ภายใน ธ.ค.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔  ด าเนินการ ตามแผน/โครงการจัดท าลู่จักรยาน ลู่วิ่ง และสนามยิงปืนใหเ้สร็จสิ้นภายใน มี.ค.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ค - ๒๔ ของ ๕๒ หน้า 
 

ด้านองค์วัตถุ 

 ๑. เร่งรัดการจัดท าโครงการส่วนสนับสนุนเรือด าน้ าเข้าประจ าการ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
๑.๑ ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า

ระบบสื่อสาร VLF บริเวณพื้นที่ โยธะกา 
หรือพ้ืนท่ีต าบลบางพระ-หนองขาม หรือ
อ่าวท้องเนียน หรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ 

ก าหนดประ เด็นการศึ กษาด้ านต่ า ง  ๆ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและส ารวจพื้นที่ 
เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และจัดท า
ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
ระบบสื่อสารย่านความถี่ VLF บริเวณพื้นที่ 
โยธะกา หรือพื้นที่ต าบลบางพระ-หนองขาม 
หรือ อ่าวท้องเนียน หรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ  

สสท.ทร. 
 

กบ.ทร. การส ารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ครบถ้วนและจัดท า
รายงานการศึกษา โครงการ พร้อม
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ จัดประชมุเพื่อก าหนดความตอ้งการทางยุทธการและทางเทคนิค 
                           ร้อยละ ๖๐ คือ ส ารวจพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง 
                           ร้อยละ ๘๐ คือ ก าหนดต าบลที่ความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบสื่อสาร 
                                ร้อยละ  ๑๐๐ คือ เสนอขอความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาโครงการจดัหาระบบสื่อสาร VLF 

๒. เตรียมการปรับล าดับโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ให้เตรียมการปรับล าดับโครงการจัดหา

ยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นทดแทน หาก
ไม่ได้รับอนุมัติให้จัดหา เรือ ฟก. (ติดตั้ง 
อาวุธปล่อยน าวิถี พื้น –สู่-พื้น แบบจรวด
ร่อน (Cruise Missile)) ตามโครงการ
ผูกพันเริ่มใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่
เสนอไว ้ดังนี ้
   ๑. โครงการปรับปรุง เรือ ตกก.ชุด ร.ล.
ปัตตาน ี
   ๒. โครงการจัดหาระบบอากาศยาน

    ๑. ประสานหน่วยเกี่ยวข้องในการจัดท า
แบบเสนอขออนุมัติโครงการของ กห. (งป.๐๕) 
พร้อมรายละเอียดเนื้องาน ใบเสนอราคา 
คุณลักษณะเบื้องต้น  
    ๒. จัดท าร่างความต้องการเบื้องต้น (ST) 
ภายใน ต.ค.๖๒ 
    ๓. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะตามความ
ต้องการของฝ่ายเสนาธิการ (SR) ภายใน 
พ.ย.๖๒  
    ๔. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน จัดท า 

  ยก.ทร. กบ.ทร. 
สยป.ทร. 
สพ.ทร. 

สามารถจัดท า TOR ส าหรับ
โครงการส ารองปี งบประมาณ 
๒๕๖๓ ทั้ง ๓ โครงการเรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 
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ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
โจมตีไร้คนขับ จ านวน ๑ ระบบ              
   ๓. โครงการจัดหาอาวุธปล่อยน าวิถี 
พื้ น -สู่ -พื้ น พื้ น -สู่ -อากาศ ระยะใกล้
(โครงการส ารองประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓) 

TOR ภายใน ธ.ค.๖๓ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๖๐ คือ จัดท าแบบ งป.๐๕ และ ST เรียบร้อย  
                           ร้อยละ ๘๐ คือ จัดท า SR เรียบร้อย   
                           ร้อยละ ๑๐๐ คือ คณะกรรมการรา่งขอบเขตงานจัดท า TOR เรียบร้อย 

๓. ด ารงการพิจารณาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ต้องฟื้นคืนสภาพ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ด ารงการพิจารณาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มี

อ ยู่  แ ล ะ ต้ อ ง ฟื้ น คื น ส ภ า พ  ห า ก
ยุทโธปกรณ์มีอายุมากจนขาดความ
น่าเช่ือถือในการปฏิบัติการ ให้พิจารณา
ความคุ้ มค่ าและพิจารณาขออนุมั ติ
จ าหน่าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติการและไม่ให้เกิดภาระต่อการ
บ ารุงรักษา 

ทบทวน แผ นซ่ อ มบ า รุ ง แล ะป รั บ ปรุ ง
ยุทโธปกรณ์ของ ทร. ปี งป.๖๓ – ๖๗ 
- เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแนวทาง 
การทบทวนแผนฯ (ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- หน่วยเกี่ยวข้องเสนอ  ขออนุมัติแผนฯ ท่ีได้
ทบทวนแล้ว (ภายใน มี.ค.๖๓) 
- กบ.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแผนฯ (ภายใน 
มิ.ย.๖๓) 
- ทร.อนุมัติแผนฯ  (ก.ย.๖๓) 

กบ.ทร. 
 
 
 
 

กร.  นย.  
สอ.รฝ. 
สพ.ทร.  
และ 

หน่วย
เทคนิค 

ร้อยละความส าเร็จในการทบทวน
และขออนุมัติแผนซ่อมบ ารุงและ
ปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของ ทร. ปี 
งป.๖๓ – ๖๗  
 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๒๕ คือ เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแนวทาง การทบทวนแผนฯ เรยีบร้อย 
                           ร้อยละ ๕๐ คือ หน่วยเกีย่วข้องเสนอ  ขออนุมตัิแผนฯ ทีไ่ด้ทบทวนแลว้ 
                               ร้อยละ ๗๕ คือ กบ.ทร. เสนอ ทร.ขออนุมัติแผนฯ 
                           ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิแผนฯ 
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๔. ด ารงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ประจ าการใหม่ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ด า รงการจั ดหาอาวุ ธยุ ท โธปกรณ์

ประจ าการใหม่ ต้องมีขีดความสามารถ 
ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการ
สงคราม (Military Operations Other 
Than War : MOOTW) โดยเฉพาะเรื่อง
ความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน   

    ๑. รวบรวมการเสนอโครงการเสริมสร้าง
ก าลังกองทัพ จากหน่วยต่างๆ ใน ม.ค.๖๓ 
    ๒. เสนอรายละเอียดโครงการฯ พร้อม
การจัดล าดับเบื้องต้นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการของ ทร. ตามแนวทางการ
จั ดหายุท โธปกรณ์หลักของ  ทร .  และ
ยุทธศาสตร์การจัดหายุทโธปกรณ์ ๓ ขา ๒ 
ด้าน ภายใน ก.ค.๖๓ 

ยก.ทร. กบ.ทร. 
สปช.ทร. 
สยป.ทร.  

ทร.มี โครงการเสริมสร้างก าลั ง
ก อ ง ทั พ ที่ จั ด ล า ดั บ โ ค ร ง ก า ร
เรียบร้อย 

ร้อยละ  
๒๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๒๐ คือ ประสานหน่วยต่าง ๆ ในการเสนอโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ ที่เกี่ยวข้อง 
                          ร้อยละ ๔๐ คือ รวบรวมการเสนอโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ จากหน่วยต่าง ๆ พร้อมการจัดล าดับเบื้องต้นเรียบร้อย  
                          ร้อยละ ๖๐ คือ เสนอรายละเอียดโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ พร้อมการจัดล าดับเบื้องต้นตามแนวทางที่ก าหนดต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. 
                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ คณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. อนุมัติการจัดล าดับโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ เรียบร้อย 
หมายเหตุ  เนื่องจากในการพิจารณาก าหนดความต้องการโดยการเสนอ งป.๐๕ และการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของโครงการ นั้น มีการน าขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหารให้เท่า
เทียมและเหนือกว่าประเทศท่ีมีศักยภาพการเป็นข้าศึก รวมทั้งขีดความสามารถอื่น ๆ ที่ต้องการตามนโยบาย ทร. ไปพิจารณาจัดท าความต้องการโครงการจัดหายุทโธปกรณ์อยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถ
ก าหนดได้ว่า หากด าเนินการกระบวนการจัดหาได้ตามเนื้องานและกรอบเวลาที่ก าหนดแล้ว ก็จะได้ยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ทร. จึงได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด 
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๕. ศึกษาการปรับปรุงระบบอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ C- 802A ของเรือ ฟก.ชุด ร.ล.เจ้าพระยา 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ศึกษาการปรับปรุงระบบอาวุธปล่อยน าวิถี 

พื้น-สู่-พื้น แบบ C- 802A ของเรือ ฟก.ชุด 
ร.ล.เจ้าพระยา ให้สามารถน ามาติดตั้งใช้
งานบนยานพาหนะ เพื่อให้เป็นอาวุธ
ปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น ส าหรับหน่วย
ก าลังป้องกันฝั่งของ สอ.รฝ. โดยบรรจุไว้
ใ น ค ว า มต้ อ ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร ตั้ ง แ ต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

    ๑. ประสานหน่วยเกี่ยวข้อง ศึกษาความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ พร้อมจัดท าแบบ
เสนอขออนุมัติโครงการของ กห. (งป.๐๕) 
ภายใน ต.ค.๖๒ 

๒. เสนอความต้องการเพื่อบรรจุไว้ใน
รายการโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใน พ.ย.
๖๒ 

ยก.ทร. 
 
 
 
 

 

กร. 
สอ.รฝ. 
สพ.ทร. 

 
 
 
 
 
 

 

ทร. บรรจุโครงการฯ ไว้ในรายการ
โครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 

- - - 

ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ คณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. อนุมัติการจัดล าดับโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ เรียบร้อย 

๖. การจัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบ แล้ววิจัยพัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร./และน าเข้าสู่สายการผลิต 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 ให้จัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบ แล้ววิจัย

พัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร./และน าเข้าสู่
สายการผลิต ได้แก่  
       ๖ . ๑  จั ด ห า ชุ ด ด า น้ า  Escape 
Mk11 
       ๖.๒ จัดหาร่มประกอบทุ่นระเบิด 
(Parachute Pack) ส าหรับทิ้งทุ่นระเบิด
จาก บ.ลว.ทางทะเล 

๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดหาอุปกรณ์ต้นแบบ 
แล้ววิจัยพัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร. และ
น าเข้าสู่สายการผลิต 
๒. จัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบเพื่อน ามาศึกษา
และพัฒนาต่อยอด 
๓. แสวงหาผู้ประกอบการในการจัดท า
ยุทโธปกรณ์ต้นแบบ 
๔. จัดท าแบบ และโครงงานในการพัฒนาต่อ
ยอด ตลอดจนศึกษาและพัฒนา เปรียบเทียบ
และแสวงหาความร่วมมือทางทหารหากการ
จัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบไม่ส าเร็จ 
๕. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถทดสอบ
ทดลองในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สพ.ทร. 
 
 
 
 

- ร้ อยละตามขั้ นการปฏิบั ติ ที่ ไ ด้
ก าหนดไว ้

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 
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ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ  แต่งตั้งคณะท างานจัดหาอุปกรณ์ต้นแบบ แล้ววิจัยพัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร. และน าเข้าสูส่ายการผลิตเรียบร้อย 
                                ร้อยละ ๕๐ คือ  มผีู้ประกอบการในการจัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบ 
                                ร้อยละ ๘๐ คือ  มีแบบ และโครงงานท่ีจะน าพัฒนาต่อยอดร่วมกับผูป้ระกอบการ 
                                ร้อยละ ๑๐๐ คือ  สามารถทดสอบทดลองผลิตภณัฑต์้นแบบได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗. การจัดเตรียมโครงการเริม่ใหม่ ปี งป.๖๔ ที่ส าคัญต่อโครงสร้างก าลังรบ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 การจัดเตรียมโครงการเริ่มใหม่ ปีงบ 

ประมาณ ๒๕๖๔ ที่ส าคัญต่อโครงสร้าง
ก าลังรบ ได้แก ่
       ๗.๑ โครงการจัดหา บ.ลาดตระเวน 
ทางทะเล จ านวน ๓ เครื่อง  
       ๗.๒ โครงการปรับปรุงเรือ ตกก.
ชุด ร.ล.ปัตตานี จ านวน ๒ ล า รองรับ 
อาวุ ธปล่อยน าวิ ถี  พื้ น -สู่ -พื้น  แบบ
Exocet MM40 Block 3 หากโครงการ
ปรับปรุง เรือ ตกก.ชุด ร.ล.ปัตตานี ติดตั้ง
อาวุธปล่อยน าวิถี พื้น –สู่-พื้น แบบยิงฝั่ง 
แ ล ะปื นกล  ๔๐  มม .  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 
       ๗.๓ โครงการจัดหายานโจมตี
สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious 
Assault Vessel : AAV) อย่างน้อย
จ านวน ๖ ยาน หรือจัดหายานเบาะ
อากาศ (Landing Craft Air Cushion : 
LCAC) จ านวน ๒ ล า 
       ๗.๔ โครงการจัดหา ฮ.กู้ภัยทาง

    ๑. ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดท าแบบ
เสนอขออนุมัติโครงการของ กห. (งป.๐๕) 
ภายใน ต.ค.๖๒  
    ๒. เสนอความต้องการเพื่อบรรจุไว้ใน
รายการโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใน พ.ย.
๖๒  

 

ยก.ทร. กร. 
นย. 

สพ.ทร. 
 

ทร. บรรจุโครงการฯ ไว้ในรายการ
โครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

   



หน้า ค - ๒๙ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
ทะเล ส าหรับใช้งานในภารกิจ ศรชล. 
โดยบรรจุ ไว้ ในความต้องการตั้ งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ คณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. อนุมัติการจัดล าดับโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ เรียบร้อย 

      ๗.๕ ศึกษาและเตรียมการโครงการ
จัดหา “ดาวเทียมสื่อสาร กองทัพเรือ” เข้า
ประจ าการ โดยบรรจุไว้ในความต้องการ
ตั้งแต่ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการจัดหา ดาวเทียมสื่อสาร 
กองทัพเรือ  เข้ าประจ าการ  เพื่ อน ามา
จัดเตรียมในการท าโครงการเสริมสร้างก าลังรบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สสท.ทร.  จัดประชุมคณะท างานศึกษาและ
เตรียมการในการจัดท าโครงการฯ โดย
จัดท ารายงานการศึกษา โครงการ 
พร้อมเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ ประชุมคณะท างานในการศึกษาและเตรียมการจัดหาดาวเทียม 
                           ร้อยละ ๖๐ คือ สรุปผลความเป็นไปได้และการด าเนินการจดัหาดาวเทียม 
                           ร้อยละ ๘๐ คือ ก าหนดรายละเอยีดระบบสื่อสารผ่านดาวเทยีม 
                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ รายงานขอความเห็นชอบ รายงานผลการศึกษาโครงการดาวเทียมสื่อสารกองทัพเรอื 

๘. การตรวจรับปืน ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบอัตตาจรล้อยาง 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัตติามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
 การตรวจรับปืน ตามโครงการปรับปรุง

พัฒนาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ
อัตตาจรล้อยาง ศอว.ศอพท. จ านวน ๖ 
กระบอก (ห้วง ก.ค.๖๓) นั้น ให้ทดสอบ
ทดลองยิงจริ งที่สนามยิ งอาวุธ ทร .
หมายเลข ๑๖ (บ้านจันทรเขลม) รวมทั้ง
ทดสอบการลากปืนผ่านทุ่ งอ้ายโลก  
จว.จันทบุรี 

๑. จัดท าแนวทางการทดสอบทดลองการยิง
ปืนด้วยกระสุนจริง รวมทั้งแนวทางการ
ทดสอบลากปืนผ่านทุ่งอ้ายโลก จว.จันทบุรี 
๒. จัดให้มีการทดสอบทดลองการยิงปืนด้วย
กระสุนจริง ณ สนามยิงอาวุธ ทร. หมายเลข 
๑๖ (บ้านจันทรเขลม) 
๓. จัดให้มีการทดสอบลากปืนผ่านทุ่งอ้ายโลก 
จว.จันทบุรี 

ยก.ทร. 
 

กบ.ทร. 
นย. 

สพ.ทร. 
และ 

นขต.ทร. 
ที่

เกี่ยวข้อง 

๑. ทร. อนุมตัิแนวทางการฝึกยิง 
๒. ผลการฝึกบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ร้อยละ  
๒๕   

ร้อยละ   
๕๐  

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 



หน้า ค - ๓๐ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัตติามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง  ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓  ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๒๕ คือ ยก.ทร. เสนอขออนุมัติแนวทางการฝึก     
                               ร้อยละ ๕๐ คือ ทร. อนุมัติแนวทางการฝึกยิงรวมถึงการเตรียมพร้อมของหน่วยต่างๆ     
                               ร้อยละ ๘๐ คือ หน่วยยิงมีความพร้อมท าการยิง 
                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ ท าการฝึกเรียบร้อย 

ด้านองค์ยุทธวิธี  

๑. จัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ์ (Navy Artificial Intelligence : Navy AI) 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 จัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ ์(Navy 

Artificial Intelligence : Navy AI) โดย ทร.
จะเริ่มต้นสร้างเวทีบริการหรือบิ๊กดาต้า 
(Big Data)  หรือต้องมีศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบ/อุปกรณ์จดจ าตรวจสอบ
ใบหน้าบุคคล (Face Scan) บัตรอัจฉริยะ 
(Smart Card) ที่เป็นทั้งบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ/ทหารกองประจ าการ บัตร
ระบบรักษาความปลอดภัย และบัตรสิทธิ
ก าลังพลในใบเดียวกัน รวมถึงระบบจดจ า
ทะเบียนรถยนต์ (License Plate) โดยให้ 
สสท.ทร.เป็นเจ้าภาพ และหน่วยเกี่ยวข้อง
ส าคัญมีส่วนร่วมจัดท า/จัดตั้ง คือ กรมฝ่าย
อ านวยการทุกกรม และ ฐท.กท.  ส่วน 
นขต.ทร.เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ได้ร่างแผนองค์ประกอบ แบบ และต าบล
ที่ติดตั้งระบบ รวมถึงการใช้งานของเครื่องมือ
และระบบอย่างบูรณาการ ภายใน ธ.ค.๖๒ 

ด า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ร ะ บ บ สั ง ค ม น า วี
ปัญญาประดิ ษฐ์  โดยก าหนดให้หน่ วย
เกี่ยวข้องส าคัญมีส่วนร่วมจัดท า/จัดตั้ง คือ 
กรมฝ่ายอ านวยการ ทร.ทั้งหมด และ 
ฐท.กท. ส่วน นขต.ทร.เป็นหน่วยสนับสนุน
ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้ร่างแผนองค์ประกอบ 
แบบ และต าบลที่ติดตั้งระบบ รวมถึงการใช้
งานของเครื่องมือและระบบอย่างบูรณาการ 
ภายใน ธ.ค.๖๒ และจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ 
ให้สามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์ภายใน 
เม.ย.๖๓ 

สสท.ทร. กรมฝ่าย
อ านวยการ  

ฐท.กท.  

การจัดท าร่างแผนองค์ประกอบ   แบบ
ต าบลที่ติดตั้งระบบ และจัดท าเป็น
ระบบต้นแบบ 

ร้อยละ  
๕๐ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - 



หน้า ค - ๓๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
และจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานระบบได้สมบูรณ์ภายใน เม.ย.๖๓  

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๕๐  คือ  ออกแบบร่างแผนองค์ประกอบ แบบ และต าบลที่ตดิตั้งระบบ รวมถึงการใช้งานของเครื่องมือและระบบอย่างบรูณาการ 
                             ร้อยละ ๑๐๐  คือ  สร้างระบบต้นแบบที่จะใช้ติดตั้ง เพื่อเป็นต้นแบบในการตดิตั้งระบบจริง 

๒. พัฒนาการน าระบบเอาต์ลุก (Outlook) และพัฒนาระบบ IT ของ ทร. มาช่วยบริหารงานธุรการ และรองรับระบบ AI ของ ทร. 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 พัฒนาการน าระบบเอาต์ลุก (Outlook) 

และพัฒนาระบบ IT ของ ทร. มาช่วย
บริหารงานธุรการ และรองรับระบบ AI 
ของ ทร. 

        

๒.๑ ให้ติดตั้ ง (Set.up) ระบบงานตรวจแก้ไข 
และติดตามหนังสือ ทร. ส าหรับกรมในส่วน
บัญชาการ หน.นขต.ทร.(ทุกหน่วย) รอง หน.
นขต.ทร.(ช้ันยศ พล.ร.ท.ขึ้นไป) กับ เสธ.
นขต.ทร.(ทุกหน่วย) และ รอง เสธ.นขต.ทร.
(ที่ หน.หน่วยมีช้ันยศ พล.ร.ท. ขึ้นไป) ให้
สมบูรณ์ภายใน ธ.ค.๖๒ โดยเฉพาะการระบุ
ช่ื อ  (Contact) ใ น แต่ ล ะต า แห น่ ง  ใ น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน  

๑. ด าเนินการติดตั้งระบบ Outlook ที่มี
ระบบ Tracking Changes ที่พร้อมใช้งาน 
 
 
๒ .  เพิ่ ม เ ติ มจ าน วนบัญ ชีผู้ ใ ช้ ง าน ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มตาม
นโยบาย ผบ.ทร.  
๓. ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การรับส่งเอกสาร โดยใช้ Outlook  

สสท.ทร.  ๑. สามารถติดตั้งระบบ Outlook ที่มี
ระบบ Tracking Changes ครอบคลุม
ทุกบัญชีผู้ใช้งาน  
 
๒. จ านวนบัญชีผู้ ใช้งานได้รับการ
เพิ่มเติมครอบคลุม ลงไปถึงระดับ หน.
แผนก ในกรมส่วนบัญชาการ  
๓. มีการออกมาตรการด้านความ
ปลอดภัย ในการรับส่งเอกสาร โดยใช้ 
Outlook 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 
 
 
 
- 

 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 
- 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ การด าเนินตามแนวทางการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.๒ ให้พัฒนาการส่งไฟล์หนังสือฉบับผ่านการ
ตรวจแก้ไข (Tracking Changes) ตั้งแต่
ระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ที่ จก.กรม 
ในส่วนบัญชาการ และ หน.นขต.ทร.ตรวจ

สสท.ทร. ด าเนินการทางเทคนิค ในการ
พัฒนาระบบ outlook รวมทั้ง ปรับปรุง
ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับรองรับการใช้
งาน หรือแก้ไขไฟล์เอกสารร่วมกัน 

  สสท.ทร.  ระบบ outlook สามารถรองรับการ
แก้ ไขไฟล์ เอกสารร่วมกัน รวมทั้ ง
สามารถตรวจติดตามการแก้ไขเอกสาร
ตามสายงานได้ตั้งแต่ต้นทาง 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 



หน้า ค - ๓๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
แก้ไขแล้วถึง สน.ผบ.ทร.ผ่านระบบเอาต์ลุก 
โดยไม่ต้องรอต้นฉบับที่เสนอให้ จก.กรม 
ในส่วนบัญชาการ/ หน.นขต.ทร.ลงนาม
เสนอ ทร. 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ  ระบบ outlook สามารถรองรับการแก้ไขไฟล์เอกสารร่วมกัน รวมทั้งสามารถตรวจติดตามการแก้ไขเอกสารตามสายงานได้ตั้งแต่ต้นทาง 

๒.๓ ก า ร จั ด ห า ห รื อ อั พ เ ก ร ด  (Upgrade) 
คอมพิวเตอร์ ทร. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ต้องให้สามารถใช้ระบบส านักงาน ๓๖๕ 
หรือออฟฟิศ ๓๖๕ (Office 365) และ
ไมโครซอฟต์ เวิร์ ด ๒๐๑๓ (Microsoft 
Word 2013) ขึ้นไป หากใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ มี การติดตั้ งซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการเฉพาะ ในช่ือแมคโอเอส 
(macOS) ต้ อ งติ ดตั้ ง ร ะบบส า นั ก งาน
ออฟฟิศฟอร์แมค (Office for Mac) ส าหรับ
พิมพ์งานธุรการปกติ รวมทั้งความปลอดภัย
ต้องเสียบการ์ดหมายรู้และพิสูจน์ทราบ 
ตัวบุคคลจึงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ได้ 

ด าเนินการจัดหา ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
รองรับการท างาน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ 

สสท.ทร  มีระบบส านักงานอัตโนมัติซอฟท์แวร์
ที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐    คือ มีการจดัท า TOR ในการจดัหาระบบส านักงานอตัโนมัต ิ
                                ร้อยละ ๖๐    คือ จัดหาระบบส านกังานอัตโนมัต ิ

                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ มรีะบบส านกังานอัตโนมตัิที่จัดหาเรียบร้อย รวมทั้งมีการตดิตั้งเสร็จ พร้อมใช้งาน 
๒.๔ ให้ สสท.ทร.จัด Mobile Team อบรมและ

ทดสอบการใช้งานให้กับหน่วยต่าง ๆ ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๑.ด า เนินการอบรมการใ ช้งานระบบ 
Outlook เป็นการส่วนรวมให้กับ จนท.
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) .หรื อ
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ของทุก นขต.ทร.
ทุกวงรอบการโยกย้ายอย่างน้อยวงรอบละ 
๑ ครั้ง หรือ ปีละ ๒ ครั้ง ท่ี สสท.ทร. 
๒.จัดชุดออกไปให้ค าแนะน า และสอนการ

สสท.ทร.  ๑. จ านวนครั้งการจัดการอบรมอย่าง
น้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 
๒. จ านวน นขต.ทร. ที่สามารถจัดชุด

ร้อยละ 
๕๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ

ร้อยละ 
๕๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
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ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ใช้งานให้กับผู้บังคับบัญชา และ นขต.ทร. 
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวท้ัง ทร. 

ไปให้ค าแนะน าได้ ๕๐ ๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ การด าเนินการอบรมการใช้งานระบบ Outlook เป็นการส่วนรวมให้กับผูเ้กี่ยวข้องในการใช้งานระบบของทุก นขต.ทร. 
                          ร้อยละ ๕๐ คือ ความส าเร็จในการจัดการสอนให้กับผูเ้กี่ยวข้องในการใช้งานระบบของทุก นขต.ทร.ที่ สสท.ทร.ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ ความส าเร็จในการจัดการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบของทุก นขต.ทร.ที่ สสท.ทร.ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ การจัดชุด Mobile Team ออกไปให้ค าแนะน า และสอนการใช้งานให้กับผู้เกี่ยวข้องในการใช้งาน นขต.ทร. ตามพื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวท้ัง ทร. 
                          ร้อยละ ๕๐ คือ ความส าเร็จในการส่ง Mobile Team เข้าให้ค าแนะน าการใช้งานระบบ Outlook ตามหน่วย นขต.ทร. ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง 

                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ ความส าเร็จในการส่ง Mobile Team เข้าให้ค าแนะน าการใช้งานระบบ Outlook ตามหน่วย นขต.ทร. ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง  

๓. ตรวจสอบการบรรจุก าลังพล ศปก.ศรชล. ที่ได้รับการบรรจุเมื่อ ต.ค.๖๒ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ตรวจสอบการบรรจุก าลังพล ศปก.ศรชล. 

ที่ได้รับการบรรจุเมื่อ ต.ค.๖๒ เพื่อการ
เตรียมก าลัง และใช้ก าลังของ ศรชล . 
รองรับ พ.ร.บ.ศรชล. ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่บัดนี้ โดยมอบหมายให้ เสธ.ทร.
พิจารณาสั่งการหน่วยเกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้รอบด้าน ทั้งนี้ หน่วยทุกหน่วยใน ทร. 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน 

 ๑) การบรรจุก าลังพล ศรชล. ที่ได้รับการ
บรรจุเมื่อ ต.ค.๖๒ เพื่อการเตรียมก าลัง 
และใช้ก าลังของ ศรชล. รองรับ พ.ร.บ.การ
รักษาผลประโยชน์ประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้ โดยมอบหมายให้ เสธ.ทร.พิจารณาสั่ง
การหน่วยเกี่ยวข้องจัดหน่วยด าเนินการให้
รอบด้าน 
๒) บรรจุก าลังพล ศรชล. ในระยะเปลี่ยน
ผ่านเพื่อปฏิบัติงาน (ต.ค.๖๒) 

กพ.ทร. 
 

นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกิจ 

ทร. 
ศรชล. 

 

ความส าเร็จของการบรรจุก าลัง ศรชล.
ตามแผนที่ก าหนด 

- 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๙๐ คือ บรรจุก าลังพล ศรชล. ตามทีร่้องขอได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    
          ร้อยละ ๑๐๐ คือ บรรจุก าลังพล ศรชล. เพิม่เตมิตามทีร่้องขอ 
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๔. ตรวจสอบแผนเผชิญเหตุ ทบทวนแผนต่าง ๆ และปรับปรุงให้ทันสมัย 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ให้ทุกหน่วยตรวจสอบแผนเผชิญเหตุ 

ทบทวนแผนต่ าง ๆ .และปรับปรุ ง ให้
ทันสมัย 

๑. ให้หน่วยตรวจสอบแผนเผชิญเหตุที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับว่ามีความทันสมัย 
และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ด าเนินการปรับปรุงแผนที่ล้าสมัยให้มี
ความทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยก.ทร. 
 

นขต.ทร. ร้อยละของความส าเร็จในการทบทวน
แผนเผชิญเหตุของหน่วย 

ร้อยละ 
๓๐ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๓๐ คือ แผนเผชิญเหตไุด้รบัการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 
                                 ร้อยละ ๕๐ คือ มีการก าหนดแผนที่ต้องปรับปรงุ และรายละเอยีดการปรับปรุงเรยีบร้อย 
                                 ร้อยละ ๗๕ คือ หน่วยด าเนินการปรับปรุงแผนทีเ่กี่ยวข้อง 
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ แผนตา่ง ๆ  ไดร้ับการปรบัปรุงเรียบร้อย 

๕. เตรียมการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น Harpoon Block II Mode การยิงฝั่ง (Coastal Target Suppression : CTS) ในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 เตรียมการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น 

แบบ Harpoon Block II Mode.การยิงฝั่ง
(Coastal Target Suppression : CTS) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ยิงแยกจาก
การฝึกกับ ทร.สป.   

๑. จัดท าแนวทางการฝึกยิง  
๒. เตรียมความพร้อมให้สามารถท าการฝึก
ยิงได้ในงบประมาณ ๒๕๖๔  

ยก.ทร. 
 

นขต.ทร. 
(กร. ทรภ.
(๑,๒,๓)  
สพ.ทร.  
พธ.ทร.  
อล.ทร.  
อร.) 

๑. ทร. อนุมัติแนวทางการฝึกยิง 
๒. หน่วยฝึกและส่วนสนับสนุนการฝึก
มีความพร้อม 

- ร้อยละ  
๕๐  

- ร้อยละ  
๑๐๐  

 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๕๐ คือ  ยก.ทร. เสนอขออนมุัติแนวทางการฝกึยิง    
                                ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร. อนุมัตแินวทางการฝึกยิง 
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๖. ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ Harpoon Block 1C ในการฝึก Sing Siam 2020 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ 

Harpoon Block 1C ในการฝึก Sing Siam 
2020 โ ด ย ใ ห้ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ส ลั บ 
ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเป้าและ
ส น า ม ยิ ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง ต อ บ แ ท น  
เท่าเทียมกัน 

ติดต่อประสานงานและจัดให้มีการฝึกยิง
อาวุธปล่อยน าวิถี Harpoon Block 1C ใน
การฝึก Sing Siam 2020 ทั้งนี้หากมี
ข้อขัดข้องให้จัดท าแนวทางการฝึกท าการ
ยิงด้วยตนเอง และการเตรียมความพร้อม 

ยก.ทร. 
 

กร. 
อร.  

อล.ทร.  
สพ.ทร.  
ทรภ.๑  
ทรภ.๒  
ฐท.สส. 
พธ.ทร. 

๑. ติดต่อประสานการฝึกยิงอาวุธตาม
แนวทางนโยบายที่ ทร. ก าหนด 
๒. จัดท าแนวทางการฝึกและการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก 
๓. จัดการฝึกและผลการยิงของ ทร. 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ร้อยละ  
๓๐  

ร้อยละ   
๖๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐  

-  

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ ทร. อนุมตัิแนวทางการฝึกและการเตรียมความพร้อม     
                                ร้อยละ ๖๐ คือ หน่วยเกีย่วข้องเตรยีมความพร้อมตามแผนที่ก าหนด     
                                ร้อยละ ๑๐๐ คือ ด าเนินการฝึกยิงเรียบร้อย 

๗. ให้เตรียมการรองรับการทีก่ระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน (กห.สปจ.) จะสร้างและส่งมอบเรือ ฟก.ชุดเจ้าพระยา 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ให้เตรียมการรองรับการที่กระทรวงกลาโหม

สาธารณรัฐประชาชนจีน (กห.สปจ.) แจ้ง
ว่ า จ ะส ร้ า ง และส่ งมอบ เ รื อ  ฟก . ชุ ด
เจ้าพระยา ให้แก่ ทร. อีก ๒ ล า โดยจะ
ขอรับซากเรือ ฟก.ที่ ทร. ปลดประจ าการ 
๒ ล า เพื่อน ากลับไปท าพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ 
ทร. ได้แจ้งความต้องการรับมอบเรือ ฟก.
ชุด ร.ล.กระบุรี (ชุดเจียงเว่ย) เนื่องจากเป็น
แบบเรือที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถท่ี
สูงกว่า  

จัดท าแนวทางและแผนงานรองรับการส่ง
มอบเรือ ฟก.ที่ ทร. ปลดประจ าการให้กับ 
สปจ. เพือ่น ากลับไปท าพิพิธภัณฑ์ 
- เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุมจัดท าแนวทาง
และแผนงานรองรับการส่งมอบเรือ ฟก.ฯ 
(ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- จัดท าแนวทางและแผนงานรองรับฯ 
(ภายใน ม.ีค.๖๓) 
- เสนอ ทร.ขออนุมัติแนวทางและแผนงาน
รองรับฯ (ภายใน ม.ิย.๖๓) 
- ทร.อนุมัติแนวทางฯ (ภายใน ก.ย.๖๓) 

กบ.ทร. 
 

กร. ทร. เห็นชอบ/อนุมัติแนวทางและ
แผนงานการส่งมอบเรือ ฟก.ที่ ทร.              
ปลดประจ าการ ให้กับ สปจ. เพื่อ
น ากลับไปท าพิพิธภัณฑ์ 

ร้อยละ 
๒๕ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๕๐ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๗๕ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๒๕ คือ หน่วยเกี่ยวข้องประชุมจดัท าแนวทางและแผนงานรองรับการส่งมอบเรือ ฟก.ฯ 



หน้า ค - ๓๖ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
                            ร้อยละ ๕๐ คือ จัดท าแนวทางและแผนงานรองรับฯ เรยีบร้อย 
                                  ร้อยละ ๗๕ คือ เสนอ ทร.ขออนุมัติแนวทางและแผนงานรองรับฯ 
                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิแนวทางการด าเนินการ 

๘. ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ Exocet โดย ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็นเรือยิง 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พ้ืน-สู่-พื้น แบบ 

Exocet โดย ร.ล.ราชฤทธ์ิ เป็นเรือยิง ทั้งนี้ 
ความตั้ งใจของ ผบ.ทร. (Commander 
Intention) ต้องการให้ปลดระวางประจ าการ 
ร.ล.ราชฤทธิ ์ไปพร้อมกันเมื่อท าการยิงอาวุธ
ปล่อยฯ นั้นแล้วเสร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
ทร.มีขีดความสามารถสูงในการบ ารุงรักษา 
และ อาวุธปล่อยฯ แบบ Exocet เป็นอาวุธ
ปล่อยฯ ที่มีประสิทธิภาพเ ช่ือถือได้สู ง 
(Well Proven) 

๑. จัดท าแนวทางการฝึก และการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการฝึก 
๒. จัดให้มีการฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี พื้น-
สู่-พื้น Exocet โดย ร.ล.ราชฤทธิ ์เป็นเรือยิง 

ยก.ทร. 
 

กร. 
อร.  

อล.ทร.  
สพ.ทร.  
ทรภ.๑  
ทรภ.๒  
ฐท.สส. 

๑. ทร. อนุมัติแนวทางการฝึกยิง 
๒. ผลการฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ร้อยละ   
๓๐  

ร้อยละ  
๖๐   

ร้อยละ   
๑๐๐  

-   

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ คือ ๓๐ ทร. อนมุัติแนวทางการฝึกและการเตรยีมความพร้อม     
                                 ร้อยละ ๖๐ คือ หน่วยเกีย่วข้องเตรยีมความพร้อมตามแผนที่ก าหนด     
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ด าเนินการฝึกยิงเรียบร้อย 

๙. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่เกาะเมียง (นป.สอ.รฝ.๖๓๑) 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝ่ังที่ เกาะเมียง (นป.สอ.รฝ.
๖๓๑) โดยสามารถปฏิบัติการได้ตั้งแต่ 

๑. จัดประชุมหน่วยเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการตามหน้าที่รับผดิชอบ 

๒. หน่วยที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายละเอียด 

ยก.ทร. 
สอ.รฝ. 

กบ.ทร. 
สสท.ทร. 
สปช.ทร. 

นป.สอ.รฝ.๖๓๑ สามารถปฏิบัติงานได้
ตั้งแต่ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  



หน้า ค - ๓๗ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
เม.ย.๖๒ เป็นต้นไป เพื่อการใช้ก าลังของ 
ทร.ฝั่งทะเลอันดามันทั้งการรองรับ C4ISR 
และการรักษาพื้นที่ ของ ทร .ด้วยการ
ปฏิบัติการทั้งทางทหารและการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม 
(Military Operations Other Than War 
: MOOTW) และการสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องจากพระราชด าริโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหา
ยาก ทั้งนี้ หากไม่สามารถเตรียมการและ
บรรจุโครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์ทาง
ทะเล ส าหรับ นป.สอ.รฝ.ก.เมียง ได้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้บรรจุโครงการ
ดังกล่าวไว้โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
NCW. ระยะที่  ๔  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

และเสนองบประมาณ 

๓. ขออนุมัติจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เกาะเมียง 
๔.ปลูกสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ NCW 

ทรภ.๓ 
อศ. 

ชย.ทร. 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๖๐ คือ ทร.อนุมัติจดัตั้ง นป.สอ.รฝ.เกาะเมียง 
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และติดตั้งอุปกรณต์ามโครงการ NCW เรียบร้อย 

๑๐. เรื่องเน้นย้ า 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๑๐.๑ หน่วยทุกหน่วย ต้องสนับสนุนความพร้อม

ของหน่วยก าลังรบ ดังนั้น ปัญหาความ
พร้อมของหน่วยก าลังรบต้องได้รับการ
แก้ไขเป็นอันดับแรก 

จัดท าแนวทางการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง
ยุ ท โ ธปกร ณ์ หลั ก ก รณี ฉุ ก เ ฉิ น เ พื่ อ
สนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงให้แก่หน่วย
ก าลังรบ 
- เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุมทบทวน

กบ.ทร. 
 

- ทร. อนุมัติแนวทางการส่งก าลังและ
ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณี
ฉุกเฉิน 

ร้อยละ 
๒๕ 

 
 

ร้อยละ 
๕๐ 

 
 

 

ร้อยละ 
๗๕ 

 
 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 



หน้า ค - ๓๘ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
แผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณี
ฉุกเฉิน (ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- จัดท าแผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลัก
กรณีฉุกเฉิน (ภายใน ม.ีค.๖๓) 
- เสนอ ทร.ขออนุมัติแผนซ่อมบ ารุ ง
ยุทโธปกรณ์หลักกรณีฉุกเฉิน 
(ภายใน มิ.ย.๖๓) 
- ทร.อนุมัติแผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์
หลักกรณีฉุกเฉิน (ภายใน ก.ย.๖๓) 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๒๕ คือ หน่วยเกี่ยวข้องประชุมประชุมทบทวนแผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณีฉุกเฉิน 
                             ร้อยละ ๕๐ คือ จดัท าแผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณีฉุกเฉิน 
                                  ร้อยละ ๗๕ คือ เสนอ ทร.ขออนุมตัิแผนซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณีฉุกเฉิน 
                             ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิแผนซอ่มบ ารุงยุทโธปกรณ์หลักกรณีฉุกเฉิน 
๑๐.๒ ด ารงการฝึกที่ว่า รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้น 

ยกระดับการฝึกการรบในสถานการณ์ที่
สมจริงอย่างรอบด้าน 

ก าหนดแนวทางการฝึกและหัวข้อการฝึก
ให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ก าลังของ 
ทร. โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
สมจริงอย่างรอบด้าน 

ยก.ทร. นขต.ทร.   มีการจัดท าแผนการฝึก ตามแนวทาง
การ ใ ช้ ก า ลั ง ขอ ง  ทร .  โ ด ย ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สมจริง
อย่างรอบด้าน 

ร้อยละ   
๓๐  

ร้อยละ   
๖๐  

ร้อยละ  
๑๐๐   

- 
 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๓๐ คือ จัดท าแผนการฝึกเรียบร้อย    
                                 ร้อยละ ๖๐ คือ ด าเนินการฝึกตามแผนที่ก าหนด   
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ การฝกึบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ ทร. ก าหนด 
๑๐.๓ การเตรียมความพร้อมส าหรับการรบอยู่

ตลอดเวลา สร้างสปิริต และความพร้อมใน
การระดมสรรพก าลัง และเตรียมการ
รองรับภัยทุกรูปแบบตั้งแต่ภาวะปกติ 

๑. มีการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการเรียกก าลังพล
ส ารองมาใช้ในการปฏิบัติราชการทหาร 
 
๒.  มี การ เ รี ยกก าลั งพลส ารอง เพื่ อ
ตรวจสอบความพร้อม และฝึกวิชาทหารให้
มีความพร้อมรบส าหรับปฏิบัติราชการ เมื่อ
มีเหตุการณ์ที่ต้องใช้ก าลังในส่วนของ
ก าลังพลส ารอง 

กพ.ทร. 

 

นขต.ทร.
ก าลังรบ

หลัก 
(กร.,นย. 
สอ.รฝ.) 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าบัญชี
บรรจุก าลังในวาระโยกย้ายต่าง ๆ 
จ านวนที่มีการเรียกพลอย่างน้อยปีละ 
๒ หน่วย 
๒. ร้อยละความส าเร็จในการเตรียม
ความพร้อมก าลังพลส ารอง 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ  
๓๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ  
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

 



หน้า ค - ๓๙ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละ ๑๐๐ คือ นขต.ทร. ด าเนินการจัดท าบญัชีบรรจุก าลังเรยีบร้อย 
                           ตัวช้ีวัดที่ ๒  ร้อยละ ๓๐ คือ จัดท าข้อมลูก าลงัพลส ารองที่เข้ารับการเรียกพล 
                                          ร้อยละ ๙๐ คือ ขออนุมัติ ทร. เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร 
                                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ หน่วยฝึกด าเนนิการฝึกก าลังพลส ารองตามแผนงานท่ีก าหนดไว้เรียบร้อย 
      ๑. ประสานหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่ อรวบรวมข้อมูลการทบทวนการ
ก าหนดความพร้อมรบของ ทร. ภายใน 
พ.ย.๖๒   
     ๒. จัดการประชุม/สัมมนาศึกษา 
แนวทางการทบทวนการก าหนดความ
พร้อมรบของ ทร.ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 
ภายใน ม.ีค.๖๓ 
     ๓. เสนอ ทร. ขออนุมัติการก าหนด
ความพร้อมรบของ ทร.ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใน ก.ย.๖๓  

ยก.ทร. กร. 
นย. 

สอ.รฝ. 

ระดับความพร้อมรบของ ทร. ได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย  

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๒๐ คือ การประสานหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมขอ้มูลการทบทวนการก าหนดความพร้อมรบของ ทร. เรียบร้อย 
                           ร้อยละ ๔๐ คือ ด าเนินการประชุม/สมัมนาท าการศึกษาและทบทวนการก าหนดความพร้อมรบของ ทร. ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบรอ้ย 
                           ร้อยละ ๖๐ คือ รายงานผลการประชุม/สมัมนาท าการศึกษาและทบทวนการก าหนดความพร้อมรบของ ทร. ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ เรยีบร้อย    

                             ร้อยละ ๑๐๐ คือ เสนอ ทร. ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดความพรอ้มรบของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๓ เรยีบรอ้ย 
  ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนระดมสรรพ

ก าลังและบัญชีการระดมสรรพก าลังใหม่ 
ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและ
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และ
แผนของหน่วยเหนือ 
- เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุม/สัมมนา 
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนระดมสรรพก าลัง
และบัญชีระดมสรรพก าลัง (ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- จัดท าแผนระดมสรรพก าลังและบัญชี
ระดมสรรพก าลังใหม่ (ภายใน มี.ค.๖๓) 

กบ.ทร. - ร้อยละความส าเร็จในการเสนอ ทร. 
อนุมัติแผนระดมสรรพก าลังของ 
ทร.ฉบับใหม่ 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 



หน้า ค - ๔๐ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
- เสนอ ทร.ขออนุมัติแผนระดมสรรพ
ก าลังของ ทร.ฉบับใหม่ (ภายใน ม.ิย.๖๓) 
- ทร.อนุมัติแผนระดมสรรพก าลังของ 
ทร. ฉบับใหม่ (ภายใน ก.ย.๖๓) 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๒๕ คือ หน่วยเกี่ยวข้องประชุม/สัมมนา ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนระดมสรรพก าลังและบัญชีระดมสรรพก าลัง 
                            ร้อยละ ๕๐ คือ จดัท าแผนระดมสรรพก าลังและบัญชีระดมสรรพก าลังใหม่เรยีบร้อย 
                                  ร้อยละ ๗๕ คือ เสนอ ทร.ขออนุมตัิแผนระดมสรรพก าลังของ ทร.ฉบับใหม่ 
                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิแผนระดมสรรพก าลังของ ทร. ฉบับใหม่ 
๑๐.๔ การปลูกฝัง “อุดมการณ์ชาติ” และเมื่อ

ได้รับมอบหมายภารกิจต้องไม่ล้มเหลวอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ไ ม่ มี  “ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ” 
โดยเฉพาะการเป็น “นักรบชาวเรือ” ทั้ง
ยามสงบและยามสงครามหรือสถานการณ์
วิกฤติ ผ่านกระบวนฝึก ศึกษา และอบรม
อย่างเข้มงวด 

จัดให้มีการฝึก ศึกษา อบรม โดยให้
ปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ จิตวิญญาณ และ
การเป็นนักรบชาวเรือ  

ยก.ทร. กพ.ทร. 
นขต.ทร. 

จ านวนรายการฝึก ศึกษา และอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้บรรจุการปลูกฝัง
อุดมการณ์ฯ ตามนโยบายและสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

ร้อยละ  
๒๕   

ร้อยละ  
๕๐   

ร้อยละ  
๗๕   

ร้อยละ   
๑๐๐  

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ คือ ๒๕  หน่วยที่เกี่ยวข้องก าหนดรายการฝึกและหลกัสตูรการศกึษาที่จะมกีารด าเนินการเรียบร้อย    
                                 ร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ คือ หน่วยต่าง ๆ  มีการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๐.๕ กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของ

ประชาชน หายใจ เช่ือมใจ และมีชะตาชีวิต
ร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน 
ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมี
ทหารของกองทัพเรือ 

๑ .  เน้ นย้ าการปฏิ บั ติ การข่ า วส า ร  
การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการด้าน
กิจการพล เรื อนและการ ช่วย เหลือ
ประชาชน ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ 
ของกองทัพ เรื อต้อง เป็นทหารของ
ประชาชน หายใจ เช่ือมใจ และมีชะตา
ชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้ เพื่อรับใ ช้
ประชาชนท่ีใดมีศัตรู ท่ีใดมีภัยอันตราย ท่ี
นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับ
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม “กองทัพเรือ
ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ 

ยก.ทร. 
(ศปก.ทร.) 

 

กพร.ทร. 
หน่วย

เฉพาะกิจ 
ทร. 

ร้อยละของประชาชนที่มีการรับรู้ ถึง
การด าเนินการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ ทร. และมีความพึง
พอใจในการด าเนินการของ ทร. 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ
๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  - 



หน้า ค - ๔๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

๑. ตรวจสอบการปรับอัตราและโครงสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการปรับ

อัตราและโครงสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการไปเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้
ส าเร็จเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

๑. ตรวจสอบการปรับอัตราและโครงสร้างฯ 
ที่ได้ด าเนินการไป มีจ านวน ๔ เรื่อง  
 ๑.๑ การจัดตั้ง พัน.สห.ทร.ที่ ๔ กรม สห.ทร. 
 ๑.๒ แก้ อฉก. อศ. เพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
 ๑.๓ ปรับอัตรา รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ
รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยปรับเกลี่ยอัตราจาก พร. 
จากเรื่องสั่งการในการตรวจเยี่ยมหน่วย ทร. 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๑ 

 ๑.๔ แก้ อฉก. รร.นร. ในส่วน บก.รร.นร. 
โดยจัดตั้งเป็นกองงาน 

 ๑.๕ ปรับอัตราก าลังพลของหน่วยใน 
ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 

๒. ด าเนินการติดตามเพื่อประสานข้อมูล 
รายละเอียด ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม 

ยก.ทร. 
 

- จ านวนหน่วยที่ได้รับการปรับอัตรา
และโครงสร้างฯ ได้รับการแก้ค าสั่ง 
ทร. รองรับค าสั่ง กห. เสร็จเรียบร้อย 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐  

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๔๐ คือ ที่ได้ด าเนินการไปไดร้ับการแก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห. เสรจ็เรียบร้อย จ านวน ๒ เรื่อง 
                      ร้อยละ ๖๐ คือ ที่ได้ด าเนินการไปได้รับการแก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห. เสรจ็เรยีบร้อย จ านวน ๓ เรื่อง 
                      ร้อยละ ๘๐ คือ ที่ได้ด าเนินการไปได้รับการแก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห. เสรจ็เรยีบร้อย จ านวน ๔ เรื่อง 
                ร้อยละ ๑๐๐ คือ ที่ไดด้ าเนินการไปได้รับการแก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห. เสรจ็เรยีบร้อยครบทุกเรื่อง 

 

 

 



หน้า ค - ๔๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

๒. จัดระเบียบพื้นที่บริเวณ อธบ.อร. กลน.กร. บก.ทร.วังนันทอุทยาน และพื้นที่ปริมณฑล 
ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 จัดระเบียบพื้นท่ีบริเวณ อธบ.อร. กลน.กร. 

บก.ทร.วังนันทอุทยาน และพื้นท่ีปริมณฑล 
ให้สอดคล้องกับแผนการถวายความ
ปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยอย่าง 
มปีระสิทธิภาพ  

๑. จัดการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนการจัดระเบียบหน่วย 
๒. หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๑ 
ได้ 
๓. หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๒ ได้ 

ยก.ทร. 
 

สสท.ทร. 
กร. 

ฐท.กท. 
อร. 

พธ.ทร. 
สพ.ทร. 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
แผน 
๒. ร้อยละของความสามารถในการ
ปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๑ 
๓.ร้อยละของความสามารถในการ
ปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๒ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 
 
 
- 

- 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : - 

๓. การเตรียมการและด าเนินการบริหารจัดการ และการปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณ 
ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๓.๑ การปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณต้อง

รักษาระดับการใช้เงินงบประมาณให้อยู่
ระดับไม่เกินอันดับ ๒ 

๑. รักษาระดับการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่
ระดับไม่เกินอันดับที่ ๒ 
    ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายราย
เดือน โดยจ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุน  
    ๑.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรเงิน
ประจ างวดให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วย  
   ๑.๓ ให้หน่วยจัดท า Timeline ในการ
ประมาณการเบิกจ่ายตามงวดงานจนถึงวัน
สิ้นสุดสัญญา  
     ๑.๔ จัด Mobile Team ร่วมกับ กบ.ทร. 
ติดตาม/ช่วยเหลือหน่วยในการเร่ งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     ๑.๕ จัดระบบรายงานงบประมาณตาม
แ ผ น  เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม  น ขต . ท ร .

สปช.ทร. นขต.ทร. ผลกา ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม 
ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ 
๒๕ 
 

ร้อยละ 
๒๒.๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 
 

ร้อยละ 
๔๕ 

ร้อยละ 
๗๕ 
 

ร้อยละ 
๖๗.๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ร้อยละ 
๙๐ 



หน้า ค - ๔๓ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
ประจ าเดือน และต่อที่ประชุมสภา กห.  
ให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบประจ าทุกเดือน 
   ๑.๖ ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน
เพิ่มเติมระหว่างปีร่วมกับ กบ.ทร. เพื่อ
รองรับงานนโยบาย ทร. หรืองบประมาณ
เหลือจ่ายจากงานตามแผนที่ไม่สามารถ
ด า เ นิ นก า ร ไ ด้ ทั น ใน เ ดื อน  ก . ค .๖ ๓ 
   ๑.๗  เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมของ ทร. ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบาย ผบ.ทร. ด าเนินการ ดังนี้ 
      - การจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงาน หรือบริหารงานประจ าของ
หน่วยให้ เ ร่ งรั ดด า เนินการจัดซื้ อและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที ่๑ 
      - การจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการส่ง
ก าลังบ ารุง และงานก่อสร้างตามโครงการ
เสริมสร้างหน่วย ให้เร่งรัดด าเนินการให้
สามารถก่อหน้ีผูกพันงบประมาณได้ภายใน
ไตรมาสที่ ๑ และให้พิจารณาแบ่งงวดการ
จ่ า ย ช า ร ะ เ งิ น ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ด าเนินการจริง เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  ไ ด้ ทั นภ าย ในปี งบประมาณ 
มากที่สุด 
     - การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
ที่ไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดก าลังพลเข้า
ร่วมและปัจจัยเวลา ให้เร่งรัดด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑  



หน้า ค - ๔๔ ของ ๕๒ หน้า 
 

ประเด็นนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
     -  งานปีเดียว / โครงการผูกพันข้ามปี 
/ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ระบุตาม 
พ.ร .บ.งบประมาณฯ ปี ๖๓ ให้หน่วย
เตรียมการ โดยจัดท าร่าง TOR ให้พร้อม 
ซึ่ ง จ ะ ถื อ ว่ า ท ร า บ ย อ ด เ งิ น  เ มื่ อ
คณะกรรมการธิการวิสามัญฯ พิจารณา
แล้วเสร็จ โดยหน่วยจะออกประกาศเชิญ
ชวนได้ตั้งแต่ประมาณต้นเดือน ม.ค.๖๓ 
เป็นต้นไป และต้องเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ส าเร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (สะสม) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นรายไตรมาส (๔ ไตรมาส) 

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการ โดยต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 จัดชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่ (Mobile Team) 
ในการติดตามให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยต่าง ๆ 
 

กบ.ทร. 
 

หน่วยถือ 
งบประมาณ 

จ า นวนค รั้ ง ใ น กา รติ ด ต าม ให้
ค าแนะน าและแก้ ไขปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยต่าง ๆ 

๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : - 

 

 

 



หน้า ค - ๔๕ ของ ๕๒ หน้า 
 

๕. การปรับโครงสร้าง ทร.รองรับแผนปฏิรูป กห. ในส่วนที่เหลือ 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ปรับโครงสร้าง ทร.รองรับแผนปฏิรูป กห. 

ในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนงาน และ
เพ่ิมเติม ดังนี้  

        

๕.๑ พิจารณาปรับระบบงานภายในฝ่ าย
อ า น ว ย ก า ร  ท ร .  โ ด ย ให้  จ ก . ฝ่ า ย
อ านวยการ ท างานในลักษณะ ผช.เสธ.ทร.
ฝ่ายต่าง ๆ ในอดีต และให้ ผอ.ส านักใน
กรมฝ่ายอ านวยการ สามารถลงนามใน
บันทึก เสนอ ทร .  ผ่ านตามล าดับ ช้ัน 
(เฉพาะเรื่องใน ทร.) 

๑.  จั ดประ ชุมหน่ วยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ก า ห น ด แ น วทา ง ก า ร
ด าเนินการ 
๒. หน่วยที่เกี่ยวข้องเสนอรายละเอียดในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
๓. ขออนุมัติแนวทางการปรับระบบงาน
ภายในฝ่ายอ านวยการของ ทร. 

ยก.ทร. 
 

กรมฝ่าย
อ านวย 

การต่าง ๆ 

ร้อยละของความส าเร็จในการเสนอ
ปรับระบบงานในฝ่ายอ านวยการ ทร. 

ร้อยละ     
๑๐๐ 

- - - 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมัตแินวทางการปรับระบบงานภายในฝ่ายอ านวยการของ ทร. 

๕.๒ ปรับสมดุลก าลังรบ กร. นย. และ สอ.รฝ. ด าเนินการปรับโครงสร้างการจัดและอัตรา
ของ กร. ทรภ. นย. และ สอ.รฝ. ให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนป้องกันประ เทศ
รวมทั้งรองรับการจัดหายุทโธปกรณ์ใน
อนาคต ดังนี ้
   ๑. หน่วยจัดท าข้อมูลและรายละเอียดใน
การปรับโครงสร้างหน่วยเรียบร้อย 
   ๒. ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับสมดุลฯ 
และเสนอ กห.อนุมัติ (ผ่าน ทท.) 
   ๓. แก้ค าสั ่ง  ทร .  รองรับค าสั ่ง  กห .
เสร็จเรียบร้อย 

ยก.ทร. กร. ทรภ.
๑ - ๓  

นย. และ 
สอ.รฝ. 

ทร. มีก าลังรบ กร. นย. สอ.รฝ. ที่มี
ความเหมาะสมกับภารกิจและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และ 
แผนป้องกันประเทศรวมทั้งรองรับ
การจัดหายุทโธปกรณ์ในอนาคต 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๕๐ คือ ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับสมดลุก าลังรบ 
  ร้อยละ ๗๕ คือ กห.อนุมัติการปรับสมดุลก าลังรบ 
  ร้อยละ ๑๐๐ คือ แก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห.เสรจ็เรยีบร้อย   



หน้า ค - ๔๖ ของ ๕๒ หน้า 
 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๕.๓ ปรับเกลี่ยการบรรจุพลทหารให้สอดคล้อง

กับภารกิจ 
ด าเนินการพิจารณาแบ่งพลทหารให้กับ
นขต.ทร. ตามอัตราทหารกองประจ าการที่ 
ทร.ได้ก าหนดสัดส่วนการบรรจุก าลังพล กับ
แบ่งให้กับหน่วยต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความ
จ าเป็นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
หน่วยด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจได้  

กพ.ทร. 
 

นขต.ทร. ร้อยละความส าเร็จในการบรรจุพล
ทหารในแต่ละผลัด (ประกอบด้วย 
ผลัด ๑ - ๔) ที่ ผ่ านการฝึกจาก 
ศฝ.นย. และ ศฝ.สอ.รฝ. ให้กับ 
นขต.ทร. 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

  ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ แนวทางการบรรจุพลทหารได้รบัการเห็นชอบ สามารถบรรจพุลทหารในแตล่ะผลัดในระยะเวลาที่ก าหนด 

  ด าเนินการปรับอัตราทหารกองประจ าการ
ของ นขต.ทร. ให้มีความเหมาะสมกับ 
ภารกิจหน้าท่ีตาม อฉก. และ อจย. รวมทั้ง
การสนับสนุนงานตามโครงการจิตอาสา 
และการปฏิบัติภารกิจ ฉก.ทม.รอ.ฯ  
   ๑ .  หน่ ว ยต่ า ง  ๆ จั ดท า ข้ อมู ล และ
รายละเอียดในการปรับโครงสร้างหน่วย
เรียบร้อย 
   ๒. ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับเกลี่ยฯ 
และเสนอ กห.อนุมัติ (ผ่าน ทท.) 
   ๓. แก้ค าสั ่ง  ทร .  รองรับค าสั ่ง  กห .
เสร็จเรียบร้อย 

ยก.ทร. 
 

นขต.ทร. ทร.สามารถบรรจุพลทหารได้สอดคล้อง
กับภารกิจ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 

  ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๕๐ คือ ทร. ให้ความเห็นชอบการปรับเกลี่ยอัตราพลทหาร 
  ร้อยละ ๗๕ คือ กห.อนุมัติการปรับเกลี่ยอัตราพลทหาร 
  ร้อยละ ๑๐๐ คือ แก้ค าสั่ง ทร. รองรับค าสั่ง กห.เสรจ็เรยีบร้อย 
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๖. ทบทวนแนวทางการซ่อม/ปรับปรุงยุทโธปกรณ์  

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๖.๑ ศึกษาจัดท าแนวทางการซ่อมบ ารุงระบบ

อ านวยการรบ แบบ  9LV SAAB ที่ติดตั้ง
บนเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงทั้ง ๔ ล า 
ได้แก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.จักรี 
นฤเบศร และ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช 

จั ดท า แนวทางกา รซ่ อมบ า รุ ง ร ะบบ
อ านวยการรบ แบบ 9LV SAAB ให้กับ 
ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.จักรีนฤเบศร 
และ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช 
- เชิญหน่วยเกี่ยวข้องประชุมเพื่อศึกษา 
แนวทางการซ่อมบ ารุงฯ (ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- เสนอ ทร.ขออนุมัติแนวทางการซ่อมบ ารุงฯ 
- ทร.อนุมัติแนวทางการซ่อมบ ารุงฯ (มิ.ย.๖๓) 

กบ.ทร. 
 

 ร้อยละความส าเร็จในการเสนอ ทร. 
เห็นชอบ/อนุมัติแนวทางการซ่อม
บ ารุงระบบอ านวยการรบ แบบ 9LV 
SAAB ให้กับ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน 
ร.ล.จักรีนฤเบศร และ ร.ล.ภูมิพล 
อดุลยเดช 
 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๕๐ คือ หน่วยเกี่ยวข้องประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการซ่อมบ ารุงฯ 
                                ร้อยละ ๗๕ คือ เสนอ ทร.ขออนุมัติแนวทางการซ่อมบ ารุงฯ 
                          ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิแนวทางการซ่อมบ ารุงฯ 
๖.๒ พิจารณาแนวทางการด ารงขีดความสามารถ 

บ.ตช.๑ (T-337) เพื่อก าหนดแผนงาน 
และเป้าหมายการใช้อากาศนาวีแบบนี้
อย่างปลอดภัย 

    ๑. ประสานหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แผนงานเพื่อพิจารณาแนวทางการการ
ด ารงขีดความสามารถฯ ภายใน พ.ย.๖๒   
     ๒. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนว
ทางการการด ารงขีดความสามารถฯ 
ภายใน ธ.ค.๖๒ 
     ๓. เสนอแนวทางการการด ารงขีด
ความสามารถฯ ให้ ทร. อนุมัติ ภายใน ก.พ.
๖๓    

ยก.ทร. กบ.ทร. 
กร. 

ท ร . มี แ น ว ท า ง ก า ร ด า ร ง ขี ด
ความสามารถของ บ.ตช.๑ (T-337) 
เรียบร้อย  

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

  

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๒๐ คือ ประสานหน่วยเกีย่วข้องเพื่อก าหนดแผนงานฯ เรียบร้อย    
                             ร้อยละ ๔๐ คือ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการด ารงขีดความสามารถฯ เรียบร้อย    

                               ร้อยละ ๑๐๐ คือ เสนอ ทร. อนุมตัิผลการพิจารณาแนวทางด ารงขีดความสามารถ บ.ตช.๑ (T-337) เรียบร้อย       
๖.๓ ตรวจสอบและบริหารจัดการอะไหล่คง

คลัง ให้สอดคล้องสภาพความต้องการใช้
งานและซ่อมบ ารุงจริง 

ติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. ให้กับ
หน่วยเทคนิคเพิ่มเติม (ขส.ทร.  วศ.ทร.  
กผช.อร.  ศกล.พธ.ทร. และ ศซอ.กบร.กร.) 

กบ.ทร.  ร้อยละความส าเร็จในการติดตั้งและ
ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ 
และสินทรัพย์ของ ทร.ให้กับหน่วย
เทคนิ คที่ เ พิ่ ม เ ติ ม  ( จ านวน  ๕ 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 



หน้า ค - ๔๘ ของ ๕๒ หน้า 
 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
- อบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับหน่วย
เทคนิคเพิ่มเติม (ภายใน ธ.ค.๖๒) 
- ด าเนินการจัดหาระบบฯ (ภายใน ม.ีค.๖๓) 
- ติดตั้งระบบฯ ให้กับหน่วยเทคนิคเพิ่มเติม 
(ภายใน ม.ิย.๖๓) 
- ระบบสามารถใช้งานได้ (ภายใน ก.ย.๖๓) 

หน่วย) 
 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๒๕ คือ หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้องไดร้ับอบรมการใช้งานระบบฯ เพิม่เตมิ 
                            ร้อยละ ๕๐ คือ ด าเนินการจัดหาระบบฯ เรียบร้อย 
                                  ร้อยละ ๗๕ คือ ติดตั้งระบบฯ ให้กับหน่วยเทคนิคเพิ่มเตมิเรยีบร้อย 
                            ร้อยละ ๑๐๐ คือ ระบบสามารถใช้งานได ้

๗. การจัดตั้งหน่วยท่ีอยู่ในแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และยุทธการ 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 การจัดต้ังหน่วยท่ีอยู่ในแนวความคิดทาง

ยุทธศาสตร์และยุทธการ ให้พิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ให้ปรากฏผลการด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

        

๗.๑ พิจารณาปรับที่ต าบลที่ตั้ง นป.๔๕๒ ก.ปูยู 
ไปตั้ ง  ณ พื้นที่  ก .ยาว จว.สตูล และ
พิจารณาก าหนดหน่วยรักษาการณ์พื้นที่ 
ก.ปูยู ทดแทน 

๑. จัดประชุมหน่วยเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ 

๒ หน่วยที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายละเอียด และ
เสนองบประมาณ รวมทั้งด าเนินการขอรับ
การสนับสนุนการใช้พื้นที่จากกรมศุลกากร 
๓. ขออนุมัติย้ายที่ตั้ง นป.สอ.รฝ.๔๕๒   
๔. ปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ NCW 

ยก.ทร. 
สอ.รฝ. 

 

กบ.ทร. 
สสท.ทร. 
สปช.ทร. 
ทรภ.๓ 
อศ. 

ชย.ทร. 

สามารถย้ายที่ตั้งได้ใน ก.ย.๖๓ ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 



หน้า ค - ๔๙ ของ ๕๒ หน้า 
 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๔๐ คือ ด าเนินการขอรับการสนับสนุนการใช้พื้นที่จากกรมศลุกากรเรยีบร้อย 
     ร้อยละ ๖๐ คือ ทร.อนุมัติการย้ายที่ตั้งหน่วย 
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และติดตั้งอุปกรณต์ามโครงการ NCW เรียบร้อย 
๗.๒ การจัดต้ัง นป.สอ.รฝ. และโครงการ 

NCW 
        

 (๑)เร่งรัดการขอใช้ประโยชน์พื้นที่เขาแดง 
จว.สงขลา และจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขา
แดง โดยสอดคล้องกับการจัดหาเรดาร์
ตรวจการณ์พื้นน้ าตามโครงการ NCW 
ทั้งนี้ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสัมปทานพื้นที่ 
JDA ไทย- มาเลเซีย จะหมดอายุลง 

๑. จัดประชุมหน่วยเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ 

๒. หน่วยที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายละเอียด 
และเสนองบประมาณ 

๓. ขออนุมัติจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เขาแดง 

๔. ปลูกสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ NCW 

ยก.ทร. 
สอ.รฝ. 

กบ.ทร. 
สสท.ทร. 
สปช.ทร. 
ทรภ.๒ 
อศ. 

ชย.ทร. 

สามารถจัดตั้ ง นป.สอ.รฝ.เขาแดง 
ได้ใน ก.ย.๖๓ 

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๖๐ คือ ทร.อนุมตัิจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เขาแดง 
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และติดตั้งอุปกรณต์ามโครงการ NCW เรียบร้อย 
 (๒) เตรียมการจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขา

หน้ายักษ์ โดยสอดคล้องกับการจัดหา
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ าตามโครงการ 
NCW ซึ่งจะส่งมอบในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๑. จัดประชุมหน่วยเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ 

๒. หน่วยที่เกี่ยวข้องรวบรวมรายละเอียด 
และเสนองบประมาณ 

๓. ขออนมุัติจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เขาหน้ายักษ์ 
๔. ปลูกสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ NCW 

ยก.ทร. 
สอ.รฝ. 

กบ.ทร. 
สสท.ทร. 
สปช.ทร. 
ทรภ.๓ 
อศ. 

ชย.ทร. 

สามารถจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เขาหน้ายกัษ์
ได้ใน เม.ย.๖๓  

ร้อยละ 
๔๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ค าอธิบายค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ คือ ทร.อนุมัติจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.เขาหน้ายักษ ์
                               ร้อยละ ๑๐๐ คือ ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ NCW เรียบร้อย 

 

 

 



หน้า ค - ๕๐ ของ ๕๒ หน้า 
 

๘. ทบทวนโครงสร้างการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร.  

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๘.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร

นอกเหนือจากสงคราม โดยให้ปรับไปให้ 
ศฝ.สอ.รฝ.รับผิดชอบด าเนินการ 

๑. ด าเนินการทบทวนโครงสร้างการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร. ในส่วนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ท ห า ร
นอกเหนือจากสงคราม 
๒. มีการจัดท าหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
โดย ศฝ.สอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ 

ยก.ทร. 
 

กพ.ทร. 
กร. 

สอ.รฝ.  
ยศ.ทร. 

ทร. อนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้าง
การจัดหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้องกับ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจาก
สงคราม 

ร้อยละ  
๔๐ 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

- 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๔๐ คือ ด าเนินการทบทวน/ปรับโครงสรา้งหลักสูตรเรียบร้อย   
                                 ร้อยละ ๗๐ คือ ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงหลักสตูรเรยีบร้อย   
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสตูรตามที่เสนอ 
๘.๒ ให้ ศฝ.นย.รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับก าลัง นบ.นย. 

 

๑. ด าเนินการทบทวนโครงสร้างการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับก าลัง นบ.นย. 
๒. มีการจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก าลัง 
นบ.นย. โดย ศฝ.นย. เป็นหน่วยรับผิดชอบ 

ยก.ทร. กพ.ทร. 
กร. 
นย. 

ยศ.ทร. 

ทร. อนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้าง
การจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก าลัง 
นบ.นย. 

ร้อยละ  
๔๐ 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

- 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ  ๔๐ คือ ด าเนินการทบทวน/ปรับโครงสร้างหลกัสตูรเรยีบร้อย   
                                 ร้อยละ ๗๐ คือ ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงหลักสตูรเรยีบร้อย   
                                 ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสตูรเรียบร้อย 
๘.๓ หลักสูตร Shake down ศรชล. ให้ ศรชล.

เป็นหน่วยด าเนินการ 
๑. ด าเนินการทบทวนโครงสร้างการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Shakedown ศรชล. 
๒. มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของ กฝร. โดยให้ ศรชล. เป็น
หน่วยด าเนินการในการ Shake down 
ของ ศรชล. 

ยก.ทร. กพ.ทร. 
กร. 

ศรชล.  
ยศ.ทร. 

ทร. อนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้าง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Shake 
down ศรชล. 

ร้อยละ  
๔๐ 

ร้อยละ  
๗๐ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

- 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๔๐ คือ ด าเนินการทบทวน/ปรับโครงสรา้งหลักสูตรเรียบร้อย   
                                 ร้อยละ ๗๐ คือ ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงหลักสตูรเรยีบร้อย  ร้อยละ ๑๐๐ คือ ทร.อนุมตัิการปรบัปรุงหลักสูตร 



หน้า ค - ๕๑ ของ ๕๒ หน้า 
 

๙. การก าหนดแนวทางการจัดการประชุม ศรชล. 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
 การจัดการประชุม ศรชล. ให้ด าเนินการ

เช่นเดียวกับการประชุม กอ.รมน. โดยต้อง
มีการเตรียมการและนัดหมายมติที่ประชุม
หัวข้อต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจึงจัดการ
ประชุม รวมทั้งให้เสนอ กห. ขอให้บรรจุ
การช้ีแจงของ ศรชล. ไว้ในวาระการประชุม
ของสภากลาโหม 

ด าเนินการจัดท าหนังสือ จาก ศรชล. เสนอ 
กห. เพื่อขอให้บรรจุการช้ีแจงของ ศรชล. 
ไว้ในวาระการประชุมของสภาโหม 

ยก.ทร. 
ศรชล. 

 

- ร้อยละของความส า เร็ จในการ
ด าเนินการขอบรรจุการช้ีแจงของ 
ศรชล. ในการประชุมสภากลาโหม 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๒๐ คือ ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องและจัดท าบันทึกฯ 
                           ร้อยละ ๔๐ คือ ผอ.สนผ.ศรชล.ลงนามในบันทึกฯ เสนอ ยก.ทร. 
                          ร้อยละ ๖๐ คือ เลขาธิการ ศรชล. ลงนามในบันทึกฯ เสนอ กห. 
                           ร้อยละ ๘๐ คือ อยู่ในระหว่างการพิจารณาบรรจุการช้ีแจงของ ศรชล. ในการประชุมสภากลาโหม ของ กห. 

                             ร้อยละ ๑๐๐ คือ กห. อนุมัติบรรจุการช้ีแจงของ ศรชล. ในการประชุมสภากลาโหม 

๑๐. การพัฒนากิจการของกองทัพเรือ ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Economy Eastern Corridor : EEC)  

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
๑๐.๑ ให้บรรจุโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ซ่อมและสร้าง

เรือของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ” ไว้ใน
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) โดยโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ 
ดังนี ้
       (๑) ระยะที่  ๑ จัดสร้างศูนย์ซ่อม 
และสร้างเรือฯ ณ อรม.อร. โดยจัดสร้าง
ท่าเรือ หรือลานยกเรือ (Ship Lift) รองรับ
การซ่อมบ ารุงเรือด าน้ า โดยเป็นกิจการ
ร่วมทุนกับบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
       (๒) ระยะที่  ๒ จัดสร้างศูนย์ซ่อม 

๑.แต่งตั้งคณะท างานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ รูปแบบการบริหาร ให้ได้
ข้อสรุปในการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 
๒. เสนอ ทร. ขออนุมัติแนวทางและการ
ด าเนินการจัดตั้ง “กิจการโรงงานแยก
ช้ินส่วนเรือและแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ทะเลที่หมดอายุ” (กิจการช าแหละเรือ)  
๓. ขออนุมัติและขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.

สปช.ทร. 
(กพอ.ทร.)  
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ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ จ า ก ก า ร
ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้ง 
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หน้า ค - ๕๒ ของ ๕๒ หน้า 
 

   ประเด็นนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย หน่วยรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

   หลัก รอง   ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ 
และสร้างเรือฯ ณ  หาดน้ าหนาว โดยเป็น
ศูนย์ซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ รองรับการ
ออกแบบ ซ่อมท า และสร้างเรือทั้งเรือรบ
และเรือสินค้า 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ การใช้ที่ราชพัสดุและ
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ท าสัญญาร่วมทุนกับคู่สัญญา 
๕. เปิดกิจการ 

 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย :  ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถด าเนินการโครงการฯ/กจิกรรมต่างๆ ไดส้ าเร็จทุกขั้นตอนตามทีไ่ด้รับการประสานสั่งการ 
๑๐.๒ ส่งเสริมการจัดตั้ง “กิจการโรงงานแยก

ช้ินส่วนเรือและแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเล
ที่หมดอายุ”  

๑.แต่งตั้งคณะท างานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการ รูปแบบการบริหาร ให้ได้
ข้อสรุปในการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 
๒. เสนอ ทร. ขออนุมัติแนวทางและการ
ด าเนินการจัดตั้ง “กิจการโรงงานแยก
ช้ินส่วนเรือและแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ทะเลที่หมดอายุ” (กิจการช าแหละเรือ)  
๓. ขออนุมัติและขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ การใช้ที่ราชพัสดุและ
กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ท าสัญญาร่วมทุนกับคู่สัญญา 
๕. เปิดกิจการ 
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ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ จ า ก ก า ร
ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้ง 
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 ค าอธิบายคา่เปา้หมาย : ร้อยละ ๑๐๐ คือ สามารถด าเนินการโครงการฯ/กจิกรรมต่างๆ ไดส้ าเร็จทุกขั้นตอนตามทีไ่ด้รับการประสานสั่งการ 

                 ตรวจถูกต้อง 
  น.อ. 

(จักริน  ขาวรัตน์) 
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร. 

      พ.ย.๖๒ 
 


