ผนวก ก
แนวทางการปฏิบัติและการรายงานตามนโยบาย ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ พร.
นโยบายดานทั่วไป (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.)
๑. พิทักษรกั ษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอ ยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ

เปาหมาย

๑

สามารถจั ด กํ า ลั ง ทร. ถวายความปลอดภั ย แด
สถาบั นพระมหากษั ตริย ในพื้ นที่ รั บผิดชอบของ
ทร. และพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายโดย
ไมมีขอบกพรอง

๒

๓

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
รอยละความสําเร็จของการจัดกําลังเพื่อถวาย
รอยละ
รอยละ
๑๐๐
๑๐๐
ความปลอดภัยแดสถาบันฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทร. และพื้ นที่ ตามที่ ได รับมอบหมาย โดย
เป นไปด วยความเรี ยบร อย
สมพระ
เกียรติ และเปนไปตามแผนงาน /สั่งการ ในกรอบ
เวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด

จัดกําลังพล และยุทโธปกรณถวายความปลอดภัย
แดสถาบันพระมหากษัตริย ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ทร. และพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหหนวย
กํ าลั งรบในพื้ น ที่ ต างๆ รับ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ และประสานการปฏิบัติกับหนวย
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร. ที่เกี่ยวของให
เปนไปตาม พระประสงคมีความปลอดภัยสูงสุด
และสมพระเกียรติตามแผนรักษาความปลอดภัย
และ รปจ.ทร.๔ วาดวยการเฝาฯ รับ – สงเสด็จ
สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและ จั ด กิ จ กรรม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดทูน
โอกาสอันสําคัญไดอยางเรียบรอยและ
สม เทิ ด พระเกี ย รติ เพื่ อแสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี สถาบั นฯ ได ตามแผนงาน/สั่งการในกรอบ
ในโอกาสสําคัญตาง ๆ
พระเกียรติ
เวลาที่กําหนด
สามารถดําเนินโครงการพระราชดําริและโครงการ ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในความรับผิดชอบของ อันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดจนโครงการตาม
ทร. ไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่องตาม
แผนงานและที่ไดรับการสั่งการ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพระราชดํ าริแ ละโครงการตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง
ตามแผนงานและตามที่ไดรับการสั่งการ

หนา ๑ ของ ๑๔ หนา

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
นขต.บก.พร.
หนวยแพทย ทร.

นขต.พร.
นขต.บก.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.
นขต.พร.
นขต.บก.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.

๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหแกคนในชาติ
ขอ

เปาหมาย

๒

สามารถจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสรางความปรองดอง
สมานฉันทและสงเสริมให ประชาชนมีความยึดมั่ น
ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย
อยางตอเนื่อง

๓

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ดําเนินการแผนปฏิบัติงานสนับสนุน ๑๑ ประเด็น
ปฏิรูปและยุทธศาสตร ๙ ประการ ของรัฐบาล และ
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ และดําเนินการในสวน
เกี่ ยวข อง โดยจั ดกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร างความ
ปรองดองสมานฉันท และสงเสริมให ประชาชนมี
ความยึ ดมั่ น ใน สถาบั นชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ไดอยางตอเนื่อง
กํ าลั งพลใน ทร. มี ความเข าใจเกี่ ยวกั บนโยบายที่ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใน
เกี่ ยวข องกับการปรองดองและสามารถนํ าไปสราง กรอบการของคณะกรรมการบริ ห ารราชการ
ความเขาใจที่ถูกตองตอประชาชนได
แผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร
ชาติ และการสร า งความสามั ค คี ป รองดอง
(ป.ย.ป.) ใหกําลังพล ทร. และ กําลังพล กกล.รส.

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
รอยละ
รอยละ
ร อ ยละความสํ าเร็ จของการจั ด กิ จ กรรม
๑๐๐
๑๐๐
การสรางความปรองดองสมานฉันทในพื้ นที่
รั บผิ ดชอบของกองทั พเรื อได ตามแผนงาน
ที่กําหนด
ตัวชี้วัด

รอยละของกํ าลั งพล ทร. และ กกล.รส.ทร.
ที่ เข าร วมกิ จกรรมมี ความเข าใจเกี่ ยวกั บ
นโยบายการปรองดองและสามารถถายทอด
ใหกับประชาชนได

รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
นขต.บก.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.

นขต.พร.
นขต.บก.พร.
หนวยแพทย ทร.

๔. สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญของชาติอยางตอเนื่อง
ขอ

เปาหมาย

๓

การปองกันแกไขป ญหายาเสพติดและการสกัดกั้ น
ปราบปรามยาเสพติ ดภายในหน วย และในพื้ นที่
รับผิดชอบ ตลอดจนทะเลชายฝงและเกาะแกง การ
สนับสนุนการบําบัดฟนฟูและสนับสนุนสวนราชการ
อื่ นที่ เกี่ ยวข อง ตามนโยบายรั ฐบาล รวมทั้ งการ
รณรงคการแกไขปญหายาเสพติดให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
๒) ดานการปองกัน สรางภูมิคุมกันและปองกันยา ๒) จํานวนกลุ มเปาหมายที่ เข ารวมกิจกรรม
รอยละ
รอยละ
เสพติ ด ในแต ล ะกลุ ม เป า หมายด ว ยวิ ธี ก ารที่ ดานการปองกัน (ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน)
๔๐
๑๐๐
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
๓) ดานการบําบัดรักษาฟนฟู นําขาราชการและ ๓) รอยละของความสําเร็จใน
รอยละ
รอยละ
ทหารกองประจําการที่สมัครใจ หรือตรวจพบวา การบําบั ดรักษาผูเสพ ผู ติด/หรือครอบครัว
๔๐
๑๐๐
ใชสารเสพติด ตลอดจนผูเสพของกรมคุมประพฤติ (ไมนอยกวา ๒,๕๐๐ คน)
เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาใหไดตามเปาหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

หนา ๒ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ
ฐท.สส.

๕. เตรียมการรองรับการจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
มีโครงสรางการจัดสวนราชการ อัตรากําลังพล และ จัดการประชุมรวมกับหนวยงานหลักใน ศรชล. รอยละของความสําเร็จในการจัดทําโครงสราง รอยละ
รอยละ
๕๐
๑๐๐
แนวทางการบรรจุกําลังพลที่ชัดเจน
ในการจั ด ทํ า โครงสร า งการจั ด หน ว ยงาน อัตรากําลังและแนวทางการบรรจุกําลังพลใน
อัตรากําลังพล และแนวทางการบรรจุกําลังพล ระยะเรงดวนขั้นตน เปนไปตามแผนงาน และ
ในระยะเรงดวน
เปาหมายที่กําหนด
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กพ.พร.

๖. พัฒนาระบบการสวัสดิการและการบริการกําลังพลใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการใหบริการที่ดี
ขอ
๒

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

กําลังพลประจําการ นอกประจําการและครอบครัว โรงพยาบาลและหนวยพยาบาลของ ทร.ในพื้ นที่
มีความพึงพอใจในการติดตอขอรับบริการสุขภาพจาก ตางๆ ดําเนินการปรับปรุงการบริการใหกับกําลัง
โรงพยาบาลและหนวยพยาบาล ทร.
พลและครอบครัว ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มี มาตรฐานในการให บริการที่ ดี โดยดํ าเนิ นการ
ตรวจสอบประเมิ นความพึ งพอใจในการติ ดต อ
ราชการเพื่อใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ความพึงพอใจในการติดตอขอรับบริการสุขภาพ รอยละ
รอยละ
จากโรงพยาบาลและหน วยพยาบาล ทร. ของ
๑๐๐
๑๐๐
กํ าลั งพลประจํ าการ นอกประจํ าการ และ
ครอบครัว อยูในเกณฑ ดี (ผลการประเมินตาม
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจ รอยละ ๗๐ )
ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
รพ.สมเด็จพระปนเกลา
พร.
รพ.สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พร.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ
ฐท.สส.
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
ศทก.พร.
กสส.พร.
หนวยแพทย ทร.

๗. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออยางตอเนื่อง โดยการเสริมจุดแข็งในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ และกําหนดคูเทียบ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ
คาเปาหมาย
ขอ
เปาหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
หนวยรับผิดชอบ
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
การดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและแผนงานของ การดํ าเนิ นการตามแผนงานของ คยน.ทร. โดย
นขต.พร.
คณะทํ างานขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร และนโยบาย แยกเปน
นขต.บก.พร.
ผูบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
๑) คยน.ทร.ร ว มกั บ นขต.ทร. ดํ าเนิ นการ
สน.นยพ.พร.
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตาม
คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานของหนวย ประกอบดวย
ขับเคลื่อนฯ หมวด ๑-๖
หนา ๓ ของ ๑๔ หนา

๗. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออยางตอเนื่อง โดยการเสริมจุดแข็งในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ และกําหนดคูเทียบ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ (ตอ)
คาเปาหมาย
ขอ
เปาหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
หนวยรับผิดชอบ
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
รอยละ
๑.๑) กร. นย. และ สอ.รฝ. ตรวจสอบและ ๑.๑) ขีดความสามารถ ในระดับยุทธวิธีตามสาขา
หนวยที่เกี่ยวของ
๑๐๐
ประเมินผลวามีขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี การปฏิบัติการของ กร. นย. และ สอ.รฝ.(ระดับ
ตอบผาน คยน.ทร.
ตามสาขาการปฏิบัติการของหนวย (ระดับ BASIC BASIC TACTICS ขึ้นไป)
TACTICS ขึ้นไป)
รอยละ
รอยละ
๑.๒) มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของหนวย
๑.๒) นขต.ทร.อื่น ๆ ที่เหลือ
๑๐๐
๑๐๐
๑.๒.๑) ความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวน
๑.๒.๑) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
การทํางาน
รอยละ
๑.๒.๒) ตรวจสอบและประเมิ น ผลว า ๑.๒.๒) ความสํ าเร็ จ ในการตรวจสอบและ รอยละ
๑๐๐
๗๐
หน ว ยปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการทํ า งาน/คู มื อ ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานของ
ปฏิบั ติงานที่กําหนดไว กระบวนการทํางานและ หนวยเปนไปตามแผนงานของ คยน.ทร.
คูมือการปฏิบัติงานของหนวยเปนไปตามภารกิจ/
พันธกิจหลักใน อฉก./อจย.ของหนวย และมีความ
เชื่อมโยงสอดคลองในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยเตรียมกําลังและหนวยใชกําลัง
๒) คยน.ทร.รวมกับ กรมฝายอํ านวยการ หน วย
เตรียมกําลัง (กร. นย. และ สอ.รฝ.) หนวยใชกําลัง
(ท รภ .๑ - ๓ ) แ ล ะห น วย ส นั บ ส นุ น ห ลั ก
(อร.อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. อศ. วศ.ทร.)
พิ จารณาและกําหนดขีดความสามารถหลั กของ
ทร.ที่ เป นจุ ดแข็ งเพื่ อเสริ มสรางและพั ฒนาให มี
ระดับเทียบเทากับคูเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียน
(ด า นใดเที ย บเคี ย งกั บ ใคร) ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ไม
สามารถกํ าหนดคู เที ย บได หรื อ หาข อ มู ล จาก
คู เที ยบได ยาก เห็ นควรยกระดั บมาตรฐาน โดย
การเพิ่ ม เกณฑ ก ารวั ด ประเมิ น ให สู ง ขึ้ น จาก
มาตรฐานเดิ ม เพื่ อนํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ งานอย าง
มืออาชีพของ ทร.

- ความสํ าเร็ จในการพิ จารณาและกํ าหนดขี ด
ความสามารถหลั กของ ทร.ที่ เป นจุ ดแข็ งเพื่ อ
เสริมสรางและพัฒนาใหมีระดับเทียบเทากับคู
เที ยบในระดั บภู มิ ภาคอาเซี ยน (ด านใด
เทียบเคียงกับใคร)

หนา ๔ ของ ๑๔ หนา

-

- มีการ
กําหนดขีด
ความสามารถ
หลักของ ทร.
- มีเกณฑ
มาตรฐานที่
ไดปรับปรุง
แลวตามขีด
ความสามารถ
หลักของ ทร.
ที่กําหนด

นฝอ.พร. ดําเนินการ
รวมกับ คยน.ทร.

ดานการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางกําลังรบ (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.)
๔. ศึกษาแนวทางพัฒนาและขยายขีดความสามารถฝงทะเลอันดามัน
ขอ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
มี ผลการศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาและขยายขี ด ประชุ ม/สั มมนา เพื่ อศึ กษาแนวทางการพั ฒ นา รอยละของความสําเร็จในการศึกษาแนวทางการ
รอยละ
ความสามารถฝงทะเลอันดามัน
และขยายขีดความสามารถฝงทะเลอันดามันตาม พั ฒ นาและขยายขี ดความสามารถฝ งทะเล
๑๐๐
ยุทธศาสตรของ ทร. ระยะ ๒๐ ปรวมกับหนวยที่ อันดามัน
เกี่ยวของ
เปาหมาย

๕. เตรียมการรองรับการมีเรือดําน้ําเขามาประจําการ
ขอ

เปาหมาย
มีผลการศึกษาแนวทางการใชเรือดําน้ํา การปรับ
โครงสร า งของ กดน.กร. ในภาพรวม และ
แนวทางการพั ฒ นาสิ่ งอํ านวยความสะดวกและ
ระ บ บ ส นั บ ส นุ น ร อ งรั บ ก าร มี เรื อ ดํ าน้ํ า
เขาประจําการ

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ประชุม/สัมมนา เพื่อศึกษาแนวทางการใชเรือดําน้ํา รอยละของความสําเร็จในการศึกษาแนวทางการ
รอยละ
การปรับ โครงสร างของ กดน.กร. ในภาพรวม ใช เรื อดํ าน้ํ าและการดํ าเนิ นการที่ เกี่ ยวข อง
๑๐๐
และแนวทางการพั ฒนาสิ่ งอํ านวยความสะดวก รองรับการมีเรือดําน้ําเขาประจําการ
และระบบสนั บสนุ นรองรั บ การมี เรื อดํ าน้ํ าเข า
ประจําการ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
กวตบ.พร.
กผ.พร.

หนวยรับผิดชอบ
ฝอ.พร.
กวตบ.พร.

ดานการกําลังพล (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : กพ.ทร.)
๑. จัดทําแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกําลังพลสําหรับตําแหนงงานในระดับสูงที่สําคัญของกองทัพเรือ
ขอ

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

๑

มี แนวทางการบริ หารจั ดการเพื่ อเตรี ยมกํ าลั งพล
สํ าหรั บตํ าแหน งผู บริ หารระดั บสู งที่ สํ าคั ญ เพื่ อ
ขับเคลื่ อนหน วยงานและองค กรที่ ชั ดเจนและเป น
รูปธรรมยิ่งขึ้น

จัดทําแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกําลังพล
สําหรับตําแหน งงานในผู บริหารระดับสู งที่ สํ าคั ญ
(Succession Planning) เพื่ อเป นเครื่องมือในการสรร
หาและคัดเลือกผูท ี่มีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมและเปนที่
ยอมรับ สําหรับตําแหนงงานในระดับสูงที่ สําคัญของ
ทร.

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
๑) รอยละความสําเร็จในการจัดทําแนวทางการ รอยละ ๓๐ รอยละ ๘๐
นําผลการประเมินตามหลักขีดสมรรถนะและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพล ทร. ไปใชใน
การบริหารกําลั งพล การพั ฒนากําลังพล และ
การธํารงรักษากําลังพล

หนา ๕ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กพ.พร.

๑. จัดทําแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกําลังพลสําหรับตําแหนงงานในระดับสูงที่สําคัญของกองทัพเรือ (ตอ)
ขอ

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
๒) มี ผลการศึ กษาและข อเสนอแนะในการนํ าผล
การประเมิ นตามหลั กขี ดสมรรถนะที่ เกิ ด GAP
(ผลต างที่ ต่ํ ากวามาตรฐานที่ กํ าหนด) มาใชในการ
พั ฒนากํ าลั งพลที่ เชื่ อมโยงกับการดํ าเนิ นการตาม
โครงการศึกษาของ ทร.

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
๒) รอยละความสําเร็จในการสรุปผลการศึกษา รอยละ ๒๐ รอยละ ๘๐
แนวทางการนํ าผลการประเมิ น ตามหลั ก
ขี ด สมรรถนะที่ เกิ ด GAP (ผลต างที่ ต่ํ า กว า
มาตรฐานที่กําหนด) มาใชในการพัฒนากําลังพล
ที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการตามโครงการศึกษา
ของ ทร.
ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กพ.พร.

๔. พัฒนากําลังพลใหมีทักษะในการติดตอประสานงานและปฏิบัติการรวมกับกองทัพเรือมิตรประเทศและสนับสนุนการกาวไปสูการเปนหนวยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนําในภูมิภาคของ
กองทัพเรือ
คาเปาหมาย
หนวยรับผิดชอบ
ขอ
เปาหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
กําลังพล ทร. มีทักษะการใชภาษาสากล ในการติดตอ ๑) จั ดกิ จกรรมในการพั ฒ นาทั กษะการใช ๑) รอยละของความสําเร็จในการวางแผนและ รอยละ ๓๐ รอยละ ๘๐
นขต.พร.
ประสานงานและปฏิ บั ติ การร วมกั นกั บ ทร.มิ ตร ภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ทร.
ดําเนินการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการ
กวก.ศวก.พร.
ใชภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ทร.
หนวยแพทย ทร.
ประเทศในระดับที่ เหมาะสมตามตํ าแหนงงานและ
ชั้นยศ
ดานการขาว (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : ขว.ทร.)
๒. พัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน ใหสามารถตอบสนองความตองการดานการขาวของกองทัพเรือไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ

เปาหมาย
ทร.มี แหล งข าวภาคประชาชน (ข าวลั บ/ข าวเป ด)
ครอบคลุ มในทุ กพื้ นที่ ที่ ทร. รั บผิ ดชอบ สามารถแจ ง
ขาวสารดานความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งมี
การพัฒนาขีดความ สามารถดานการขาว/ขาวกรอง อื่น ๆ
ที่เปนประโยชนและสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจ ของ ทร. อยางรอบดาน

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
รอยละ
๑) บู รณาการงานที่ เกี่ ยวข องกั บภาคประชาชน ๑) รอ ยละของกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข องกั บ ภาค รอยละ
๑๐๐
๕๐
ประกอบดวย งานดานกิจการพลเรือน งานดานยุทธการ ประชาชนที่ไดมีการจัดตั้งเครือขายขาวภาค
และงานด านกํ าลั งพล โดยสอดแทรกการจั ดตั้ ง ประชาชน
เครือขายขาวภาคประชาชน
๒) หน วยที่ ดํ าเนิ น งานด านเครื อ ข ายข าวภาค ๒) จํ านวนการรายงานข าวสารที่ รั บ จาก
รอยละ
ประชาชนในแตละพื้นที่จัดทําฐานขอมูลขาวสาร เครือขายขาวภาคประชาชนของแตละหนวยที่ รอยละ
๑๐๐
๑๐๐
ที่ไดรับจากเครือขายขาวภาคประชาชนของแต เสนอต อ ขว.ทร. หรื อ หน ว ยที่ เกี่ ย วข อ ง
ละหนวย โดยใชเครื่องมือสารสนเทศของแตละ (เดือนละ ๑ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๐๐)
หนวย รวมทั้งรวบรวมขาวสารที่ไดรับเสนอตอ
หนวยที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน
หนา ๖ ของ ๑๔ หนา
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กผ.พร.

๔. เพิ่มมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหนวย และพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. ดวยการบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของระบบ ใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูล เพื่อใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานทั้งภายในและนอกกองทัพเรือ
คาเปาหมาย
หนวยรับผิดชอบ
ขอ
เปาหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
นขต.พร.
บูรณาการสัญญาณภาพจากระบบกลองโทรทัศน ๑) สํารวจ ประมาณการ ทดลองระบบจากศูนย ๑) ร อ ยละของความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า รอยละ ๖๐
รอยละ
นขต.บก.พร.
วงจรปดในภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ควบคุมระดับพื้นที่มายัง ศปก.ทร.
งบประมาณ
๑๐๐
กบ.พร.
เฝาระวัง
๒) สาธิตการบูรณาการกลองวงจรปดจากศูนย ๒) จํานวนศูนยควบคุมระดับพื้นที่สามารถ รอยละ ๓๕ รอยละ ๗๐
กคป.พร.
ควบคุมระดับพื้นที่มายัง ศปก.ทร.
สาธิตการเชื่อมตอสัญ ญาณมายัง ศปก.ทร.
กผ.พร.
๓) จัดตั้งศูนยควบคุมระบบกลองวงจรปดระดับ (จํานวน ๓ ศูนย คิดเปน รอยละ ๑๐๐)
รอยละ ๓๐
พื้ น ที่ ๑ ศู น ย แ ละเชื่ อ มต อ สั ญ ญ าณ มายั ง ๓) รอยละของความสําเร็จ
ศปก.ทร.
ในการจัดซื้อ/จัดจางศูนยควบคุมระดับพื้นที่
๑ ศูนยที่มีการเชื่อมโยงมายัง ศปก.ทร.
ดานยุทธการและการฝก (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : ยก.ทร.)
๒. พัฒนาการฝกใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และสามารถนําผลการฝกไปพัฒนาแนวทางการใชกําลังของ ทร. ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ผลการฝก ทร.มีความชัดเจนและสามารถนําไปใช กํ า หนดแนวทางการจั ด การฝ ก ให มี หั ว ข อ ที่ ๑. จั ด การฝ ก ได ต ามแนวทางและแผนที่ รอยละ ๕๐
รอยละ
ในการปรับปรุงหลักนิยมและแนวทางการใชกําลัง ตองการทดสอบ และเรื่องที่ ตองการแกไขให มี ไดรับอนุมัติ
๑๐๐
ของ ทร. ไดอยางเปนรูปธรรม
ความชัดเจน เชนเรื่องการปรับปรุงหลักนิยมและ ๒. หน ว ยรั บ การฝ ก ดํ า เนิ น การฝ ก ได ต าม
แนวทางการใชกําลังของ ทร.
หัวขอที่กําหนด
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กผ.พร.

๓. พัฒนาระบบงานดานการปฏิบัติการขาวสาร และบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
หนวยงานใน ทร. มีความเขาใจและใหความสําคัญตอการ จั ด การอบรมสั ม มนานายทหารประสานการ รอยละของนายทหารประสานการปฏิบัติฯ รอยละ
รอยละ
ปฏิบัติการขาวสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยใหเกิด ปฏิบัติดานการปฏิบัติการขาวสารของหนวยตาง ที่เขารับการอบรม/สัมมนา มีความเขาใจใน
๑๐๐
๑๐๐
ประสิทธิภาพสูงสุด
ๆ เพื่อรับทราบแนวทางดําเนินการในภาพรวม การปฏิบัติการขาวสารของ ทร.
ของ ทร.
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

หนา ๗ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กผ.พร.

๓. พัฒนาระบบงานดานการปฏิบัติการขาวสาร และบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ (ตอ)
ขอ

เปาหมาย

๒

หน วยงานใน ทร. มี ช างภาพสนาม (COMBAT
CAMERA) และผู รายงาน ข าวส น าม (FIELD
REPORTER) เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก าร
ขาวสารดานการประชาสัมพันธงานของหนวยในเชิง
รุก
มีการบูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสาร
เชิงรุกในการสรางมวลชนสนับสนุนงานและภารกิจ
ของ ทร. รวมทั้ ง ดํ าเนิ นการปฏิ บั ติ การข าวสารใน
การสร า งความร ว มมื อ จากกํ า ลั ง พลภายใน
กองทัพ
สามารถสื่ อ สารองค กรให ค นในองค ก รและทุ ก
หนวยงาน ทร. เขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกัน

๓

๔

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
จั ดการอบรมหลั กสู ตรช างภาพสนาม(COMBAT กําลังพลที่ผานการอบรมฯ สามารถทําหนาที่ รอยละ ๗๐
รอยละ
CAMERA) และผู ร ายงานข า วสนาม (FIELD เป น ช า งภาพสนาม (COMBAT CAMERA)
๑๐๐
REPORTER) ให กั บ กํ า ลั ง พล นขต.ทร. และ แ ล ะ ผู ร า ย ง า น ข า ว ส น า ม ( FIELD
หนวยเฉพาะกิจ ทร.
REPORTER)ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

บูรณาการขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสาร
เชิงรุกของ ทร. โดยมุงเนนให นขต.ทร. มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมในการสรางมวลชนเพื่อสนับสนุน
งานและภารกิจของ ทร.

รอ ยละความสํ าเร็ จ ในการจั ดกิ จกรรมต าง ๆ
ของ นขต.ทร. ดวยขีดความสามารถของหนวย
ที่ มี อยู ในการสนั บสนุ นงานและภารกิ จต าง ๆ
ของ ทร. ดานการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก

รอยละ
๑๐๐

ดํ าเนิ น การสื่ อสารข อมู ลโดยจั ดทํ าเนื้ อหาจาก
ส วนกลาง ตามนโยบายของผู บั ง คั บ บั ญ ชา
เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และการดําเนินการที่
สํ า คั ญ ของ ทร. ให กํ า ลั ง พลได รั บ ทราบและ
เขาใจอยางตอเนื่อง โดยเผยแพรขอมูลอยางเปน
ทางการและไม เป น ทางการจากสื่ อ ต างๆ เช น
ขาวราชนาวี ส.ทร. เว็บไซดของ ทร. สื่อโซเชียล
ตางๆ ( Facebook , Lineฯ ) ตามแผน

รอยละความสําเร็จของการสื่อสารขอมูลที่ รอยละ ๘๐
สํ า คั ญ ของ ทร.ให กํ า ลั ง พลของ ทร.ได รั บ
ทราบผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่องตาม
แผน

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
กผ.พร.
กวส.พร.

รอยละ
๑๐๐

นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
กผ.พร.

รอยละ
๑๐๐

นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.

ดานการสงกําลังบํารุง (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : กบ.ทร.)
๓. สนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณจากกิจการของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ขอ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ทร.สามารถสนับสนุนการจัดหาสิ่งอุปกรณจากกิจการ หนวยถืองบประมาณดําเนินการสั่งซื้อสิ่งอุปกรณ รอยละความสําเร็จในการสั่งซื้อ สิ่งอุปกรณ รอยละ ๗๐ รอยละ ๑๐๐
ของอุตสาหกรรมปองกันประเทศไดตามแผนโดย จากกิ จการของอุ ตสาหกรรมป องกั นประเทศ ได ตาม จากกิจการของ ศอพท. ตามแผนการจัดซื้อ/
สมบูรณ
แผนการจัดซื้อ/จางกลยุทธดานการสงกําลังบํารุง จาง ของหนวยถืองบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ๖๑
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

หนา ๘ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
กสพ.พร.
กบ.พร.

ดานการสื่อสารและสารสนเทศ (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : สสท.ทร.)
๑. พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศกองทัพเรือ

ขอ
๑
๓

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ทร. มี ขี ด ความสามารถในการรั ก ษาความ ๑) ตรวจสอบและปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ
ปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ
ฉุกเฉินดานสารสนเทศใหมีความทั นสมัยรองรับ
ภัยคุกคามทางไซเบอรที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถควบคุ มการเข าถึงและการเข าใช งานใน ๑) การลงทะเบียน IP ADDRESS และ MAC ADDRESS
ระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร
๒ ) ก ารเข า ถึ ง ระบ บ งาน สารสน เท ศด วย
รหัสผานและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
๑) จํ า นวนหน ว ยที่ มี ก ารตรวจสอบ แผน รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐
รองรับ สถานการณ ฉุ กเฉิน ด านสารสนเทศ
(จํานวน ๒๒ หนวย คิดเปนรอยละ ๑๐๐)
๑) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในอัตราและ รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐
ขึ้นทะเบี ยนครุภั ณ ฑ ที่มี การลงทะเบียน IP
ADDRESS และMAC ADDRESS
รอยละ ๑๐๐
๒ ) จํ า น วน กํ า ลั ง พ ล ท ร. ที่ เข าระบ บ รอยละ
๑๐๐
สารสนเทศดวย รหั สผานและอุปกรณ เพื่ อ
ความปลอดภัยอื่น ๆ
ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
กวส.พร.
นขต.พร.
กวส.พร.

๒. พัฒนาขีดความสามารถดานสงครามไซเบอร
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
เชิงรุก
ทร. มี ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารด า น ๑) ฝกอบรมบุ คลากรที่ เกี่ ยวของและประเมิ นผล ๑) จํ า นวนผู ผ า นการฝ ก และทดสอบตาม
เชิงรุก
สงครามไซเบอรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
การฝกปฏิบัติการไซเบอร
รอยละ ๓๕ รอยละ ๗๐
เกณฑ ตามจํานวนผูที่เขารับการฝก
เชิงรับ
เชิงรับ
รอยละ ๔๐ รอยละ ๘๐
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

๒) สงเสริมใหกําลังพลทราบถึงแนวทางการพัฒนา ๒) จํานวนครั้งของการอบรมใหกําลังพล ทร. รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐
ขีดความสามารถดานไซเบอรและมีความตระหนักรู มี ค วามตระหนั ก รู ด า นการรั ก ษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร (๒ ครั้ง คิดเปน รอย
เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ละ ๑๐๐)
๓) ตรวจสอบจุ ด อ อนทางไซเบอร ในระบบ ๓) จํ า นวนหน ว ยที่ ได รั บ การทดสอบตาม รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐
แผนเผชิญ เหตุ(จํานวน ๓๖ หนวย คิดเป น
สารสนเทศของ ทร.
รอยละ ๑๐๐)
หนา ๙ ของ ๑๔ หนา

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
กวส.พร.

ดานการกิจการพลเรือน (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : กพร.ทร.)
๑. พัฒนาระบบงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
ขอ
๑

๒

๓

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลใน จัดทํารางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนบรรเทา รอยละ ๘๐
รอยละ
สวนความรับผิดชอบของทร. มีความทันสมัยและ ท างท ะ เล ข อ ง ท ร.เพื่ อ ให ส อ ด ค ล อ งกั บ สาธารณภัย ทร.
๑๐๐
ชัดเจน
แผนปฏิบัติการสาธารณภัยทางทะเลแหงชาติ
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

ทร. สามารถใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ ดําเนินการใชขีดความสามารถในการปฏิบัติการ ร อ ยละของความสํ า เร็ จ ในการช ว ยเหลื อ รอยละ
รั บ ผิ ด ชอ บ ขอ ง ท ร. แ ละใน พื้ น ที่ ที่ ได รั บ ทางทหารสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนได ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. และ
๑๐๐
อยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
มอบหมายไดอยางรวดเร็ว
พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ตามที่ ไ ด รั บ การ
รองขอ
มีการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการสนั บสนุ นกํ าลังพลเข ารวมฝ กซอมการ ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการฝ ก ซ อ มการ รอยละ ๗๐
ในพื้นที่ตางๆอยางสม่ําเสมอ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ ทร.สั่งการ ป อ งกั น /บรรเทา สาธารณภั ย ตามที่ ทร.
สั่งการ

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
กผ.พร.

รอยละ
๑๐๐

นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
กผ.พร.

รอยละ
๑๐๐

นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
กผ.พร.

๒.เผยแพรและประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรืออยางตอเนื่อง
ขอ
๑

๒

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ทร.มีภาพลักษณที่ดีและไดรับแรงสนับสนุนจาก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผลงานของ ทร.รวมกับ รอ ยละของความสํ าเร็จ ในการจั ดกิ จกรรม รอยละ ๗๐
รอยละ
สังคมและประชาชนอยางตอเนื่อง
หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสรางภาพลักษณ เพื่อประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณที่ดี
๑๐๐
ที่ดีและไดรับแรงสนับสนุนจากสังคมฯ ตามแผนงาน ของ ทร. เปนไปตามแผนงาน
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

ทร. และหนวยรองในภูมิภาคมีขีดความสามารถใน ใช การสื่ อสารทุ กช องทางเผยแพร และประชาสั มพั นธ รอยละของประชาชนตามกลุมเปาหมายใน รอยละ ๗๐
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ที่ หลากหลาย และ กิจกรรมและผลงานตาง ๆ ของ ทร. ใหกับกลุมผูรบั บริการ แต ล ะกิ จ กรรมได รั บ ทราบ เข า ใจ และ
ไดรับความสนใจจากสังคมและประชาชน
และผู มี ส วนได ส วนเสี ยของ ทร.ให ทั่ วถึ งโดยเฉพาะ เชื่อมัน่ ในภารกิจของ ทร.ตามแผน
กลุมเปาหมายหลักของแตละกิจกรรมที่ ทร.ดําเนินการ
ตามแผนของแตละหนวย
หนา ๑๐ ของ ๑๔ หนา

รอยละ ๙๐

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.
นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.

๓. พัฒนาขีดความสามารถในงานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
รอยละ
ทร. มีภาพลักษณที่ดีในดานการอนุรักษทรัพยากร ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมของ ทร. และ ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการจั ด กิ จ กรรม รอยละ ๘๐
๑๐๐
ในทะเลและชายฝง
กิจกรรมตางๆ ที่ ทร. รวมกับหนวยงานภาครัฐ เสริ ม สร า งภ าพ ลั ก ษ ณ ที่ ดี ใ น ด า น การ
และเอกชนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟู อนุรักษฯ ของ ทร. ตามแผนงาน
สิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงตามแผนงาน
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
นกร.พร.

ดานการวิจัยและพัฒนา (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : สวพ.ทร.)
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ขอ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
มี สิ่ งอํ านวยความสะดวกที่ ทั นสมั ย รองรั บการพั ฒนา ๑) จัดหาอุปกรณ /สิ่งอํานวยความสะดวกดานการ ๑) การจั ด หาอุ ป กรณ / สิ่ งอํ า นวยความ รอยละ ๕๐
รอยละ
ดานการวิจัยและพัฒนาไดอยาเหมาะสม
วิจัย
สะดวกดานการวิจัยเปนไปตามแผน
๑๐๐
๒) พั ฒ นาระบบสารสนเทศในการบริห ารงาน ๒ ) ค ว าม สํ าเร็ จ ใน ก ารพั ฒ น าร ะ บ บ
ดานการวิจัยและพัฒนา
สารสนเทศในการบริหาร งานดานการวิจัย รอยละ ๕๐
รอยละ
และพัฒนา
๑๐๐
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ดานการบริหารจัดการ (กรมฝายอํานวยการ/หนวยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบาย : สปช.ทร.)
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสูความเปนเลิศ
ขอ
๑

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ระบบการบริหารจัดการของ ทร. เปนไปตามเกณฑการ ๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนลักษณะ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สําคัญ ขององคกรและการประเมิ นองคกรดวย
ตนเองของ นขต.ทร. ๓๖ หน ว ย และหน ว ย
เฉพาะกิจ ทร. ๒ หนวย ตามเกณฑการพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
นขต.พร.
หนวยแพทย ทร.
กวส.พร.
สน.จธว.พร.
กวก.ศวก.พร.

คาเปาหมาย
หนวยรับผิดชอบ
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
นขต.พร.
๑) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ รอยละ ๓๐ รอยละ ๖๕
หนวยแพทย ทร.
ทร. มีการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร
(ค
า
เป
า
หมาย
คณะอนุกรรมการ
แ ล ะ ก ารป ระ เมิ น อ งค ก รด วย ต น เอ ง
ป
งป.๖๑
คื
อ
ขับเคลื่อนฯ หมวด ๑-๖
(เปรียบเทียบ ๓๘ หนวยน้ําหนักรอยละ ๕๐)
รอยละ ๘๕)

หนา ๑๑ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทัพเรือสูความเปนเลิศ (ตอ)
ขอ

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
๒) ตรวจเยี่ ย ม (Site Visit) ผลการดํ าเนิ น การ
ตามเกณฑ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัด การภาครั ฐของ นขต.ทร. ๓๖ หน ว ย และ
หนวยเฉพาะกิจ ทร. ๒ หนวย
๓) สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป ด ช อ งว า ง/
ปรับ ปรุ งองค ก รในประเด็ น ต า งๆให มี คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๒

หน วยต าง ๆ มี คู มื อการปฏิ บั ติ งานครบถ ว นตาม ๑) ทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (Work
กระบวนการตามภารกิจหลักของหนวย
Flow) ตามกระบวนการตามภารกิ จ หลั ก ของ
นขต.ทร. ๓๖ หนวย และหนวยเฉพาะกิจ ทร. ๒
หนวย
๒) จัดทําคูมื อการปฏิบั ติงาน (Work Manual)
ครบถวนตามกระบวนการตามภารกิจหลักของ
นขต.ทร. ๓๖ หนวย และหน วยเฉพาะกิจ ทร.
๒ หนวย
๓) หน.นขต.ทร. และ หน.หนวยเฉพาะกิจ ทร.
เห็ น ชอบคู มื อ การปฏิ บั ติ งาน (Work Manual)
ตามกระบวนการตามภารกิ จ หลั ก ของหน ว ย
ครบถวน

คาเปาหมาย
หนวยรับผิดชอบ
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
๒) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ รอยละ ๓๐ รอยละ ๖๕
นขต.พร.
ทร. ที่ไดรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ผล
หนวยแพทย ทร.
(ค
า
เป
า
หมาย
การดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
คณะอนุกรรมการ
ป
งป.๖๑
คื
อ
การบริหารจัดการภาครัฐ(เปรียบเทียบ ๓๘
ขับเคลื่อนฯ หมวด ๑-๖
ร
อ
ยละ
๘๕)
หนวยน้ําหนักรอยละ ๓๐)
๓) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ
ทร. ที่ ได ดําเนิ น การตามแผนการปรับ ปรุ ง
องค ก รที่ ค ณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐกําหนด (เปรียบเทียบ
๓๘ หนวยน้ําหนักรอยละ ๒๐)
๑) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ รอยละ ๓๐ รอยละ ๖๕
นขต.พร.
ทร. มี ก ารทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
หนวยแพทย ทร.
(ค
า
เป
า
หมายป
(Work Flow) ตามกระบวนการตามภารกิจ
คณะอนุกรรมการ
งป.๖๑
คื
อ
หลั ก (เปรี ย บเที ย บ ๓๘ หน ว ยน้ํ า หนั ก
ขับเคลือ่ นฯ หมวด ๑-๖
ร
อ
ยละ
๘๕)
รอยละ ๓๐)
๒) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ
ทร. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work
Manual) ครบถ ว นตามกระบวนการตาม
ภารกิ จ หลั ก (เปรี ย บเที ย บ ๓๘ หน ว ย
น้ําหนักรอยละ ๓๐)
๓) รอยละของ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ
ท ร. ที่ ห น .ห น วย เห็ น ช อ บ คู มื อ ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน (Work Manual) ตามกระบวน
การตามภารกิ จ หลั ก (เปรี ย บเที ย บ ๓๘
หนวยน้ําหนักรอยละ ๒๐)

หนา ๑๒ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

ขอ

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

๔) คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual) ตาม
กระบวนการตามภารกิจหลักของ นขต.ทร. และ
หน ว ยเฉพาะกิ จ ทร. มี ก ารเผยแพร ไปสู ก าร
ปฏิบัติผานชองทางตางๆ
๓

กระบวนการที่สําคัญของหนวยไดรับการปรับปรุง
และเชื่ อมโยงกั บยุ ทธศาสตร ทร.เพื่ อมุ งสู การเป น
องคการขีดสมรรถนะสูงและนวัตกรรม

๔

พั ฒนาระบบสารสนเทศสนั บสนุ นการจั ดการความรู
ของ ทร. (RTN KM IT) ใหสามารถบูรณาการเขากับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑

๔) รอยละของ นขต.ทร.และ หนวยเฉพาะ
กิจ ทร. มี ก ารเผยแพรคู มื อการปฏิ บั ติ งาน
(Work Manual) ตามกระบวน การตาม
ภารกิ จ หลั ก ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ผ า นช อ งทาง
ต า ง ๆ (เปรี ย บเที ย บ ๓๘ หน ว ยน้ํ า หนั ก
รอยละ ๒๐)
นขต.ทร.ดํ า เนิ น การจั ด การความรู จ ากการ นขต.ทร.มี ผ ลการดํ า เนิ นงานที่ สํ า คั ญ รอยละ ๒๐
ทบทวนผลการดํ าเนิ น งานที่ สํ า คั ญ ของหน ว ย ตอบสนองยุ ท ธศาสตร ข อง ทร.จากแนว
โดยมีผลการทบทวนที่ตองเชื่อมโยงกับภารกิจ/ ปฏิบัติที่เปนเลิศ
พันธกิจหลักของหนวย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินการโดยใชรูปแบบคณะทํางานฯ ซึ่งเปน ความรู ในกระบวนงานหลั ก ของ ทร.ได รั บ รอยละ ๑๐
ผู เชี่ ย วชาญในสายงานของ ทร.และเข า ใจใน การออกแบบจัดเปนหมวดหมู
ภารกิจของ ทร. ทําการวิเคราะห ตามหลักการ
(Knowledge Taxonomy)

หนวยรับผิดชอบ

รอยละ ๖๐

กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการ
ความรู พร. (KM)

รอยละ ๖๐

กวก.ศวก.พร.
คณะกรรมการจัดการ
ความรู พร. (KM)

๒. พัฒนาฐานขอมูลสินทรัพยของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสะทอนตนทุน
ขอ

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
หนวยเทคนิคกลุมเปาหมาย ๑๒ หนวยมีขอมูลบัญชี ๑) รวบรวมข อมู ลสิ นทรั พย จากหน วยเทคนิ ค ๑๒ ๑) รอ ยละของความสําเร็จในการรวบรวม รอยละ ๓๐ รอยละ ๖๐
สินทรัพยครบถวนและเปนปจจุบัน
หน วย รวมทั้ งหน วยต าง ๆ ใน ทร. โดยจั ด กลุ ม ขอมูลสินทรัพยจากหนวยเทคนิค ๑๒ หนวย
สิ น ทรั พ ย อ อกเป น ประเภทต า ง ๆ เพื่ อ ให รวมทั้งหนวยตาง ๆ ใน ทร.
สามารถวางแผนการบริหารจัดการได
๒) หน ว ยเทคนิ ค กลุ ม เป า หมายจํ า นวน ๑๒ ๒) รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
หนวย รวมทั้งหนวยตาง ๆ ใน ทร. ตรวจสอบและ ตรวจสอบข อ มู ล สิ น ทรั พ ย แ ละปรั บ ปรุ ง
ปรับปรุงขอมูลสินทรัพยที่เปนผลที่ไดรับจากการ ตามผลการสํารวจ
สํารวจ
๓) พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น การร ว มกั บ ๓ ) ร อ ย ล ะ ข อ งค ว าม สํ าเร็ จ ข อ งก าร
หนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับขอมูลสินทรัพย ดํ า เนิ น การกั บ สิ น ทรั พ ย ที่ มี ในระบบ RTN
ที่มีในระบบ RTN ERP แตไม ปรากฏตัวสิ นทรัพย ERP แต ไ ม ป รากฏตั ว สิ น ทรั พ ย แ ละไม มี
และไมมีสินทรัพยใหตรวจสอบได
หลักฐานใหตรวจสอบ
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

หนา ๑๓ ของ ๑๔ หนา

ตัวชี้วัด

หนวยรับผิดชอบ
รพ.สมเด็จพระปนเกลา
พร.
รพ.สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พร.
กสพ.พร.
กกง.พร.
กบ.พร.

ขอ

เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

๔) ตรวจสอบขอมู ลสิน ทรัพ ย ในระบบ GFMIS ๔) รอยละของความสําเร็จในการตรวจสอบ
และระบบ RTN ERP ณ ๓๐ ก.ย.๖๑ ใหถูกตอง สินทรัพยใหถูกตองตรงกันในระบบ GFMIS
และตรงกับสินทรัพยที่มีอยูจริง
และ RTN ERP

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑

หนวยรับผิดชอบ

๓. พัฒนาระบบ RTN ERP ใหสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพเรืออยางมีประสิทธิภาพ
ขอ
๑

คาเปาหมาย
๓๑ ม.ค.๖๑ ๓๐ มิ.ย.๖๑
ระบบ RTN ERP สามารถใชในการจัดทําแผนปฏิบัติ นํ าระบบ RTN ERP มาใชสนั บสนุ นการจั ดทํ าคํ า ๑) ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ าคํ าขอ รอยละ ๕๐
รอยละ
ราชการและคํ าของบประมาณของ ทร. ได อย างเป น ของบประมาณและแผนปฏิบตั ิราชการของ ทร. งบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณ
๑๐๐
ทร.
รู ปธรรมเพื่ อประหยั ด เวลาและขั้ นตอนทางธุ รการ
ที่ไมจําเปน
๒ ) ร อ ย ล ะ ค วาม สํ าเร็ จ ใน ก ารจั ด ทํ า รอยละ ๕๐
รอยละ
๑๐๐
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป/แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ทร. นขต.ทร. หนวยเฉพาะกิจ ทร.
รอยละ ๕๐
๓) รอยละความสําเร็จในการเชื่อมโยงขอมูล
(รอยละ
เขาสูระบบ RTN ERP
๑๐๐ ใน
ก.ย.๖๐)
รอยละ
๔) รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงาน รอยละ ๕๐
๑๐๐
โครงการฝ ก ศึ ก ษา แผนฝ ก ทร. และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จางในรูปแบบที่ ทร.
กําหนด
๕ ) รอยละความสําเร็จในการลดเวลาในการ รอยละ ๒๐ รอยละ ๖๐
(รอยละ ๘๐
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตัวเลข
ใน ก.ย.๖๐)
เปาหมาย

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

รพ.สมเด็จพระปนเกลา
พร.
รพ.สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พร.
กสพ.พร.
กกง.พร.
กบ.พร.

ตรวจถูกตอง
น.อ.

หนา ๑๔ ของ ๑๔ หนา

(สมพร ระวิงทอง)
หน.นฝอ.พร.
ม.ค.๖๑

