
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ KM กองเรือยุทธการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

“...การป้องกันประเทศทางทะเลเป็นหน้าที่โดยตรง และส าคัญที่สุดของกองทัพเรือ 
หน้าที่นี้เป็นภาระหน้าที่ต้องอาศัยทหารซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเรือรบอันมีคุณภาพดี

ประกอบพร้อมกันไป บรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งท าจากต่างประเทศ 
การที่ทางราชการกองทัพเรือสามารถเริ่มต่อเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้ในราชการได้เช่นนี้ 

จึงควรจะเป็นที่น่ายินดี และน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง นับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าก้าวหนึ่ง 
ของกองทัพเรือ...” 

  

 

ความตอนหนึ่งจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๑ 

เมื่อ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ กรมอู่ทหารเรือ 



" 

1. 

2. 

3. พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศยาน ปฏิบัติการตามล้าน ้า และสงครามพิเศษทางเรือ 

4

มิติท่ี 1 ประสิทธิผล 

มิติท่ี 2 คุณภาพ 
การให้บริการ

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพ 

มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์ ทร.
"เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทน้าในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"

วิสัยทัศน์ กร.
“ เป็นก้าลังทางเรือท่ีมีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติในทุกภารกิจ ”

พันธกิจ

จัดเตรียมก้าลังทางเรือ อ้านวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามล้าน ้า และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

สนับสนุนงานเพ่ือความม่ันคง การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

2. ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ กร.
มีความปรองดองและสมานฉันท์

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความ
ปลอดภัยและได้รับการเทิดทูน 

อย่างสมพระเกียรติ

3. กร. มีขีดความสามารถ และพร้อมในการ
รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ

17. การพัฒนาระบบ
บริหารก าลังพล

12. การพัฒนากระบวนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่

รับผิดชอบของ กร.

13. การพัฒนากระบวนการด ารงสภาพ
ความพร้อมในการป้องกันประเทศของ กร.

11. การพัฒนากระบวนการถวายความปลอดภัย 
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

19. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทร. และระบบ
สารสนเทศ สนัสนุนการปฏิบัติงานของ กร.

20. การพัฒนาการสร้างขวัญก าลังใจ 
และความผาสุกในการปฏิบัติงานของ

ก าลังพล กร.
18. การพัฒนาก าลังพลให้มีขีด

สมรรถนะตามยุทธศาสตร์

4. ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กร.
ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

5. กร. มีบทบาทน าในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงทางทะเล

6. การบริการจัดการ กร.
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

15. การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการ
มีบทบาทน าในการรักษาความมั่นคงใน

ภูมิภาค

16. การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการของ กร.

14. การพัฒนากระบนการพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของ กร.

7. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจในต่อการปฏิบัติงานของ กร. 8. ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการท างานของ กร.

9.  กร. มคีวามโปรง่ใส
ในการปฏบิตัริาชการ

10. หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารของ กร. ได้โดยสะดวก



มิติท่ี 1 ประสิทธิผล

มิติท่ี 2 คุณภาพ
การให้บริการ

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพ

มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของ กร.

แผนท่ียุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ.๒๕๖๒
ของ  กองเรือยุทธการ

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของ กร.
“ เป็นคลังความรู้เพ่ือขับเคล่ือน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ ”

1. ก ำลังพลมีองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมด้ำนปฏิบัติกำรทำงเรือ

2. กร. เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้

1.
สร้ำงก ำลังพล

ที่มีควำมเชี่ยวชำญ

2.
สร้ำงกระบวนกำรและระบบ

กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ

3.
สร้ำงคลังควำมรู้     

ปฏิบัติกำรทำงเรือผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ

3. มีองค์ควำมรู้สนับสนุน
กำรวิจัย พัฒนำ

7. กร. ผ่ำนกำรประเมิน
กำรจัดกำรควำมรู้ในระดับดีเลิศ

8. กร. เป็นเครื่องมือท่ีเป็นเลิศ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ ทร.

10. ก ำลังพล กร. มีควำมพึงพอใจ 
และทักษะในกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร

16. ก ำลังพล กร. ทุกระดับ
มีควำมใฝ่รู้ และให้ควำมร่วมมือ

ในกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้

17. บูรณำกำรกระบวนกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ให้

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน

18. กร. เสริมสร้ำง
บรรยำยกำศ และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้

ทั่วทั้งองค์กร

19. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเพียงพอ 

ปลอดภัยและมั่นคง

9. สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ปฏิบัติกำรทำงเรือทุกสำขำ

ได้อย่ำงง่ำย

4. Excellence NAVY

5. PMQA
หมวด 4

6. HPO

12. กระบวนกำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลง
มีประสิทธิภำพ

11. กระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ มีประสิทธิภำพ 
และทีมงำนที่เข้มแข็ง

13. หน่วยขึ้นตรง กร. 
มีระบบและบูรณำกำร
ในกำรจัดกำรควำมรู้

14. มีเครือข่ำย
กำรจัดกำรควำมรู้

ท้ังในและนอกองค์กร

15. กำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ และองค์ควำมรู้
ปฏิบัติกำรทำงเรือทุกสำขำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

20. พัฒนำมำตรฐำนก ำลังพล กร. 
ด้วยระบบ PQS IT



บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ 

  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง กลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้กองเรือยุทธการ 
(กร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (ทร.) มีหน้าที่ในการจัดและเตรียมก าลังทางเรือและก าลังทางอากาศ 
อ านวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้มีสมรรถภาพและอยู่ ในฐานะพร้อมที่จะท าการรบได้  
มีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีพันธกิจในการ ๑. จัดเตรียมก าลังทางเรือ 
อ าน วยการฝึ กห น่ วย ใน บั งคั บ บั ญ ชา  ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
๒. ปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามล าน้ า และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ๓. พัฒนาหลักนิยม และยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตาม
ล าน้ า และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือและ ๔. สนับสนุนงานเพ่ือความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือประชาชน 

 กองเรือยุทธการ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๔ หน่วยขึ้นตรง โดยแบ่งเป็น ๑๑ กองเรือ 
ตามประเภท ๑ กองการฝึก ๑ กองสนับสนุน และ ๑ กองบัญชาการ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ กร. มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๑,๕๙๒ คน รายละเอียดตามตารางการแบ่งกลุ่มในหมวด P ลักษณะ
ส าคัญองค์กร 

 สมรรถนะหลัก  (Core Competency) สมรรถนะหลักของ กร. คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางทหารในทะเล และชายฝั่ง ครอบคลุมทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ ทั้งจากภัยคุกคามผิวน้ า 
ทางอากาศ ใต้น้ า และการปฏิบัติบัติการพิเศษทางเรือ ส่งเสริมท าให้กองทัพเรือสามารถบรรลุผลส าเร็จ 
ตามพันธกิจหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้ กร. ประกอบด้วย  
 ๑. ก าลังทางเรือประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ จ านวน ๒๗๔ ล า ประกอบด้วย เรือประเภทต่าง ๆ 
ได้แก ่เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือฟริเกต เรือคอร์เวต เรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยน าวิถี เรือตรวจการณ์เรือ
ปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด เรือปฏิบัติการยกพลขึ้นบก เรือส่งก าลังบ ารุง เรือลากจูง เรือปฏิบัติการล าน้ า 
และเรือปฏิบัติการสงครามพิเศษ  
 ๒. ก าลังอากาศยานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ จ านวน ๕๘ ล า ประกอบด้วย อากาศยาน
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ า เครื่องบินล าเลียง และเครื่องบิน
ธุรการ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือด าน้ า เฮลิคอปเตอร์ล าเลียง และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ า  
 ๓. หน่วยก าลังทางบก ในการให้บริการ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ         
กองการฝึกกองเรือยุทธการ และกองสนับสนุน  

 ทั้งนี้ กร. ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ด้านการรบ ตามขีดความสามารถของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ 
และสาขาการปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิเช่น การรบผิวน้ า การรบสะเทินน้ าสะเทินบก การสงครามทุ่นระเบิด 
การปฏิบัติการอากาศยาน การส่งก าลังบ ารุงในทะเล รวมไปถึงการเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชน  
ในรูปแบบต่าง ๆ การบรรเทาสาธารณภัยในทะเล การขจัดคราบน้ ามันและการกู้ซ่อม โดยในแต่ละ



ปีงบประมาณได้จัดให้มีการฝึกองค์บุคคล ฝึกยุทธวิธีกองเรือ การฝึกร่วม ฝึกผสม ตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ก าลังพลได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทบทวนองค์ความรู้ เสริมสร้าง
ความช านาญ และต่อยอดขีดความสามารถ ซึ่งจากการปฏิบัติ และการฝึกอย่างสม่ าเสมอดังกล่าว ส่งผลให้ 
กร. มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจนขีดสมรรถนะ
ของยุทโธปกรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและมีขีดความสามารถในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่าง ๆ 
  

เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กร. ที่ว่า 

“เป็นก ำลังทำงเรือที่มีควำมพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติในทุกภำรกิจ” 

  ค่านิยม กร. “FLEET”  
    Fidelity : ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี 
    Leadership : ความเป็นผู้น า 
    Ethical : คุณธรรมจริยธรรม และความยุติธรรมเที่ยงตรง 
    Excellence : มีความรู้ความสามารถ 
    Teamwork : การท างานเป็นทีม 
 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ได้น า “ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒”  
ด้านองค์ยุทธวิธี  ที่ว่า 
 “กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกันกับ
ประชาชน สู้เพ่ือรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณ
ค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม” 
 จากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. จึงได้ก าหนดเป้าหมายดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
 ก าลังพลมีขีดความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ ตาม Competency ที่ ทร. ก าหนด 
 กองทัพเรือมีกระบวนการท างานที่ดีเลิศสามารถสร้างแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและตอบสนองภารกิจ

หลัก และ ข้ามสายงาน (Cross Functional ในระดับ ทร.) บนระบบสารสนเทศที่เป็นเครือข่าย
เดียวกัน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือมีความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ 
 
  



โดย พล.ร.อ.นพดล สุภากร ผบ.กร. ได้มอบวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ให้คณะกรรมการการจัดการความรู้
ของ กร. ไว้ว่า 
 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ กร.๖๒ 

“เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ” 
 

 ผบ.กร. ได้ก าหนดเป้าหมาย มีความคาดหวังที่ต้องได้รับการประเมินในระดับเกณฑ์สูงสุด 
เนื่องจากผลการด าเนินการย้อนหลัง ๓ ปี ของ กร. อยู่ในระดับดี (ดีเลิศ ดี ขั้นก้าวหน้า ขั้นพ้ืนฐาน )  
โดยในวาระ เม.ย.๖๒ กร. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พล.ร.ท.ชาลี ส่องสว่างธรรม เป็น รอง.ผบ.กร. ซึ่งท่าน 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการขับเคลื่อนการจัดความรู้ให้หน่วยงานใน ทร. ได้รับการประเมินในระดับ 
ดีเลิศ ในอดีตเมื่อครั้งที่ท่านเคยด ารงต าแหน่ง รอง จก.สพ.ทร. และ จก.อล.ทร. มาเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อน 
การจัดการความรู้ของ กร.             
 แนวทางการจัดการความรู้ของ กร. นั้น สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ      
ปี ๖๑ – ๖๗ คือ การสร้างผู้ เชี่ยวชาญในระดับรู้ลึก มีการบูรณาการขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Process 
Integration) และมีการสร้างระบบสารสนเทศการจัดการความรู้กระจายไปยังหน่วยต่าง ๆ (Embedded KMIT) 
และก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน ที่จะน าพา กร. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์กร 
ที่มขีีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

 จากนโยบาย เป้าประสงค์ของ ทร. และวิสัยทัศน์ของ กร. ดังกล่าวคณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ของ กร. จึงได้ก าหนดนโยบาย และเป็นการก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ 
ในปีงบประมาณ ๖๒  การจัดการความรู้ของ กร. ดังนี้  

นโยบายการจัดการความรู้ กร.๖๒ 
“กร. จะน าการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเตรียมการ 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ กร.” 
 

  โดยปีนี้  กร. ได้มุ่ ง เน้นการน าการจัดการความรู้ ในองค์ความรู้ที่ จ าเป็น ในการพัฒนา  
ขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี จะเห็นได้ว่ากองเรือ
ยุทธการ เปรียบได้กับจิตวิญญาณของกองทัพเรือ คือ ไม่มี กองเรือยุทธการ ก็ไม่มี กองทัพเรือ 

   การด าเนินการ KM ของ กร. ในปีนี้ ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็น
จุดเริ่มต้นของการปรับปรุงกระบวนการท างาน หลังจากนั้นก็วิเคราะห์ผลการด าเนินการที่ผ่านมามีจุดอ่อน
อะไรและควรด าเนินการปรับปรุงอะไร ดังมีรายละเอียดตาม “ตารางเปรียบเทียบ KM61 และ KM62”  
มีการถ่ายทอดการด าเนินการลงสู่ นขต.กร. โดยมุ่งเน้นให้ นขต.กร. ได้วิเคราะห์ขีดความสามารถของก าลังพล 
อาวุธ ยุทโธปกรณ์  และองค์ความรู้ที่ หน่ วย มีความสามารถน ามาปฏิบัติภารกิจในการบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างไร ซึ่ง กร. ได้น าเสนอกระบวนการให้ได้มาซึ่งการจัดการความรู้เป็นไปตามแนวทาง 



การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่ กร. มีต่อการบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมีการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เป็นการจัดการความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านการบรรเทา 
สาธารณภัยได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ตามการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process : KMP)     

 การด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) 
ของ กร. เริ่มจากน านโยบายคณะกรรมการฯ ของ ทร. ตามข้างต้น น าสู่การบ่งชี้ความรู้ เพ่ือน าไปสู่ 
การจัดการความรู้ ได้ผ่านการวิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้ จะต้องตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วย อีกทั้งยังต้องบูรณาการกับกระบวนการหลัก/รอง ของหน่วย 
ในภาพรวม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ส่วนการสร้างและแสวงหาความรู้  โดยเฉพาะ Tacit 
Knowledge (TK) นั้น ส่งเสริมให้ก าลังพลทุกนายของ กร. จัดท า เอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ระดับบุคคล และ 
ในระดับแผนก ตามสัดส่วนที่ได้รับการมอบหมายภาระงาน ทั้งนี้ การรวบรวมผลผลิตของการจัดการความรู้ 
จะด าเนินการโดยหัวหน้าแผนก น าส่งขึ้นมาตามล าดับชั้นในระดับกอง และกองเรือ โดยการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ จะกระท าโดยคณะท างานการจัดการความรู้หรือหัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบองค์ความรู้นั้น 
ๆ หรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งค าสั่งตามเป็นผู้ตรวจและให้ค าแนะน าในการตรวจสอบ ส าหรับ
การจัดความรู้ให้เป็นระบบและการเข้าถึงความรู้นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผบ.กร. ได้มีนโยบายจัดท า 
และพัฒนาระบบสารสนเทศของ กร. ไปสู่ กร. ๔.๐ รายละเอียดตามผนวก ซึ่ง กร. ๔.๐ หมายถึง กองเรือ
ยุทธการ ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเตรียมก าลัง 
ทางเรือ ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และ องค์ยุทธวิธี รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็น
จ านวนมาก ให้เสมือนเป็นองค์กรเดียว  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมก าลังทางเรือ  ให้มีขีดความสามารถ
รองรับการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

 

 

 

 

 

 



 รวม ไป ถึ งด้ าน การจั ด การความรู้  (Embedded KM-IT) ของ กร . รวมถึ ง เป็ น คลั ง 
องค์ความรู้ตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ โดยมีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้  
(ตามสิทธิในการเข้าถึง) ที่เว็บไซต์ KM ของ กร. (http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/)  ซึ่งสอดคล้อง
ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพเรือปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๗ ที่ก าหนดให้หน่วยด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ Embedded KM-IT ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ส่วนในขั้นตอนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จะอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ของการจัดการความรู้ (KM Tools) ในการด าเนินการ เช่น กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP) ในระดับทีมงานย่อย ในระดับแผนก หรือในรูปแบบคณะท างานของแต่ละกองเรือ และหน่วยขึ้นตรง
ของ กร.  

 การจัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ผ่านการประชุม การฝึกศึกษา อบรม สัมมนา  
การพัฒนาหลักสูตร หลักนิยม การแสดงผลงานการจัดการความรู้ผ่านทางนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร. 
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามความต้องการจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการท างาน มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความช านาญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามสาขา 
การปฏิบัติการทางเรือ เพ่ือให้สามารถติดต่อ สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
ท าเนียบครูผู้สอนหลักสูตร ท าเนียบผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากต่างประเทศ การจัดตั้งกลุ่ม 
Line เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ส าหรับขั้นตอนการเรียนรู้ 
กร. จะจัดการน าการจัดการความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บ หรือเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตร เพ่ิมเติมเข้าไป  
เป็นหัวข้อการอบรมในการฝึกต่าง ๆ ของ กร. ตามที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ การเรียนรู้ยังสามารถ
ด าเนินการได้โดยการเข้าถึงที่เว็บไซต์ KM ของ กร. ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวกของ
ผู้ที่ต้องการเรยีนรู้ตามล าดับชั้นความลับที่การจัดการความรู้ของ กร. เกี่ยวข้อง 

 กร. สนับสนุนก าลังพลให้ได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายใน กร. ใน ทร. 
ภายนอก ทร. และต่างประเทศในทุก ๆ ปี สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
การศึกษางานของหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ 
ท าให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ดีกว่า ท าให้ทราบว่าสถานภาพการด าเนินการของหน่วยตนเองว่าอยู่ใน
ระดับใด ในลักษณะของ Benchmarking มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ มีการจัดท า KM Workshop ภายใน กร. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการบูรณาการการจัดการความรู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้การท า Best Practice ในปี 
๒๕๖๒ เป็นการท า BP ลักษณะบูรณาการแบบ BMP : Best Management Practice โดยน า BP ของ 
นขต.กร. ทั้งหมดมาเชื่อมโยง การน าเสนอเป็น BP หลัก และมีองค์ความรู้ต่าง ๆ จ านวนมากน ามาบูรณาการ
ให้เป็นภาพรวมเชิงระบบ และองค์ความรู้ดังกล่าว ยังสามารถพัฒนาและสามารถถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องได้



ต่อไปยิ่งขึ้น นั่นหมายถึง กร. ได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ปี ๖๑ – ๖๗ 
ซึ่งให้บูรณาการกระบวนหลัก Process Integration + Intelligence + Intellectual พร้อมทั้งครอบคลุม
ให้บุคลากรของ กร. “รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ” 

 การจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้องาน 
“วันแห่ งการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  ทร. (โชว์  แชร์  ช้ อป ใช้  : ๔ช.)” เมื่ อวันที่  ๕ กุ มภาพันธ์  ๒๕๖๒  
ซึ่ง กร. ได้น าเสนอองค์ความรู้ที่เคยด าเนินการมาแล้วในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย หรือ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  (กบฮ.) กองการบินทหารเรือ (กบร.) และ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) น าเสนอในงาน http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1482.php 

 กร. ให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน และ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่และทันสมัย อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมไว้เป็น
องค์ความรู้ประจ าแผนก ประจ ากองเรือ ประจ าการฝึก อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล 
และระดับองค์กร ทั้งนี้สนับสนุนให้มีการแทรกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจวัตรประจ าวันของหน่วย เช่น  
ในการแถวจ่ายงานประจ าวันของเรือหรือหน่วยต่าง ๆ รวมไปถึงการประชุมสัมมนา และฝึกหัดศึกษา 
ก็เช่นเดียวกัน 

 ผลผลิต (Outputs) ของการจัดการความรู้ของ กร. จนถึงปัจจุบันมีการจัดเก็บไว้ในระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (Embedded KMIT) ของ กร. ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ 
ทุกเวลา ส่วนผลลัพธ์ (Outcome) ของการจัดการความรู้ของ กร. มีเป้าหมายที่จะท าให้มีการเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนกรอบแนวคิด (Mindset) ของก าลังพล เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
อย่างเต็มที่ มีการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับภารกิจที่ปฏิบัติประจ า ซึ่งจะน าพา กร. ไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ก าลังพลมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีขีดความสามารถ และกระบวนการ 
ที่เป็นเลิศ ที่ท าให้ กร. ส่งมอบคุณค่า และยกระดับให้กับกองทัพเรือ (Impact) บรรลุตามวิสัยทัศน์ ทร. และ
ก้าวไปสู่การเป็นกองทัพเรืออย่างมืออาชีพ (Professional Navy) 

กร. ได้จัดท าแบบรายงานฉบับนี้ เพ่ือแสดงการจัดการความรู้ ของ กร. ตั้งแต่กระบวนการพิจารณา 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สนับสนุนการเตรียมก าลังของ กร. ดังมีรายละเอียดตาม รายงานการประเมิน
ตนเองด้านการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. 
(KMA) ตลอดจนน าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศ รายละเอียดตาม แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice : BP) เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ประจ าปี งป.๖๒”  
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานกับการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือท าให้ก าลังพลมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีผลเป็นที่ประจักษ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติ 



ด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้มีความพร้อมที่ดียิ่งขึ้นในการไปปฏิบัติงาน ลดเวลา 
การด าเนินการ เพ่ิมความเข้าใจในการปฏิบัติ เพ่ิมค่าให้ตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ตามที่ก าหนด  

อนึ่ง ในห้วงการจัดการความรู้ในปี ๒๕๖๒ ทร. ได้จัดให้มีการฝึกยิงอาวุธปล่อยน าวิถี C-802A โดยมี 
กร. เป็นหน่วยอ านวยการฝึก ดังนั้น จึงมีการสรุปภายหลังการปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) 
รายละเอียดโดยสังเขป ตาม MindMap KM กร.๖๒ กับการฝึกยิง C-802A ร.ล.กระบุรี กฟก.๒ กร. 

นอกจากนี้ ผบ.กร. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ทบทวนปรับปรุง
องค์กรของ กร. ให้รองรับและสอดคล้องตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ๖๒ – ๖๗  เพ่ือมุ่งสู่
อ งค์ ก รขี ด ส ม รรถน ะสู ง  (HPO) ดั งมี แ น วคิ ด  “ก ร .4.0/FLEET 4.0”  ร าย ละ เอี ย ด โด ยสั ง เข ป 
ตาม MindMap กร.4.0/FLEET 4.0 (62-67) Challenging 

 



ตารางเปรียบเทียบ KM 61 และ KM 62 

No. ประเด็นพิจารณา KM 61 KM 62 หมายเหต ุ
๑. นโยบาย ทร. / ผบ.ทร. มุ่งม่ัน, ชัดเจน มีวิสัยทัศน์แตกต่าง 

มุ่งม่ัน ชัดเจน เชิงรุก
มากกว่าเชิงรับในอดีต 

ส่งให้ก าลังพล 
ทุกภาคส่วนเกิด
ความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหา 
ด้วยการจัดการความรู้ 

๒. ผบ.ชา ให้ความส าคัญและ 
มีส่วนร่วม 

ผบ.กร. ให้ความส าคัญ ผบ.กร. ให้ความส าคัญ
มาก ตั้งเป้าหมายเป็น

ระดับสูงสุด 

คณะกรรมการ KM 
ทร. ๖๑ ให้
ค าแนะน าภายหลัง
การประเมิน  
ปี ๒๕๖๑   

๓. ความเชื่อมโยงของแผน KM กับ 
แผนยุทธ์ศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

น้อย มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องมากขึ้น 

๔. ก าลังพล เห็นความส าคัญ/จ าเป็น 
และมีส่วนร่วม 

น้อย มากขึ้น ผลจากการปรับ
โครงสร้าง KM กร.
ใหม่ ท าให้เกิด 
ความอ่อนตัว 

๕. การจัดโครงสร้าง KM กร., เลขาฯ กฝร. ผอ.กพ.กร.  
๖. KM FA  ชื่อแต่งตั้ง หน.กพ.นขต.กร.  
๗. การขับเคลื่อน KM  Top down KM Integration CMP1-6 
๘. มุ่งอนาคต  ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี

กร. 4.0, KM 4.0, 
กฝร. Training,  

KM IT 4.0, PQS-IT, 
e-Leaning 

 

ปรับปรุง และ
ออกแบบ ระบบ
สารสนเทศของ กร.
ใหม่ 

๙. มียุทโธปกรณ์ใหม่เข้าประจ าการ 
 

เรือ ตกช. ร.ล.ภูมิพล, ร.ล.ประจวบ, 
เรือ ลทฝ., เครื่องฝึก กฝร., 
เรือ ตกช. 

มีเรือที่มีสมรรถนะ
สูงเพิ่มขึ้น, ระบบ
อ านวยการรบใหม่, 
มีการทดแทนเรือ 
ที่ล้าสมัย 

 

 



 

No. ประเด็นพิจารณา KM 61 KM 62 หมายเหต ุ
๑๐. แผนแม่บท KM ทร. ท าเฉพาะปี ๖๑ ครอบคลุมทั้ง ๖๑-๖๗  
๑๑. แผนแม่บท KM กร. มี มีการทบทวน และ

เพ่ิมเติมองค์ความรู้, 
ปรับโครงสร้าง KM 
กร., ปรับ KM FA 

ปี ๖๑ – ๖๕ 

๑๒. แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ของ กร. (KM Strategy) 

ไม่มี มี เพ่ือหา Gap 
เชื่อมโยงสอด
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ กร. 

๑๓. การบ่งชี้ความรู้ KM Gap ขั้นเริ่มต้นเรียนรู้ มีการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และการ
แสวงหาความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

KMP1-2 

๑๔. BP (Best Practice)   1 BP  
 

เป็น BMP จาก นขต.กร. 
12 BP คัดเพ่ือน าเสนอ 
๔ BP 
 
 

แต่ท าตามฟอร์แมท 
BP 

๑๕. มีที่ปรึกษาการจัดการความรู้ มี  
(พล.ร.ต.จตุพร ศุขเฉลิม) 

มี ผบ.กร. , 
และ พล.ร.ท. 
ชาลี ส่องสว่างธรรม 
รอง ผบ.กร.  
เป็นที่ปรึกษา 

เมื่อ ๑ เม.ย.๖๒ 

๑๖. KM สนับสนุน PMQA ขั้นเริ่มต้นเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ KMA
อย่างเป็นระบบ 

KMP1-7 
CMP1-6 

๑๗. การเข้าถึงความรู้ เข้าถึงไม่สะดวก เข้าถึงได้โดยตรงจาก
เว็บไซต์ของ กร. 

 

๑๘. การเผยแพร่/Sharing learning เฉพาะกลุ่ม กร.+ผู้รับบริการ+ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

KMP6-7 

 



 

No. ประเด็นพิจารณา KM 61 KM 62 หมายเหต ุ
๑๙. การให้ความส าคัญผู้รับบริการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
เฉพาะภายใน กร. เรียนเชิญ ทรภ. หน่วย

เทคนิค หน่วยระดับ 
ทร. หน่วยงานใน  
ศรชล. เข้าร่วมการ
ประชุม สอบถามความ
ต้องการ 

เกิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ามสายงาน 

๒๐. KM Case Study ไม่มี มี การฝึกยิง C802A 
๒๑. การจัดการความรู้ (KM) เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อน กร.   

   

 







องค์ความรู้ใน KM 62  

ล าดับ หน่วยใน กร. องค์ความรู้ BP หมายเหต ุ
๑. กตอ.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือ 

ในกองเรือตรวจอ่าว 
 

๒. กฟก.๑ กร. การบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
๓. กฟก.๒ กร. การบรรเทาสาธารณภัย การล าเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และ

ส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยอากาศยานของ
ชุดเรือ ร.ล.กระบุรี ในพ้ืนที่ ทรภ.๓ 

 

๔. กบฮ.กร. การบรรเทาสาธารณภัย หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทาง
ทะเลกองทัพเรือกรณีรองรับสถานการณ์

พายุโซนร้อนปาบึก  

 

๕. กดน.กร. การปฏิบัติการเรือด าน้ า การค้นหาและก าหนดต าบลที่ 
เป้าวัตถุใต้น้ า 

เนื่องจากยังไม่มเีรือ
ด าน้ าจึงพัฒนาเรือ
เกี่ยวกับการบรรเทา
สาธารณภัยไมไ่ด ้

๖. กทบ.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การท าอู่ลอยแบบ Over-Pre Action  
๗. กยพ.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

๘. กยฝ.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การติดตะขอยึดเปลพยาบาล 
ในอากาศยาน 

 

๙. กลน.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การดัดแปลง BCD ในการน าพา 
ขวดอากาศเข้าปฏิบัติงาน 

 

๑๐. กบร.กร. การบรรเทาสาธารณภัย แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือด าน้ า  
๑๑. นสร.กร. การบรรเทาสาธารณภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้าย

ก าลังเข้าพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
 

๑๒. กฝร. การบรรเทาสาธารณภัย แบบค้ าจุนจ าลอง  
๑๓. กอง สน.กร. การบรรเทาสาธารณภัย - เฉพาะขีด

ความสามารถ
ทางด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย 

 



การบ่งชี้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ KM กร. 63 (KMP1-2) 

ล าดับที ่ นขต.กร. ชื่อเรื่ององค์ความรู้ หมายเหต ุ
1 กตอ. กร.  OPV2 manning 

 องค์ความรู้ เกี่ยวกับ OPV2 
 RTN Data Link ระหว่าง OPV2 กับ เรือท่ีมี 9LV CMS 
 เตรียมการยิง Exocet และ ปคส. ในกรณี อวป. ไม่ออก

จากท่อยิง 

 

2 กฟก.1 กร.  การใช้งาน Long Range Radar AMB 4A 
 การใช้งาน Towed Sonar 
 การใช้งาน ระบบต่อสู้ระยะประชิด (Phalanx) 
 การฝึกยิง ตอร์ปิโด Stingray และเป้าส าหรับฝึกยิง 
 การฝึกยิง Harpoon ยิงฝั่ง (CTS) 
 การน าเรือเข้า Signature Range 

 

3 กฟก.2 กร.  AAR การฝึกยิง C802A 
 AAR การฝึกภาค นนร. 
 AAR การสวนสนามทางเรือ 
 การฝึกยิง C801 
 การฝึกยิง ESSM เรือชุดนเรศวร(ร.ล.ตากสิน) 

 

4 กบฮ. กร.  การฝึกยิง Sadral/Mistral หลังปรับปรุงฯ 
 ระบบสื่อสารรวมการ (ICS) หลังจากปรับปรุง 
 การปรับปรุงระบบ IPMS 

 

5 กดน. กร.  เตรียมก าลังพลรับเรือ และอ่ืนๆ เครื่องฝึกเรือด าน  า 
เชื่อมต่อระบบกับ  
เครื่องฝึก CMS 

6 กทบ. กร.  ระบบอ านวยการเรือล่าท าลาย ลทฝ.ใหม่/หลังปรับปรุง 
 การใช้ Monoverter  + Motor ขณะก าลังกวาดทุ่น 

 

7 กยพ. กร.  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 
 ขจัดคราบน  ามันและการกู้ซ่อม 

 

8 กยฝ. กร.       การบังคับใช้ กม. ทางทะเลและตรวจค้น รองรับ พ.ร.บ.ศรชล. 
9 กลน. กร.  Anti Drone ป้องกันผู้ผลิต ใช้ Drone ส่งยาเสพติด 

 แนวคิดการใช้ Drone ในภารกิจของ นรข. 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

10 กบร. กร.  การใช้งาน Dipping sonar ที่ได้รับการปรับปรุง 
 แนวทางการใช้งาน UAV ร่วมกับก าลังทางเรือ 
 แผนการจัดการพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ ECC 
 การลาดตระเวนทางทะเลโดย MPA 
 คู่มือเตรียมความพร้อมการใช้ Bambi bucket  

ในการดับเพลิงด้วย ฮ. 

 



ล าดับที ่ นขต.กร. ชื่อเรื่ององค์ความรู้ หมายเหต ุ
11 นสร.กร.  สรุปบทเรียนกรณีถ  าขุนน  านางนอน  
12 กฝร.กร.  การลดสนามแม่เหล็กเรือ 

 Fleet training 4.0 
 เครื่องฝึก CMS 

 

13 กอง สน.กร.  คู่มือการซ่อมยานยนต์/เครื่องทุ่นแรง 
 การจัดการพัสดุ 

 

13 กอง ต่าง ๆ 
ใน บก.กร. 

สื่อสาร  
 IT4.0 รองรับ กร.4.0 
 KM IT 4.0 
 เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ 

ตส.กร.   
 การตรวจสอบความพร้อมรบ (ตามหลัก PESTO) 
 % ความพร้อมรบ KPI 
 ความก้าวหน้าระบบ PMS-IT 

กบ. 
 พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้าง 
 ทบทวนแผนการจัดหาเสบียงให้ มบภ.ทร.  

(กรณีศึกษาพายุปาบึก) 
กพ. 

 PQS 
 Fleet Personal 4.0 

กผช. 
 การวางแผนซ่อมบ ารุง 
 วางแผนการใช้เรือ 

 

 

 



เกณฑ์การตรวจประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ งป.62 ของ กร. 
 

ข้อ
หลัก 

 
ประเด็นการวัด 

 
ข้อย่อย 

 

ประเด็นการประเมิน น ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

กร. ได้ด้าเนินการจัดการความรู้อย่างไร ร่องรอยหลักฐานประกอบ 

1 ผู้น้ า/ผู้ บริหาร
ด้านการจัดการ
ความรู้ 

1.1 มีการเชื่อมโยงการจัดการ
ค ว า ม รู้ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ 
ภารกิจ/ พันธกิจ ของ ทร. 
และหน่วยงาน 

10 5 ผบ.กร. ได้ก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของ กร. ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปี ๖๑ – ๖๗ คือการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญในระดับรู้ลึก มีการบูรณาการขั นตอนต่างๆ เข้าด้วยกัน 
(Process Integration) และมีการสร้างระบบ สารสนเทศการจัดการ
ความรู้กระจายไปยังหน่วยต่างๆ (Embedded KMIT) และก้าหนด
เป้าหมายไว้ชัดเจน ที่จะน้าพา กร. ไปสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) และองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) โดยก้าหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้
และจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ กร. ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของ กร. โดยมุ่นเน้นการสร้างก้าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญ 
การสร้างกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการสร้าง
ศูนย์องค์ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ 

- บันทึก คป.กร. ที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลง 
๒๔ ม.ค.๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์  กร. และ ค่ านิ ยม กร. 
ประจ้าปี งป.๖๒ 
 
 
- บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 
ประจ้าปี งป.๖๒ 
 

  1.2 ก้าหนดตัวชี วัด/แนวทาง/
วิธีการเพ่ือควบคุม ก้ ากับ 
ติดตาม ผลการด้าเนินงาน
ด้ านการจั ดการความรู้ 
เพ่ือให้มีการด้าเนินการตาม
แผนอย่ างครบถ้ วนตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด 

5 - กร. โดยคณะกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กร. (KM 
Action Plan) โดยด้ าเนิ นการวิ เคราะห์ รายละเอี ยดตั วชี วั ด 
ค่ าเป้ าหมาย วิธี เก็บรวบรวมข้อมูล วิ ธีประเมินความส้ าเร็จ 
และผู้รับผิดชอบ ในแผนปฏิบัติราชการ กร. งป.๖๑ รวมถึงให้พิจารณา
ข้อบกพร่องและความไม่ชัดเจน เพ่ือน้าไปปรับปรุงการจัดท้า
แผนปฏิบัติราชการ กร.   ในปีต่อๆไป ตลอดจนการจัดให้มีการประชุม
ติดตามการด้าเนินงานการจัดการความรู้ของ กร. ตามวงรอบที่
เหมาะสม  

-- บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 
ป ระจ้ าปี  งป .๖ ๒ (ระบุ ตั ว ชี วั ด
ความส้าเร็จ ตามกิจกรรมย่อย)  
-บันทึกฯ กพ.กร. ที่ ๑๓๘๔ /๒๕๖๒ ลง 
๒๒ มี.ค.๖๒ เรื่องให้ นขต.กร.ด้าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้  

  



ข้อ
หลัก ประเด็นการวัด 

ข้อย่อย 
 

ประเด็นการประเมิน น ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

กร. ได้ด้าเนินการจัดการความรู้อย่างไร ร่องรอยหลักฐานประกอบ 

  1.3 สื่อสาร ถ่ายทอด ทิศทางของ
หน่วยงาน และแนวทางการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยได้
รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมายและน 
ำไปสู่การปฏิบัติ 

10 5 ผบ.กร. ได้ให้ความส้าคัญในมิติการสื่อสาร ด้วยเพราะการที่จะ
ขับเคลื่อน กร. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั น ก้าลังพลทุกนาย
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจการด้าเนินงานและเป้าหมาย กระทั่งน้าไปสู่
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการร่วมก้าหนดทิศทางไปพร้อมๆกัน 
ดังนั น ผบ.กร. จึงใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การสร้าง
สังคมเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของ กร. (ไม่ผ่าน proxy server ของ ทร.) ส้าหรับเผยแพร่
องค์ความรู้ นอกจากนี  กร. ได้มีการจัดงานนิทรรศการการจัดการ
ความรู้  เพ่ื อถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่ วย และเชิญชวน
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมงาน 

-เว็บไซต์ KM ของ  กร. หน้ากิจกรรมการ
จัดการความรู้ “KM Fleet 
Command” 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
-กลุ่มไลน์ “KM Fleet62” ส้าหรับการ
สอน (Coaching) และน้าเสนอองค์
ความรูภ้ายในหน่วย  
-แผนการจัดการความรู้ กร. ใน งป.๖๒ 
เกี่ยวกับแผนการจัดงานนิทรรศการ  
-การประชุมคณ ะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

  1.4 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเพ่ือส่งเสริมการจัดการ 
ความรู้ รวมทั งเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ ในหน่ วยและ/ 
หรือนอกหน่วย 

10 5 ผบ.กร.และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กร. ได้ให้ความส้าคัญแก่การ
จัดการความรู้ของ กร. โดยในทุกๆกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ กร. งป.๖๒) จะร่วมประชุมติดตามการด้าเนินงานฯ เป็น
ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม KM ของ กร. และการเข้าไปมีส่วนร่วมพร้อม
ทั งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ก้าลังพลในทุกระดับชั น นอกจากนี  ผบ.กร. 
และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กร. ยังเป็นวิทยากรบรรยาย แก่ก้าลังพล
ใน กร. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก   

-เว็บไซต์ KM ของ  กร. หน้ากิจกรรมการ
จัดการความรู้ “KM Fleet 
Command” 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
 

  1.5 ก้าหนดนโยบายให้มีการ
ทบทวนและสรุปบทเรียน 
ผลการด้าเนินงานตามภารกิจ 
เพ่ื อแสวงหาแนวทาง/ 
วิ ธี ก ารในการปรับปรุ ง 
การท้างานของหน่วย 

10 5 กร. ก้ าหนดให้ คณะท้ างานด้ าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Practitioner : KP) ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) พร้อมทั งรายงานความ ก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด้าเนินการจัดการความรู้ ไว้อย่างชัดเจนในค้าสั่งแต่งตั ง
คณะท้างานการจัดการความรู้ของ กร. และก้าหนดลงในแผนการ
จัดการความรู้ เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการด้าเนินงาน    
   

-ค้าสั่ง กร. ที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๑ ลง ๑๓ 
พ.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั งคณะท้างาน
การจัดการความรู้ของ กร.   
 



ข้อ
หลัก 

ประเด็น 
การวัด 

ข้อย่อย ประเด็นการประเมิน 
น ้าหนัก
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

กร. ได้ด้าเนินการจัดการความรู้อย่างไร ร่องรอยหลักฐานประกอบ 

       - บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 
ประจ้าปี งป.๖๒ 
-สรุปเรื่องสั่ งการในที่ประชุมการ
ติดตามการด้าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของ กร. ครั งที่ ๑-๖ 
-การประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของ กร. 

  1.6 ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการ
จั ดการความรู้ เพ่ื อ เพ่ิ ม 
ประสิทธิภาพการท้างาน
ของหน่วย 

 5 กร. ก้าหนดให้สร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานตาม
พันธกิจของ กร. ใน ๓ ด้าน ได้แก่ การซ่อมบ้ารุง การส่งก้าลังบ้ารุง 
และการผลิตและพัฒนาก้าลังพล โดยใช้วิธีการถอดความรู้จากการท้า 
BP, R to R (Routine to Research), OPL, OCL, LL, BAR/AAR, CoP 
และสอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ กร. 
ในการสร้างกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ 
นอกจากนี  ผบ.กร. ได้วางแนวทางการจัดท้าองค์ความรู้ผ่านการ
เป็นวิทยากรบรรยายและการสอนงาน (Coaching) ในกลุ่มสังคม
เรียนรู้ของ กร. 

- บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 
ประจ้าปี งป.๖๒ 
 

  1.7 ส่งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู้  ให้ อิสระในการคิด 
การท้างาน เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้ านนโยบาย/
กระบวนการ /ผลผลิต 

 4 ผบ.กร.และผู้บังคับ บัญชาระดับสูงของ กร. พร้อมให้ค้าปรึกษาทาง
ความคิด การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการท้างาน เพ่ือให้ก้าลังพล
เกิดความเชี่ยวชาญ เกิดแนวคิดที่จะการสร้างกระบวนการและระบบ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยสื่อสารผ่านกลุ่มสังคมเรียนรู้บนสื่อ
ออนไลน์ (แอพพลิเคชั่นไลน์) และสื่อสารผ่านเวทีการประชุมในทุก
ระดับ กระทั่งน้าไปสู่การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการเรียนรู้ภายใน/ภายนอก กร. เช่น One Point Lesson 

-กลุ่มไลน์สังคมเรียนรู้ของ กร. “KM 
Fleet62” 
-KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
 



(OPL) One Clip Lesson (OCL) Lesson Learn (LL) ชุ ม ช น 
นักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) การวิจัยและพัฒนา 
ในลักษณะ R2R (Routine to Research) Before Action Review 
(BAR)/After Action Review (AAR) ชุดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การจัดท้า
คู่มือ การปฏิบัติงาน (Work Manuals) จนเกิดผลผลิต (Outputs) 
ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี งป.๖๒ เป็นจ้านวนมาก เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

2 ก า ร ว า ง แ ผ น
เชิงกลยุทธ์ 

2.1 มีวิ ธีการวางแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ้าป ี

20 5 กร. ได้ด้าเนินการวางแผนปฏิบัติราชการตามแผนที่ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ของ กร. โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ และแผนปฏิบัติราชการ ของ ทร. และทบทวน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม รวมถึงทิศทางของ กร. ในอนาคต พร้อมทั งแต่งตั ง
คณะกรรมการ โดยมี เสธ.กร. ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
โครงการ กิจกรรม ของ กร. เพ่ือให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามวงรอบ 

-แผนปฏิบัติราชการของ กร. ประจ้าปี 
งป.๒๕๖๒ 
-ตัวชี วัดส้าคัญในแผนปฏิบัติราชการ
ของ กร.ประจ้าปี งป.๒๕๖๒ 
-ร่างแผนปฏิบัติราชการของ ๔ ปี ของ กร.  
-การประชุมติดตามผลการด้าเนินงาน
แผนปฏิบัติการของ กร.  
- บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 
ประจ้าปี งป.๖๒ 

  2.2 มี กระบวนการวิ เคราะห์
ช่ อ ง ว่ า ง ท า ง ค ว า ม รู้ 
( Knowledge Gap) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบั ติ
ราชการ ประจ้าปี 

5 กร. ก้าหนดให้  นขต.กร.น้าตัวชี วัดไปถ่ายทอดเป็นตัวชี วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี วัด 
โดยจัดให้มีการประชุมติดตาม/ทบทวนความสอดคล้องของแผนหรือ
ตัวชี วัดนั นๆ ว่าสามารถน้ามาวัดผล วิเคราะห์ หรือเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจต่อการบริหารหน่วยได้ แต่ในกรณีท่ีตัวชี วัดไม่สามารถวัดผลได้ 
หรือแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน วิเคราะห์ไม่รอบด้าน (Knowledge 
Gap) ให้คณะกรรมการฯด้าเนินการศึกษาและร่วมพิจารณาเพ่ิมเติม 
เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๖๑ 

-บันทึกฯ คณะท้างาน PMQA ของ กร. 
ที่ ๒๔๔/๒๕๖๑ ลง ๑๘ ธ.ค.๖๑ เรื่อง 
ขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณาตัวชี วัด
ความส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี งป.๖๒  
- บันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๑๗๖๘/
๒๕๖๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่องขอเสนอ
แผนการจั ดการความรู้ ของ กร. 



ประจ้าปี งป.๖๒ 
  2.3 มีวิธีการการวางแผนในการ

จั ดการความรู้ ให้ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 กร.มีการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์ และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ไปสู่การปฏิบัติของ นขต.กร. โดยการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจหลัก ซึ่งมีกระบวนการท้างานหลัก 
(Core Process) กระบวนการท้างานรอง (Sub Process) รวมถึง
กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) เป็นแนวทางใน
การด้าเนินการ โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ จากการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปัน ให้เกิดองค์ความรู้ระดับ
บุ คคล  ( Individual Knowledge) ที่ ก ล ายมาเป็ น รากฐานที่
เข้ ม แ ข็ งข อ งอ งค์ ค ว าม รู้ ใน ระดั บ อ งค์ ก ร  (Organization 
Knowledge) อันจะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
ที่ กร.ก้าหนดไว้ 

-แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รข อ ง  ก ร . 
ประจ้าปี งป.๒๕๖๑ 
- ตัวชี วัดส้าคัญในแผนปฏิบัติราชการ
ของ กร.ประจ้าปี งป.๒๕๖๑ 
- ร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ กร. 
ประจ้าปี งป.๒๕๖๑ 
บันทึกฯ คณะท้างาน PMQA ของ กร. ที่ 
๒๔๔/๒๕๖๑ ลง ๑๘ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดการประชุมพิจารณาตัวชี วัด
ความส้าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี งป.๖๒ 

  2.4 มี การคั ด เลื อกขอบเขต 
เป้ าหมายของการจัดการ
ค ว า ม รู้  เ พ่ื อ จั ด ท้ า
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ค ว า ม รู้ ที่  ส นั บ ส นุ น
ยุทธศาสตร์/แผนขององค์กร 

 5 กร. ได้ก้าหนดแนวทางการจัดท้าหัวข้อองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ กร. ซึ่งได้ด้าเนินการคัดเลือกชุดองค์
ความรู้จาก นขต.กร. เพ่ือน้ามาจัดท้าแผนการจัดการความรู้ และ
ให้ นขต.กร. ส่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับขีดความสมารถของหน่วย 
เสนอคณะท้างานการจัดการความรู้  กร. ได้พิจารณาคัดเลือก 
โดยค้านึงถึงเกณฑ์การพิจารณาให้ตรงตามขอบเขตของการจัดการ
ความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ ทร.  
- กองเรือยุทธการได้จัดการประชุมเพ่ือก้าหนดขอบเขต เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ของหน่วยต่างๆภายในกองเรือยุทธการ 
ประจ้าปี ๒๕๖๒ เพ่ือให้การจัดการความรู้ของหน่วยขึ นตรงกอง
เรือยุทธการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยค้านึงถึงยุทธศาสตร์ 
ทร. แผนการปฏิบัติงานของกองเรือยุทธการ และ รวมถึง นโยบาย
ผู้บัญชาการทหารเรือประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านองค์ยุทธวิธี  
ที่ว่า  
 “๘. กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน 

- การประชุม คณะท้างานการจัดการ
ความรู้ กร. ครั งที่ ๑-๓  



หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน    สู้เพื่อรับใช้
ประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของ
กองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าท่ีส่งมอบให้กับสังคม” 

  2.5 มีวิ ธีการในการถ่ ายทอด
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการ
ด้ า เนิ น ก า ร ทั่ ว ถึ ง ทั ง 
หน่วยงาน 

 5 กร . มี ก ารถ่ ายท อดน โยบ าย  ผบ .กร . วิ สั ยทั ศน์  ค่ านิ ยม 
และแผนปฏิบัติการ กิจกรรม โครงการ การจัดซื อ/จ้าง การจัดการ
ความรู้ ของ กร. เป็นต้น ไปสู่ก้าลังพลทุกระดับชั น โดยอาศัยช่องทาง 
การประกาศหน้าแถว การชี แจงในห้องประชุม การตรวจเยี่ยมหน่วย 
การสื่ อสารทาง Social Media การจัดป้ ายประชาสัม พันธ์ 
นิตยสารกระดูกงู การประกาศเสียงตามสาย รวมถึงผ่านเว็บไซต์ กร. 
อย่างต่อเนื่อง  

-KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
-กลุ่ มไลน์  “KM Fleet62” ส้ าหรับ
น้าเสนอองค์ความรู้ภายในหน่วย  
 

  2.6 มี ก ารติ ด ต ามและการ
ประเมินผลตามแผนการ
จัดการความรู้ 

 5 -กร. โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ได้จัดท้าแผนปฏิบัติ
ราชการ กร. (KM Action Plan) โดยก้าหนดตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีประเมินความส้าเร็จ และผู้รับผิดชอบ 
ในแผนปฏิบัติราชการ กร. งป.๖๑ รวมถึงให้พิจารณาข้อบกพร่องและ
ความไม่ชัดเจน เพ่ือน้าไปปรับปรุงการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ กร. 
ในปีต่อๆไป ตลอดจนการจัดให้มีการประชุมติดตามการด้าเนินงานการ
จัดการความรู้ของ กร. ตามวงรอบที่เหมาะสม  

-แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ กร. 
(KM Action Plan) ใน งป.๖๒ (ระบุ
ตัวชี วัดความส้าเร็จ ตามกิจกรรมย่อย)  
-บันทึกรายงานการประชุม คณะท้างาน
การจัดการความรู้ กร. ครั งที่ ๑-๓   

3 การจัดการความรู้ 
ที่ มุ่ ง เ น้ น ผู้ มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับ บริการ 

3.1 มีการแบ่งกลุ่มผู้รับ บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ชัดเจน 

10 5 - กร. ได้ทบทวนการจ้าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยได้น้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ผลผลิต ผลลัพธ์ ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และลักษณะส้าคัญของ กร. มาประกอบในการ
พิจารณา โดยแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  
ผู้รับบริการ ได้แก่  หน่วยใช้ก้าลังต่างๆ เช่น ทรภ.๑ – ๓ นรข. 
กปช.จต. มชด. ศปก.ทร. และตามที่ ทร. สั่งการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภายใน กร. ทร. หน่วยงาน
ภายนอก ทร. และภาคประชาชน 
 
 

-บันทึกฯ คณะท้างานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ กร.ที่ ๕/
๒๕๖๒ ลง ๗ ม.ค.๖๒ เรื่องขออนุมัติ
จัดการประชุมคณะท้างาน PMQA ของ 
กร. หมวด ๑ การน้าองค์กร 
-บันทึกฯ คณะท้างานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ กร.ที่ 
๕๑/๒๕๖๒ ลง ๒๒ ก.พ.๖๒ เรื่องขอ
อ นุ มั ติ จั ด ก า รป ร ะชุ ม ติ ด ต าม
ความก้าวหน้าคณะท้างาน PMQA ของ 
กร. หมวด  P และหมวด ๑ – ๗  



  3.2 มีการคัดเลือกกลุ่ม เป้า หมาย
ของการจั ดการความรู้ ที่
ตอบสนองการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

5 -กร. น้านโยบายของ ผบ.ทร. และนโยบายการจัดการความรู้ของ ทร. 
มาวิเคราะห์และก้าหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ซึ่ง 
รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง ทั งการด้าเนินการวางขั นตอนการด้าเนินงาน อาทิ การรับ
ข้อร้องเรียน การตอบสนองความคิดเห็น ตลอดจนการจัดการ 
ตามข้อเสนอ แนะ/ข้อร้องเรียน (Feedback) ในทุกช่องทางการสื่อสาร  
-กร. ได้มอบหมายให้คณะท้างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมี เสธ.กร. เป็นหัวหน้าคณะท้างานฯ ก้ากับ ดูแล 
ติ ดตาม  และคอย ให้ ค้ าแนะน้ ากระบวนการท้ างานของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนด้าเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือรองรับระบบงานวางแผนการประชา สัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ 
ให้ทั่วถึง ก้าหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนติดตามประเมินผล
การด้าเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการท้างานให้ทันสมัย 

-นโยบายการจัดการความรู้ ทร. ปี งป.
๖๒ 
-เอกสาร PMQA หมวด  3 การให้
ความส้าคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานและเจ้าหน้าที่
คณะท้างานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ กร. งป.๖๒  
-เอกสาร PMQA หมวด ๗ ผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานของ กร.   

  3.3 มีการน้าข้อมูล (ข้อร้องเรียน
และความต้องการ)ของ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ 
มาใช้เป็นข้อมูลส้าคัญและ
น้าไปปรับปรุงกระบวนการ
การท้างานเพ่ือให้การบริการ
ดีขึ น 

5 -กร. โดยหน่วยผู้รับผิดชอบ ตามข้อ 3.2 นอกจากจะปฏิบัติตาม
แนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน กร. แล้ว ยังได้
รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง และข้อมูล
ป้อนกลับที่ได้รับจากผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้าไป
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ/การปฏิบัติงานของ กร. เพ่ือ
พัฒ นาคุณ ภาพของผลผลิตการบริการและการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 

-ระบบสารสนเทศ พอน.กร. 
- เอกสาร PMQA หมวด ๗ ผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานของ กร.  

  3.4 มีการติดตามผลลัพธ์ /ความ
พึ ง พ อ ใ จ ที่ เ กิ ด กั บ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยที่ มาจากการจัดการ
ความรู้ 

 5 กร. มีการจัดท้าองค์ความรู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งมอบการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภายหลังจากการ
ให้บริการแล้วเสร็จ จะมีการประเมินผล (AAR) การให้บริการจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านระบบ พอน. ทั งก่อนและหลัง 
จากส่งมอบบริการ ซึ่งฝ่ายอ้านวยการ กร. จะด้าเนินการติดตามผล 
การด้าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ระบบสารสนเทศ พอน.กร. 
- เอกสาร PMQA หมวด ๗ ผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานของ กร.   



4 ก า ร วั ด 
วิเคราะห์  และ
ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ 

4.1 การเลือกตัวชี วัดที่ส้าคัญ
ของการจัดการความรู้  ได้
พิจารณาถึงความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกันกับ
ตัวชี วัดที่ส้าคัญของหน่วย 
 

20 5 กร. ใช้ตัวชี วัดการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
กร. ซึ่งพิจารณาความสอดคล้องกับตัวชี วัดของแผนปฏิบัติราชการของ 
กร. ทั งนี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและผลการด้าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ กร. รวมถึงน้าข้อมูลและสารสนเทศมา
เรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม สร้างกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร พร้อมทั งมีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ให้สามารถจัดเก็บ
และคงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน 

-แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ของ กร. 
-แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ กร. 
(KM Action Plan) ใน งป.๖๒ (ระบุ
ตัวชี วัดความส้าเร็จ ตามกิจกรรมย่อย)  
 

  4.2 มีการน้ าตัวชี วัดของหน่วย 
มาวิเคราะห์เพ่ือจัดการความรู้ 
และน้าสู่การเรียนรู้ 

5 -กร. ได้วิเคราะห์ตัวชี วัดของหน่วย ก่อนการก้าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการความรู้ และก้าหนดแผนการปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ทั งนี เพ่ือให้ครอบคลุมเป้าประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธ
ศาตร์ของ กร. จนน้าไปสู่ทิศทางการเรียนรู้ที่สอดรับกัน    
-กร. โดยคณะกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ กร. ได้วิเคราะห์
รายละเอียดตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีประเมิน
ความส้าเร็จ และผู้รับผิดชอบ ในแผนปฏิบัติราชการ กร. งป.๖๒ 
รวมถึงให้พิจารณาข้อบกพร่องและความไม่ชัดเจน เพ่ือน้าไปปรับปรุง
การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ กร.   ใน งป.๖๓  

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ กร. 
(KM Action Plan) ใน งป.๖๒ (ระบุ
ตัวชี วัดความส้าเร็จ ตามกิจกรรมย่อย) 

  4.3 มี ก ารก้ าห น ด  จ้ าแน ก 
องค์ความรู้ที่ส้าคัญ (Body 
of Knowledge) ที่ ส่ งผลให้
เป้ าหมายของหน่ วยงาน
บรรลุผล 

5 - กร. ได้ก้าหนดทิศทางการจัดการความรู้และหัวข้อองค์ความรู้โดยให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของ กร. ใน งป.๖๒ 
และก้าหนดกรอบชุดองค์ความรู้ให้สนับสนุนพันธกิจของ กร. ทั ง ๓ ด้าน 
ได้แก่ การซ่อมบ้ารุง การส่งก้าลังบ้ารุง  และการผลิตและพัฒนาก้าลังพล  
- กร. ได้แต่งตั งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. โดยมี เสธ.กร. 
เป็นประธานกรรมการฯ และมี ผอ.กพ.กร. เป็นเลขานุการ 
ซึ่งมีหน้าที่ ในการก้าหนด นโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง 
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง  ก ร . ให้ เป็ น ไป ต า ม น โย บ า ย 
ของผู้บังคับบัญชา โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก้าหนดทิศทาง
ในการจัดท้าองค์ความรู้ ได้ก้าหนดขอบเขตในการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. 

-แผนการจัดการความรู้ กร. ใน งป.
๖๒  
-นโยบาย ผบ.กร. 

  



  4.4 มีการก้าหนดคุณ ลักษณะ 
ที่ส้าคัญของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ฝึกสอนภายในอย่าง
เป็นระบบ (Expertise) 

 5 คณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. มีการจัดตั งคณะท้างาน
บริหารการจัดการความรู้ตามสาขาการปฏิบัติการของกองเรือ
ยุทธการ พร้อมทั งผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นผู้ผลักดันให้แผนงาน 
การจัดการความรู้ประสบความส้าเร็จ  

-ค้าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
กร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๑๕๖๑ เรื่องแต่งตั ง
คณะท้างานบริหารการจัดการความรู้ 
ตามสาขาการปฏิบัติการของ กร. 

  4.5 มี การสร้ างความรู้   โดย
วิธีการถอดความรู้ BP, R to 
R (Routine to Research) 
หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

 5 กร. ก้าหนดให้สร้างองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ กร. 
โดยถอดความรู้ ด้ วยวิ ธี ก าร  ดั งนี  BP, R to R (Routine to 
Research), OPL, OCL, LL, BAR/AAR, CoP ยกตั วอย่ า ง เช่ น 
การประชุมสรุปผล (AAR) การยิง อวป.C802A การถอดบทเรียน
กรณีทีฟุตบอลหมู่ป่า ของ นสร.กร. 

-KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
 

  4.6 มี ก า ร จั ด เก็ บ ค ว า ม รู้ 
ถ่ ายทอดความรู้ ของ  ผู้
ลาออก  ผู้ย้ายข้ามสายงาน 
ผู้ เกษียณ อายุ  อย่างเป็น
ระบบ 

 5 - กร. ก้าหนดให้ผู้ที่เกษียณอายุฯ ถ่ายทอดความรู้ โดยให้จัดท้า
เป็ น เล่ ม อ งค์ ค วาม รู้  ซึ่ ง ใน  งป .๖ ๒  ข้ าร าชก าร  73 น าย 
ลูกจ้างประจ้า 15 คน 
- จัดเก็บเอกสารรับส่งหน้าที่ เอกสารประจ้าหน้าที่ 

-ค้าสั่งการของ เสธ.กร. 

  4.7 มี ก ารถ่ ายท อด ความ รู้
ภายในหน่วยอย่างเป็นระบบ 
ใช้ เครื่องมือการจัดการ
ค ว าม รู้ ที่ ห ล าก ห ล า ย
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และแหล่งความรู้ 

 5 กร. รวบรวมชุดองค์ความรู้ที่ได้ จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์
องค์ความรู้ โดยจัดเป็นหมวดหมู่และแยกประเภทขององค์ความรู้ 
ที่ง่ายแก่การเข้าถึงและค้นหา อาทิ ผ่านเว็บไซต์ KM ของ กร., ผ่านไลน์
กลุ่ม KM ของ กร., คู่มือต่างๆ นอกจากนี  กร. ได้มีการจัดงาน
นิทรรศการการจัดการความรู้ เป็นประจ้าในห้วง พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วย และเชิญชวนผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมงาน  
-การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้
ของ กร. ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองการฝึก กอง
เรือยุทธการ อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๒ 

-KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 
-กลุ่มไลน์ “KM FLEET62” ส้าหรับ
น้าเสนอองค์ความรูภ้ายในหนว่ย  
-แผนการจัดการความรู้ กร. ใน งป.๖๒ 
เกี่ยวกับแผนการจัดงานนิทรรศการ กร.  

  4.8 มีวิธีการหรือช่องทางท่ีท้า
ให้บุคลากรเข้าถึงและน้า
ความรู้ไปใช้งาน 

 5 การสื่อสารบนสื่อออนไลน์ เป็นวิธีการที่เข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดและ
สามารถใช้งานได้ ๒๔ ชม. กร. มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ส้าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ นอกจากนี ยัง มี

-KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 



องค์ความรู้จากคลังฐานข้อมูลของ กร. ในหัวข้อ “ต้ารา กฝร.” 
“คลังต้ารา” และ “ศูนย์การเรียนรู้ กฝร.” บนเว็บไซต์ กฝร. และ
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. (ไม่จ้าเป็นต้องผ่าน proxy server 
ของ ทร.) โดยทั งสองแหล่งสามารถดาวน์โหลดเพ่ือน้าไปใช้งานได้
ทันที  ตามชั นความลับทีก้าหนด 

-กลุ่มไลน์ “KM Fleet62” 

  4.9 มี ก า รแ ส ว งห าข้ อ มู ล /
ความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจาก
องค์กรที่มีการให้บริการ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  (ถ้ า มี ) 
อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ 
มีจริยธรรม  

 5 กร. โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้มีการบรรยายและ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง 
ค วาม เข้ า ใจ ให้ แ ก่  KM FA ข อ ง ก ร . โด ย เชิ ญ ผู้ บ รรย าย 
จากภายนอก   
- การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้ของ กร. ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม 
กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
-การเข้าร่วมกิจกรรม ๔ ช. 
 

- บันทึก กพ.กร. ที่ ๔๑๐/๒๕๖๒ ลง ๒๕ 
ม.ค.๖๒ การจัดงาน “วันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทร. ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(งาน ๔ ช) 
-บันทึกฝ่ายเลขานุการการจัดการ
ความรู้ของ กร. ที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๒ 
ลง ๒๒ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
จัดการบรรยายและการประชุม 
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการจัดการ
ความรู้ของ กร. ประจ้าปี งป.๖๒ 

  4.10 มีการน้าองค์ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

 5 -มีระบบสารสนเทศ KM Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/) 
เป็นแหล่งสืบค้นและรวบรวมชุดองค์ความรู้ ของ กร. ที่สร้างขึ น
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ก้าลังพล กร.ในทุกระดับชั น ให้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่ ได้รับการกลั่นกรองและมีความน่าเชื่อถือ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี   

- ข้อมูลผู้เข้าดูระบบสารสนเทศ KM 
Fleet Command 
(http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 

5 การมุ่งเน้น
บุคลากรด้าน
การจัดการ
ความรู้ 

5.1 มีการก้าหนดหน่วย งาน/
ทีมงาน เพ่ือรับ ผิดชอบการ
ด้ าเนิ น การการจั ดการ
ความรู้อย่างชัดเจน 

10 5 -กร. ได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะท้างานการจัดการความรู้ของ กร. 
และหน่วยขึ นตรงของ กร. อีกทั งได้ก้าหนดให้หัวหน้าท้าหน้าที่เป็น 
KM Facilitator เพ่ื อการขับ เคลื่ อนการจั ดการความรู้ และ 
การด้าเนินการต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- กร. ได้แต่งตั งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. โดยมี 
เสธ.กร. เป็นประธานกรรมการฯ และมี ผอ.กพ.กร. เป็นเลขานุการ 
ซึ่งมีหน้าที่ ในการก้าหนด นโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง 

--ค้าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
กร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๑๕๖๑ เรื่องแต่งตั ง
คณะท้างานบริหารการจัดการความรู้ 
ตามสาขาการปฏิบัติการของ กร. 
--ค้าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ 
กร. (เฉพาะ) ที่ ๑/๑๕๖๑ เรื่องแต่งตั ง
คณะท้างานบริหารการจัดการความรู้ 



การจั ด การความรู้ ข อ ง  กร . ให้ เป็ น ไปต ามน โยบ ายขอ ง
ผู้บังคับบัญชา  โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาก้าหนดทิศทาง 
ในการจัดท้าองค์ความรู้ ได้ก้าหนดขอบเขตในการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. 

ตามสาขาการปฏิบัติการของ กร. 
- ค้ า สั่ ง แ ต่ งตั ง ค ณ ะก รรม ก าร 
คณะท้ างานของ นขต.กร. ต่ าง ๆ 
(ดูผนวก อ้างถึง) 

   5.2 บุคลากรของหน่วยได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการจัดการ
ความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความเข้ าใจใน เรื่ องการ
จัดการความรู้ 

5 -กร. โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ กร. จัดให้มีการบรรยายและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ ก้าลังพล ของ กร. โดยเชิญผู้บรรยายจากภายนอก   
การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ของ 
กร. ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือ
ยุทธการ อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
-กร. ได้พัฒนาก้าลังพลให้มีศักยภาพด้านการจัดการความรู้ โดยส่ง
ผู้แทนเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 
ที่กองทัพเรือจัดขึ นในปี งป.๖๒ 

 

    5.3 มีเครื่องมือการให้ความรู้ที่
เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการ
ความรู้ของหน่วยแก่บุคลากร
ในระดั บต่ าง ๆ  รวมทั ง
บุคลากรใหม่  (เช่น  การ
ปฐมนิเทศ ระบบพ่ีสอนน้อง 
ก า ร ส อ น ง า น  (Coach) 
แผน พั ฒ น ารายบุ คคล 
(Individual Development 
Plan) E-Learning ) 

5  -กร. โดยคณะท้างานการจัดการความรู้ กร. ได้จัดให้มีการสัมมนา
และการบรรยายแก่หน่วยขึ นตรงของ กร. เพ่ือให้ก้าลังพลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และรับทราบแนวทางการ
จัดการความรู้ของ กร. ใน งป.๖๑ ซึ่ งเป็นไปตามกรอบของ
แผนการจัดการความรู้ของ กร. (KM Action Plan) 
-ผบ.กร. ได้ให้ความส้าคัญกับกระบวนการและทิศทางการจัดการ
ความรู้ของ กร. โดยมอบนโยบายและเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ใน ปี ๖๒ เพ่ือวางแนวทางการจัดการความรู้ของ กร.  
-กร. โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ กร. จัดให้มีการบรรยายและ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ KM FA ของ กร. และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอด
แบบพ่ีสอนน้อง (Mentoring) ให้กับก้าลังพลในแผนกของตนเองได้
อย่างถูกต้อง โดยเชิญผู้บรรยายจากภายนอก  
- หลักสูตรนายทหารใหม่ จ่าใหม่ พลทหารใหม่ ของ กฝร. 
- การท้าสมุดรับส่งหน้าที่ของก้าลังพล กร. 

 บันทึกฝ่ายเลขานุการการจัดการความรู้
ของ กร. ที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๒ ลง ๒๒ เม.ย.๖๒  
เรื่อง ขออนุ มั ติ จัดการบรรยายและ 
การประชุมเชิ งปฏิบั ตการ เรื่องการ
จัดการความรู้ของ กร. ประจ้าปี งป.๖๒ 
หลักสู ตรนายทหารใหม่  จ่ าใหม่ 
พลทหารใหม่ ของ กฝร. 
- การท้าสมุดรับส่งหน้าที่ของก้าลังพล กร. 



    5.4 มี วิ ธี ก ารสนั บ สนุ น  ส่ ง 
เสริมจูงใจให้บุคลากร มี
ส่ ว น ร่ ว ม กิ จ ก รรม การ
จัดการความรู้ รวมทั งการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร 

5  - กร. จัดให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล "ในงานนิทรรศการ
การจัดการความรู้ กร." ซึ่งเป็นการจัดแสดงองค์ความรู้ของหน่วยผู้จัด 
จ้านวน ๑ ครั งตามแผน เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของก้าลังพลในทุก
ระดับชั น และเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของก้าลังพล
และสามารถน้าเอาองค์ความรู้นี ไปใช้หรือต่อยอดได้  

จะจัดในห้วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.๖๒ 
 

    5.5 การจัดการความรู้ของหน่วย
ที่ส่ งผลต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของก้าลังพล (K-S-A) 

5 กร. ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้น พัฒนา
ก้าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในระดับรู้ลึก การสร้างกระบวนการและ
ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการสร้างศูนย์เรียนรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ (ความสามารถ) 
ของก้าลังพลทั งสิ น เช่น การแถวจ่ายงานประจ้าวันของหน่วยเรือ 
การประชุมสัมมนา การฝึกหัดศึกษาอบรม ณ กฝร. เป็นต้น 

-แผนการจัดการความรู้ กร. ใน งป.๖๒ 
 

    5.6 การจัดการความรู้มีผลต่อ
แรงจูงใจในการท้างาน 
ความพึงพอใจ และความ
ผาสุกของก้าลังพล 

5 - การประเมินความพึงพอใจในด้าเนินการการจัดการความรู้ของ 
กร. เป็นปัจจัยเสริมหนุนการมีส่วนร่วมของก้าลังพล และร่วมกัน
ก้าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยให้มุ่งสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
-ผลการประเมิน Happy  Workplace ของ กร. 

-แบบสอบถามความพึ งพอใจใน
ด้าเนินการการจัดการความรู้ของ กร. 
ในเว็บไซต์ KM ของ กร.  
-ผลการประเมิน Happy  Workplace 
ของ กร. 

6 การมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
ในกระบวนการ
ปฎิบัติงาน 

6.1 มีการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนการ
หลัก (Core Process) 
ขององค์กร 
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กระบวนการท้างาน (Work Process) ของ กร. โดยกระบวนการหลัก 
(Core Process) มีจ้านวน ๔ กระบวนการ ดังนี  
CP ๑ การเตรียมก้าลังทางเรือ 
CP ๒ การปฏิบัติการตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ 
CP ๓ การพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ 
 ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามล้าน ้า และปฏิบัติการสงคราม
พิเศษทางเรือ 
CP ๔ การสนับสนุนงาน ทร. เพ่ือความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือประชาชน 

-บันทึ ก ฝ่ ายเลขาคณะท้ างานและ
ติดตามการปฏิบัติตามพันธกิจระดับ 
นขต.ทร. ที่ ๑๑๗/๒๕๖๐ ลง ๒๐ เม.ย.๖๐ 
เรื่ อ ง ขอความ เห็ นชอบ เอกสาร
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
ของ กร.  
-คู่มือปฎิบั ติ งานกระบวนการหลัก 
(Work Manual for Core Process) 
- เอกสารหมวด P คณะกรรมการ 
PMQA กร. ปี ๖๒ 



 

 
 

6.2 มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กระบวนการสนับสนุ น 
(Supporting Process)
ขององค์กร 
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กร. มีกระบวนการท้างาน (Work Process) ประกอบด้วย 
กระบวนการสนับสนุน (Supported Process) มีจ้านวน ๓๙ 
กระบวนการ ดังนี  
SP 1 การลาดตระเวนด้วยเรือผิวน ้า 
SP 2 การรักษาแหล่งเศรษฐกิจส้าคัญในทะเล 
SP 3 การรบผิวน ้าบริเวณชายฝั่ง 
SP 4 การปราบเรือด้าน ้า 
SP 5 การโจมตีฝั่งจากเรือผิวน ้า 
SP 6 การคุ้มกันเรือ HUV จากภัยคุกคาม ๓ มิติ 
SP 7 การป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื นที่ในทะเล 
SP 8 การโจมตีผิวน ้าด้วยหมวดเรือโจมตี 
SP 9 การบัญชาการรบในทะเล 
SP 10 การบัญชาการรบร่วม ทร. – ทอ. 
SP 11 การปฏิบัติการเรือด้าน ้าและสนับสนุนการปราบเรือด้าน ้า 
SP 12 การปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด 
SP 13 การปฏิบัติการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธวิธีบริเวณ
ช่องทางเข้าออก (Q - ROUTE) 
SP 14 การสนับสนุนการค้นหาและก้าหนดต้าบลที่วัตถุใต้น ้าและ
เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 
SP 15 การปฏิบบัติการสะเทินน ้าสะเทินบก 
SP 16 การส่งก้าลังบ้ารุงในทะเล 
SP 17 การบรรเทาสาธารณภัยในทะเล การขจัดคราบน ้ามัน และ
การกู้ซ่อม 
SP 18 การบังคับใช้กฎหมายในทะเลและการตรวจค้น 
SP 19 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลบริเวณชายฝั่ง 
SP 20 การการป้องกันแหล่งเศรษฐกิจส้าคัญบริเวณชายฝั่ง 
SP 21 การควบคุมเรือพาณิชย์ในสถานการณ์วิกฤติ 

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน กร. 



SP 22 การฝึกและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตามล้าน ้า 
SP 23 การเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัย 
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ รปภ. บุคคลส้าคัญทางน ้า 
SP 24 การเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 
SP 25 การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบด้วยอากาศยาน 
SP 26 การโจมตีเรือผิวน ้าด้วยก้าลังอากาศนาวี 
SP 27 การลาดตระเวนพิเศษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ 
SP 28 การปฏิบัติการสงครามพิเศษเพ่ือสนับสนุนการ   ยุทธ
สะเทินน ้าสะเทินบก 
SP 29 การปฏิบัติการสงครามนอกแบบเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร 
SP 30 การปฏิบัติการพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย 
SP 31 กระบวนการจัดท้า ปรับปรุง พัฒนา การฝึก/ศึกษา/อบรม 
ในขีดความสามารถสาขาปฏิบัติการทางเรือ 
SP 32 กระบวนการเปิดและประเมินผลการฝึก 
SP 33 กระบวนการจัดท้า/พัฒนา/รวบรวม เอกสาร/คู่มือ/ต้ารา
และรูปแบบการฝึก 
SP 34 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายก้าลังพล 
SP 35 การปฏิบัติการร่วม/ผสม ต่างเหล่าทัพ 
SP 36 การปฏิบัติการร่วม/ผสม กับ ทร. ต่างประเทศ 
SP 37 การปรับปรุงพัฒนาหลักนิยมปฏิบัติการทางเรือ 
SP 38 การซ่อมบ้ารุงเรือ 

6.3 มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ระบ บ
ปรับปรุงคุณภาพขององค์กร 
เช่น QCC, Kaizen, TQM, 
Safety, CQI, PMQA 
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-กร. ได้น้า PMQA เข้ามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงคุณภาพของ
องค์กร มีการใช้งานตั งแต่หมวดที่ ๑ – ๖ โดยมีการหมวดที่ ๔ 
การวัด วิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ที่ ใช้ ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพขององค์กร 
- น้าการจัดกรความรู้บูรณาการร่วมกับ PMQA ของ กร. ตามแนวทาง
การประเมินผลการจัดการความรู้ ( KMA ) 

- บันทึกฝ่ายเลขานุการ PMQA กร. 
ที่  ๒๒๓/๒๕๖๑ ลง ๒๒ พ.ย.๖๑ 
เรื่อง แต่งตั งคณะท้างานพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐของ กร.  
บันทึกฯ คณะท้างานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ กร. 



 
 
 
 
 

-กร. ได้ให้ส่วนราชการ ยก.กร. นขต.กร. และ กฝร. ในการจัด 
การบรรยาพิเศษ หรือสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริม 
การจัดการความรู้ (KM Facilitator) 
-กร. ได้ให้ กฝร. จัดงานนิทรรศกรการจัดการความรู้ของ กร. 
- ใช้ (PDCA) มาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรร่วมกับ PMQA 
-ใช้ข้อปฎิบัติด้านความปลอดภัยในการท้างานให้การท้างาน 
มีคุณภาพ มีการจัดท้า Check List การสถานีเรือเพ่ือตรวจสอบ
ขั นตอนการด้าเนินการต่างๆ ของเรือ และอากาศยาน 

ที่  ๕/๒๕๖๒ ลง ๗ ม.ค.๖๒ เรื่อง 
ขออนุมัติจัดการประชุมคณะท้างาน 
PMQA ของ กร. หมวด ๑ การน้าองค์กร 
-บันทึกฯ คณะท้างานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ กร.ที่ 
๕๑/๒๕๖๒ ลง ๒๒ ก.พ.๖๒ เรื่อง 
ขออนุมั ติ จั ดการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าคณะท้างาน PMQA 
ของ กร. หมวด  P และหมวด ๑ – ๗ 

6.4 มีการปรับปรุงกระบวนการ
ป ฎิ บั ติ ง าน ห ลั ก ที่ เกิ ด
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5 
 
 
 
 
 

-กร. มีการประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ของกระบวนการท้ างานหลักของ กร. ปั จจุบันหน่ วยงาน 
ที่รับผิดชอบก้าลังอยู่ในระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงคู่มือ 
การปฏิบัติงาน (Work Manual)  

-ตามบันทึก ยก.กร. ที่ ๕๔๓/๒๕๖๑ 
ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ให้ นขต.กร. 
น้ากระบวนการปฏิบัติงานที่ เป็น
มาตรฐานของ กร. ทดสอบในการฝึก 

6.5 มีการปรับปรุงกระบวนการ
สนับสนุนที่เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 
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-กร. มีการประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติติงาน (Work flow และ 
Work Manual) ของกระบวนการท้างานหลักของ กร. ปัจจุบัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบก้าลังอยู่ในระหว่างการด้าเนินการปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)   
-อยู่ ระหว่างการด้าเนินการ (รอเอกสารการปรับปรุงคู่ มื อ 
การปฏิบัติติงาน (Work flow และ Work Manual)  

-ตามบันทึก ยก.กร. ที่ ๕๔๓/๒๕๖๑ 
ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ให้ นขต.กร. 
น้ากระบวนการปฏิบัติงานที่ เป็น
มาตรฐานของ กร. ทดสอบในการฝึก 

7 ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง
องค์กรที่เกิดจาก
การสนั บสนุ น
การจัดการความรู้ 

7.1 สามารถแสดงความส้าเร็จ
ของกระบวนการส้าคัญที่ได้
มีการปรับปรุงตั งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

10 5 -น้า ไปสู่การเป็นองค์การที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยองค์
ความรู้เชิงบูรณาการ (Phase-Intregrated) ตามแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้กองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๗ ด้วยเพราะ ๓ ปีที่ผ่านมา 
ผลการประเมินการจัดการความรู้ของ กร. ได้คะแนนการประเมินอยู่ใน

-แผน แม่ บ ท การจั ด การความ รู้
กองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๗ 
-แผนแม่บทการจัดการความรู้ กร. ปี 
พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕ 



ระดับดี (เกณฑ์ระดับ ๔ ระดับ ดีเลิศ ดี ก้าวหน้า พื นฐาน) ซึ่งแสดง
ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่ประสบผลส้าเร็จที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ แต่ ผบ.กร. มุ่งหวังให้ กร. ไปสู่ระดับที่เป็นเลิศหรือให้สูง
กว่าเดิม ในฐานะผู้น้าการจัดการความรู้ของ กร. ในปี งป.๖๒ นี  จ้าเป็น
จะต้องสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ในด้านการจัดการ
ความรู้  และเน้ น การบ ริ ห ารแบบ มี ส่ วน ร่ วม  (Paticipative 
Management) ของก้าลังพลทุกระดับชั น ทุกสาขาการปฏิบัติการทาง
เรือ และภารกิจที่ ทร. มอบหมาย เพ่ือเป้าหมายแห่งการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ให้ได้ในที่สุด   
 
๑. ผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อก้าลังพล กล่าวคือ ด้วยการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้ที่ ผ่ านมา ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ ใน
กระบวนการ วิธีการ วิธีคิด และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้มากยิ่งขึ น แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อก้าลังพลอย่างสูงสุด คือ การ
ได้รับการปลูกฝัง การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม ผ่านการสอน 
(Coaching) การเป็ นพ่ี เลี ยง (Mentoring) และการสร้างผู้ น้ าการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง  (KM FA as KM Change Agent) จ น เกิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ (Organizational Change 
and Development) ด้านการจัดการความรู้อย่างเห็นได้ชัดและ
เกิดความยั่งยืน 
๒.ผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือ กร. 
มุ่งเน้นบูรณาการกระบวนการการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน อันได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ที่ ตอบสนอง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วย โดยก้าลังพลทุก
คนมีส่วนร่วมในการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยเครื่องมือ
ถ่ ายทอด/สกัดความรู้ที่ ห ลากหลาย อาทิ  OPL, OCL, LL, 
BAR/AAR, R2R, Work Manual น้ามาประมวลและกลั่นกรองโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทั งในและนอก กร. สู่การจัดการและจัดเก็บอย่างเป็น

-แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ของ กร. 
- KM Fleet Command 
( http://www.fleet.navy.mi.th/ft
c/km/) 



ระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ
กองทัพเรือปี ๒๕๖๑–๒๕๖๗ ที่ก้าหนดให้หน่วยด้าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่ Embedded KMIT แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้
จากการจัดการความรู้ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ของ กร. ที่จะเกิดขึ นนับจากนี นั น จะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
อย่ างแท้จริง กล่ าวคือ การบู รณาการองค์ความรู้ที่ ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั งในและนอก กร. รวมกับประสบการณ์การท้างานใน
ระดับผู้ปฏิบัติ  
๓.ผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กล่าวคือ ด้วยการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ
สร้างก้าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ เรือ อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์
มีความพร้อม มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน และระบบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ 
ท้าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจได้ว่าจะได้รับมอบการ
ให้บริการจาก กร.  ตามพันธกิจของ กร. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น การส่งกลับสายแพทย์ด้วยอากาศนาวี การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่ติดค้างบนเกาะในพื นที่ประสบภัย การสั่งการให้เรือของ 
กร. ออกค้นหาและชวยผู้ประสบภัยในทะเลอยูบ่อยครั ง ซึ่ง กร.พร้อม
ส่งมอบการให้บริการที่มากกว่าสนองความต้องการและความคาดหวัง 
นั่นคือ การส่งมอบคุณค่า (Value) ที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้สมกับเป็นกองทัพเรือที่ประชานเชื่อมั่นและ
ภาคภูมิใจ 

 



 

ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร 

ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร 

 ก. สภำพแวดล้อมของส่ วนรำชกำร 

ภำรกิจ (อฉก.๒๑๐๐) 
 กองเรือยุทธกำร่มีหน้ำที่่จัดเตรียมก ำลังทำงเรือและก ำลังทำงอำกำศ่อ ำนวยกำรฝึกหน วยในบังคับบัญชำ 
ให้มีสมรรถภำพและอยู ในสถำนะพร้อมที่จะท ำกำรรบได้่มีผู้บัญชำกำรกองเรือยุทธกำร่เป็นผู้บังคับบัญชำ
รับผิดชอบ่ 

พันธกิจ (แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี่งป.๖๒่กร.) 
๑. จัดเตรียมก ำลังทำงเรือ่อ ำนวยกำรฝึกหน วยในบังคับบัญชำให้พร้อมที่จะปฏิบัติภำรกิจได้อย ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๒. ปฏิบัติกำรทำงเรือ่ปฏิบัติกำรทำงอำกำศ่ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ่และปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ่
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๓. พัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่ทำงอำกำศยำน่ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ่และสงครำมพิเศษทำงเรือ 
๔. สนับสนุนงำนเพื่อควำมมั่นคง่กำรบรรเทำสำธำรณภัยและกำรช วยเหลือประชำชน 
 
 

 
  

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
๑. จัดเตรียมก ำลังทำงเรือ 
อ ำนวยกำรฝึกหน่วยในบังคับ
บัญชำให้พร้อมที่จะปฏิบัติภำรกิจ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-่กำรเตรียมก ำลังทำงเรือให้มีควำมพร้อม่ประกอบด้วย่บุคลำกร่
เรือ่อำกำศนำวี่่ยุทโธปกรณ์่และฝ่ำยอ ำนวยกำร่ของ่กองเรือยุทธกำร่
ซึ่งประกอบด้วย่๑๓่หน วยขึ นตรง่๑๑่ฝ่ำยอ ำนวยกำร่ให้มีควำมพร้อม่
ตำมระดับควำมพร้อมรบ่และสำมำรถเผชิญกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
รองรับกับภำรกิจที่กองทัพเรือมอบหมำย่ด้วยกำรจัดกำรฝึก่อบรม
ก ำลังพล่ทั งภำยในและต ำงประเทศ่กำรติดตำม/ประสำนกำรซ อมบ ำรุง
เรือ่อำกำศยำน่และยุทโธปกรณ์ในควำมรับผิดชอบของกองเรือ
ยุทธกำร่ตลอดจนกำรฝึกร วมและกำรฝึกผสมกับต ำงประเทศ่ 
เพ่ือน ำยุทธวิธีสมัยใหม มำใช้ให้เป็นประโยชน์ต อกำรปฏิบัติงำนของ
กองทัพเรือ 
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พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
๒. ปฏิบัติกำรทำงเรือ ปฏิบัติกำร
ทำงอำกำศ ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ 
และปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำง
เรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

-่กำรใช้ก ำลั งปฏิบัติกำรทำงเรือ่จะเป็นไปตำมที่กองทัพเรือ
มอบหมำย่โดยกองเรือยุทธกำร่จะเริ่มจำกกำรเตรียมก ำลังเรือให้มี
ควำมเข้มแข็ง่และสำมำรถเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนของ
กองทัพเรือ่ในกำรปฏิบัติกำรทำงทะเล 
-่เมื่อกองทัพเรือมอบหมำยให้กองเรือยุทธกำร่จัดก ำลังทำงเรือ
ปฏิบัติกำรในทะเล่ล ำน  ำ่กองเรือยุทธกำรจะจัดกองก ำลังทำงเรือ่
อำกำศนำวี่ด้วยควำมพร้อมทั งองค์บุคคล่องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่
ตลอดจนจัดฝ่ำยเสนำธิกำรรบที่มีคุณภำพ่ปฏิบัติกำรให้ ลุล วง 
ตำมภำรกิจ 
-่นอกจำกนี แล้ว่กองเรือยุทธกำรจะปฏิบัติกำรทำงเรือ่ในกำรท ำ
หน้ำที่พิทักษ์และเทิดเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมปลอดภัย่
และได้รับกำรเทิดทูนอย ำงสมพระเกียรติ่ตลอดจนกำรสนับสนุนงำน
ของกองทัพเรือในกำรแก้ไขปัญหำที่ส ำคัญของชำติให้ส ำเร็จลุล วงลงได้่
รวมทั งจะท ำให้ประชำชนในพื นที่รับผิดชอบได้รับควำมช วยเหลือ
และกำรบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและภัยอ่ืนๆ่ได้ 
อย ำงทันท วงท ี

๓. พัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ทำงอำกำศยำน 
ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ และสงครำม
พิเศษทำงเรือ 

-่กองเรือยุทธกำร่มีหน้ ำที่ ในกำรพัฒนำหลักนิ ยมและยุทธวิธี 
กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่ด้วยกำรน ำหลักนิยม/ยุทธวิธีสำขำปฏิบัติกำร 
ทำงเรือหลัก่ประกอบด้วย่กำรปฏิบัติกำรรบผิวน  ำ่กำรป้องกันภัย 
ทำงอำกำศ่กำรปรำบเรือด ำน  ำ่กำรปฏิบัติกำรสะเทินน  ำสะเทินบก่ 
กำรสงครำมทุ นระเบิด่และปัจจุบัน่จำกแนวทำงกำรเตรียมก ำลังของ
กองเรือยุทธกำรให้พร้อมรองรับกำรจัดหำเรือด ำน  ำ่กำรปฏิบัติกำรเรือ
ด ำน  ำ่จึงเป็นอีกสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือหนึ่ งที่กองเรือยุทธกำร่ 
ให้ควำมส ำคัญ่และจะต้องเร งรัดในกำรพัฒนำหลักนิยม/ยุทธวิธี 
ให้ก ำลังพลมีควำมพร้อม 
-่นอกจำกนี ่กำรฝึกร วม/ผสมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ่ยังเป็นอีกส วนหนึ่ง
ของกำรพัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีของกองเรือยุทธกำร่ด้วยกำร
จัดกำรประชุม่ควำมร วมมือกำรฝึก่ปฏิบัติกำร่และกำรแลกเปลี่ยน
นำยทหำรเข้ำร วมกำรฝึก/ปฏิบัติกำรในเรือ่ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมพูน
ทักษะ่ควำมรู้่ควำมช ำนำญในสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือ่และน ำมำ
พัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรทำงเรือของ่กร.่ได ้
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หน้ำที่ตำมกฎหมำย งำนบริกำร กลไกกำรส่งมอบ 

จัดเตรียมก ำลังทำงเรือและ 
ก ำลังทำงอำกำศ 

จัดเตรียมเรือและอำกำศยำน 
ให้พร้อมที่จะท ำกำรรบ 

- จั ด ให้ มี ร ะบ บ ก ำรซ อม บ ำ รุ ง 
ตำมแผน่(Planned Maintenance 
System-PMS)  ในกำรซ อ ม บ ำ รุ ง
ยุทโธปกรณ์ ่เพื่ อด ำรงควำมพร้อม 
ด้ำนองค์วัตถ ุ
- ซ อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ให้มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ตำม
ค ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 
- จัดซื อจัดหำ่อุปกรณ์่อะไหล ่สป.๑่
สป.๓่ สป.๕่ และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต ำง่ๆ 

อ ำนวยกำรฝึกหน วยในบังคับ
บัญชำ 

ฝึกและอบรมก ำลังพลให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมช ำนำญในหน้ำที่ 

จัดกำรฝึกวิชำชีพทหำรเรือ่กำรฝึก
สำขำปฏิบัติกำรทำงเรือ่กำรฝึก
ควำมพร้อมของกองเรือ่และกำรฝึก
ยุทธวิธีร วมกองเรือ่เพ่ือให้มี 
ควำมพร้อมทั งด้ำนองค์บุคคลและ
องค์ยุทธวิธี 
- จัดให้มีระบบมำตรฐำนกำรทดสอบ
ก ำลังพล่(Personnel Qualification 
Standards - PQS) ส ำหรับก ำลังพล
ที่บรรจุลงต ำแหน งในหน วยเรือ่ 
เพ่ือด ำรงควำมพร้อมด้ำนองค์บุคคล 

 
 
 
  

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
๔. สนับสนุนงำนเพื่อควำมม่ันคง 
กำรบรรเทำสำธำรณภัยและกำร
ช่วยเหลือประชำชน 

-่กองเรือยุทธกำร่เป็นหน วยงำนหนึ่งที่กองทัพเรือมอบหมำยให้จัด
ก ำลังสนับสนุนงำนเพ่ือควำมมั่นคง่กำรบรรเทำสำธำรณภัยและ 
กำรช วยเหลือประชำชนในพื นท่ีรับผิดชอบ่ 
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หน้ำที่ตำมกฎหมำย งำนบริกำร กลไกกำรส่งมอบ 

  - จัดกำรฝึกทบทวนของเรือให้
พ ร้ อ ม ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ช ำ ย แ ด น่
หมุนเวียนทุกวงรอบ่๖่เดือน่
เพ่ื อ ให้ มี ค ว ำมพ ร้ อ ม ใน กำร 
เข้ำปฏิบัติรำชกำรบริเวณชำยแดน่ 
- จั ด ก ำ ร ฝึ ก ก อ ง เรื อ พ ร้ อ ม
ปฏิบัติกำรและฝ่ำยอ ำนวยกำรรบ่
หมุนเวียนทุกวงรอบ่๓่เดือน่
เพ่ือให้มีก ำลังทำงเรือที่มีควำม
พร้อม่สำมำรถส งมอบก ำลั ง 
ให้ ่ท ร ภ .ต ำ ง ่ๆ ่ ได้ ่ เมื่ อ มี
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง่ 
-่จัดกำรฝึกร วม/ผสมระหว ำง ทร.่
ในประเทศและต ำงประเทศ่เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว ำง
ประเทศและสร้ำงประสบกำรณ์ 
ในกำรฝึกปฏิบัติกำรร วมกับนำนำ
ประเทศ่ 
 

 

  (๒) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

 เป็นก ำลังทำงเรือที่มีควำมพร้อมรบ่และพร้อมปฏิบัติกำรในทุกภำรกิจ  (To become 
the combat-ready naval force ; able to respond to all mission.) 

เป้ำประสงค์ 
(Goal) 

กองเรือยุทธกำร่ใช้พันธกิจ่๔่ข้อ่เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำควำมพร้อมของคน่ให้มี
ควำมรู้่(Knowledge) มีขีดควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ่(Skill) ตำมสำขำปฏิบัติกำร
ทำงเรือส ำคัญ่ตำมแนวควำมคิดในกำรใช้ก ำลัง และระดับควำมพร้อมรบที่่ทร.่ก ำหนด่
(ระดับ่พ.๒)่และพร้อมปฏิบัติหน้ำที่ในบทบำทอ่ืน่ๆ ได ้
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ค ำนิยม 
(Values) 

กองเรือยุทธกำร่มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมเป็นชำวเรือมำยำวนำน่นับตั งแต 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ่ซึ่ งกำรปฏิบัติ งำนจะต้องท ำงำนอยู ท ำมกลำงคลื่ นลมทะเล 
อย ำงยำกล ำบำก่อีกทั งจะต้องใช้ชีวิตอยู ร วมกันอย ำงเท ำเทียม่ซึ่งกำรที่จะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในเรือได้นั น่จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้่ควำมเข้ำใจ่และมีประสบกำรณ์่ทั งด้ำน
กำรรบกำรท ำงำนต ำง่ๆ่ในเรือ่มีควำมอดทน่อดกลั น่ไม หวั่นต ออุปสรรคข้ำงหน้ำ่ 
มีควำมกล้ำหำญ่เด็ดเดี่ยว่กล้ำที่จะเผชิญต อสภำวะคลื่นลมที่รุนแรงอย ำงมีสติ่และ
ปฏิบัติต อผู้ร วมงำนในเรืออย ำงมีคุณธรรม่ซึ่งให้ควำมหมำยของ่“FLEET” ว ำ 
 Fidelity : ควำมซื่อสัตย์่จงรักภักดี 
  ๑.่ไม แสวงหำผลประโยชน์ใส ตนในทำงท่ีมิชอบ 
  ๒.่ไม ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบ 
  ๓.่ขัดขวำงไม ให้ผู้อื่นแสวงหำผลประโยชน์ในทำงท่ีมิชอบของผู้อื่น 

  Leadership : ควำมเป็นผู้น ำ 
  ๑.่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์่กล้ำตัดสินใจ 
  ๒.่มีควำมอดทนเสียสละ่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้เป็นอย ำงดี 
  ๓.่รับผิดชอบต องำนที่ท ำ่และสั่งกำร 
 Ethical : คุณธรรมจริยธรรม่และควำมยุติธรรมเที่ยงตรง 
  ๑.่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม่และควำมถูกต้อง 
  ๒.่ไม เห็นแก พวกพ้อง่และเพ่ือนในทำงท่ีผิด 
  ๓.่ปฏิบัติต อผู้ร วมงำนอย ำงเสมอภำค 
 Excellence : มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  ๑.่มีควำมรอบรู้ในงำน่และเรื่องทั่ว่ๆ่ไป่เป็นอย ำงด ี
  ๒.่มีกำรวำงแผน่อ ำนวยกำร่ก ำกับกำร่ประสำนงำน่ติดตำม่และประสำน 
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรบริหำร 
  ๓.่สำมำรถใช้ทรัพยำกรต ำง่ๆ่ที่มอียู เพ่ือผลส ำเร็จของงำนอย ำงมีประสิทธิภำพ 
 Teamwork : กำรท ำงำนเป็นทีม 
  ๑.่มีเป้ำหมำยร วมกัน 
  ๒.่มีควำมเข้ำใจในบทบำทและหน้ำที่ของตน 
 ๓.่เปิดโอกำสให้ทุกคนมีส วนร วม 

สมรรถนะ
องค์กร 

(Competency) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกองเรือยุทธกำร่คือ่ควำมสำมำรถในกำร
จัดเตรียมก ำลังทำงเรือและอำกำศยำน่ตลอดจนฝ่ำยเสนำธิกำรรบที่มีสมรรถภำพ่รวมทั ง
กำรจัดก ำลังทำงเรือครอบคลุมทุกสำขำกำรปฏิบัติกำรทำงเรือจำกภัยคุกคำมผิวน  ำ่ 
ทำงอำกำศ่และใต้น  ำตอบสนองภำรกิจของกองทัพเรือในกำรรักษำอธิปไตย่และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล่กำรรักษำควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดนกำรถวำยควำม
ปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์่กำรพัฒนำประเทศ่และกำรปฏิบัติ
ภำรกิจอ่ืนตำมที่กองทัพเรือมอบหมำยได้อย ำงมีประสิทธิภำพ 
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(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำร 
 กองเรือยุทธกำร่เป็นหน วยที่มีหน้ำที่ในกำรเตรียมก ำลังรบ่ดังนั นก ำลังพลส วนมำกจะเป็นก ำลังพล
ในสำยงำนก ำลังรบ่ซึ่งมีข้อก ำหนดพิเศษคือ่ต้องเป็นข้ำรำชกำรที่ก ำเนิดหรือได้รับกำรฝึกเพ่ือเป็นก ำลังรบ่
โดยส วนมำกจะจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือ่และโรงเรียนชุมพลทหำรเรือ่และมีบำงส วนที่ต้องผ ำน
กำรอบรมพิเศษ่เช น่นักบิน่นักท ำลำยใต้น  ำจู โจม่หรืออ่ืน่ๆ่่ตำมที่อัตรำก ำลังพลก ำหนด่โดยมีเกณฑ์อำยุ่
๒๐่- ๕๙่ปี่ตำมอัตรำ่ต ำแหน งหน้ำที่่ชั นยศ่และข้อก ำหนดในแนวทำงรับรำชกำรที่ ได้ก ำหนดไว้ 
ตำมกฎหมำย่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ของ่กห. และ่ทร. มีรำยละเอียดกำรบรรจุก ำลังพลดังนี ่(ระบบ่HRMISS่ของ่
กพ.ทร.) 

กำรจ ำแนกบุคลำกรของกองเรือยุทธกำร  
ตำมชั นยศ ตำม นขต. 

ชั นยศ จ ำนวน นขต. จ ำนวน 
พล.ร.อ. ๑ บก.กร. ๔๕๐ 
พล.ร.ท. ๓ กตอ. ๑,๖๑๘ 
พล.ร.ต. ๑๕ กฟก.๑ ๑,๗๙๖ 
น.อ.(พ) ๙๑ กฟก.๒ ๑,๕๔๑ 
น.อ. ๑๓๒ กบฮ. ๑,๔๔๘ 
น.ท. ๓๘๑ กดน. ๓๒๕ 
น.ต. ๘๐๐ กทบ. ๖๕๐ 
ร.อ. ๒,๒๖๕ กยพ. ๑,๖๖๙ 
ร.ท. ๕๘ กยฝ. ๑,๒๕๒ 

พ.จ.อ.(พ) ๔๖๖ กลน. ๑,๙๖๕ 
พ.จ.อ. ๓,๔๕๕ กบร. ๓,๘๓๙ 
จ.อ. ๙,๖๕๙ นสร. ๑,๕๑๒ 

พลทหำร ๔,๒๖๖ กฝร. ๒,๘๐๒ 
  กอง่สน.กร. ๗๒๕ 

รวม ๒๑,๕๙๒ รวม ๒๑,๕๙๒ 
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บุคลำกรของ กองเรือยุทธกำร หลังปรับโครงสร้ำงอัตรำ (ใหม่) 
ตำมชั นยศ  ตำม นขต.  

ชั นยศ จ ำนวน (เดิม) จ ำนวน (ใหม่) นขต. จ ำนวน (เดิม) จ ำนวน (ใหม่) 
พล.ร.อ. ๑ ๑ บก.กร. ๔๕๐ ๗๑๖ 
พล.ร.ท. ๓ ๓ กตอ. ๑,๖๑๘ ๒,๐๕๓ 
พล.ร.ต. ๑๕ ๑๕ กฟก.๑ ๑,๗๙๖ ๒,๒๗๔ 
น.อ.(พ) ๙๑ ๑๐๒ กฟก.๒ ๑,๕๔๑ ๑,๕๙๖ 
น.อ. ๑๓๒ ๑๘๗ กบฮ. ๑,๔๔๘ ๑,๙๐๒ 
น.ท. ๓๘๑ ๕๖๔ กดน. ๓๒๕ ๑,๑๕๖ 
น.ต. ๘๐๐ ๑,๒๔๖ กทบ. ๖๕๐ ๘๕๙ 
ร.อ. ๒,๒๖๕ ๓,๒๘๘ กยพ. ๑,๖๖๙ ๑,๙๐๙ 
ร.ท. ๕๘ ๑๑๔ กยฝ. ๑,๒๕๒ ๑,๖๐๑ 

พ.จ.อ.(พ) ๔๖๖ ๘๘๔ กลน. ๑,๙๖๕ ๒,๒๑๙ 
พ.จ.อ. ๓,๔๕๕ ๕,๓๕๙ กบร. ๓,๘๓๙ ๕,๐๕๑ 
จ.อ. ๙,๖๕๙ ๑๓,๒๕๔ นสร. ๑,๕๑๒ ๕,๐๐๐ 

พลทหำร ๔,๒๖๖ ๔,๙๘๓ กฝร. ๒,๘๐๒ ๒,๙๔๑ 
   กอง่สน.กร. ๗๒๕ ๗๒๕ 

รวม ๒๑,๕๙๒ ๓๐,๐๐๐ รวม ๒๑,๕๙๒ ๓๐,๐๐๐ 
 

กำรจ ำแนกสำยกำรปฏิบัติงำน 

๑.่ฝ่ำยบริหำร่ประกอบด้วย่ กองบัญชำกำรกองเรือยุทธกำร  
  ๑.่กองก ำลังพล ๒.่กองข ำว  
  ๓.่กองยุทธกำร ๔.่กองส งก ำลังบ ำรุง  
  ๕.่กองสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ่ ๖่กองกิจกำรพลเรือน  
  ๗.่กองแผนกำรช ำง่ ๘.่กองตรวจสอบสภำพยุทโธปกรณ์ 
  ๙.่กองโครงกำรและงบประมำณ ๑๐.่กองพระธรรมนูญ  
 ๑๑.่กองกำรเงิน ๑๒.่แผนกธุรกำร  
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๒.่ฝ่ำยปฏิบัติกำร่ประกอบด้วย  
 ๑.่กองเรือตรวจอ ำว ๒.่กองเรือฟริเกตที่่๑ 
 ๓. กองเรือฟริเกตที่่๒ ๔. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ 
 ๕.่กองเรือด ำน  ำ ๖.่กองเรือทุ นระเบิด 
 ๗.่กองเรือยกพลขึ นบกและยุทธบริกำร ๘.่กองเรือยำมฝั่ง  
 ๙. กองเรือล ำน  ำ ๑๐.่กองกำรบินทหำรเรือ  
 ๑๑. หน วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ 
๓.่ฝ่ำยสนับสนุน่ประกอบด้วย  
 ๑.่กองกำรฝึก ๒.่กองสนับสนุน 

-่ข้อก ำหนดพื นฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ มบุคลำกรประเภทต ำง่ๆ 

ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื นฐำนด้ำนกำรศกึษำ 
๑. นำยทหำร่ก  

 -่พรรคนำวิน - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำ่วิศวกรรมไฟฟ้ำ่วิศวกรรมอุทกศำสตร์่
บริหำรศำสตร์่วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

 -่พรรคนำวิน่เหล ำ
พลำธิกำร 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำ่บริหำรศำสตร์่วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

 -่พรรคนำวิน่เหล ำ
อุทกศำสตร์ 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำ่วิศวกรรมอุทกศำสตร์ 

 -่พรรคกลิน - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำ่วิศวกรรมเครื่องกลเรือ่
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 -่พรรคนำวิกโยธิน - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำ่วิศวกรรมไฟฟ้ำ่วิศวกรรมอุทกศำสตร์่
บริหำรศำสตร์่วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

๒. นำยทหำร่ป - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีสำขำตำมที่ระบุไว้ในคุณสมบัติท้ำยอัตรำ 
๓. นำยทหำร่ข  

  -่สัญญำบัตร - ไม ก ำหนด่(เลื่อนขึ นจำกนำยทหำรประทวนเท ำนั น) 
  -่ประทวน   
  รับสมัครจำกบุคคล

พลเรือน 
- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำมัธยมศึกษำตอนต้น 

  รับสมัครทหำรกอง
ประจ ำกำรต อจำก
เวลำกองประจ ำกำร 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำมัธยมศึกษำตอนต้น่เว้นวิชำชีพเฉพำะที่กองทัพเรือ
ต้องกำรตำมระเบียบ่ทร.่ว ำด้วยกำรสมัครรับรำชกำรต อจำกเวลำ 
กองประจ ำกำร่พ.ศ.๒๕๒๘่และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต้องจบกำรศึกษำ 
ไม ต่ ำกว ำชั นประถมศึกษำปีที่่๖ 
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ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื นฐำนด้ำนกำรศกึษำ 
๔. นักเรียนจ ำทหำรเรือ -่คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท ำ่เป็นชำยโสด่ 

อำยุ่๑๘่–่๒๐่ป ี
-่กรณีรับสมัครจำก
บุคคลพลเรือน 

-่มีสัญชำติไทย่และบิดำมำรดำมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด่แต ถ้ำบิดำ 
เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร่มำรดำจะมิใช เป็นสัญชำติไทยโดยกำรเกิดก็ได้ 

-่กรณีรับสมัครจำก
ทหำรกองหนุน 

-่คุณวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท ำ่เป็นชำยโสด่ 
อำยุ่๒๑่–่๒๔่ป ี

 -่มีสัญชำติไทย่และบิดำมำรดำมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด่แต ถ้ำบิดำ 
เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร่มำรดำจะมิใช เป็นสัญชำติไทยโดยกำรเกิดก็ได้ 

๕. ทหำรกองประจ ำกำร - ไม ก ำหนด 
๖. ลูกจ้ำง  
  -่กลุ มงำนช ำง -่คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท ำในสำขำวิชำที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่่หรือเป็นผู้ผ ำนกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนในระดับชั นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนในหน้ำที่ 

 -่กลุ มงำนเทคนิคพิเศษ - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีหรือเทียบเท ำขึ นไปในสำขำวิชำทีเก่ียวข้อง
กับลักษณะงำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี มำแล้วเป็นเวลำ 
ไม น้อยกว ำ่๑๓่ปี่กรณีปริญญำตรีส ำหรับปริญญำโท่ไม น้อยกว ำ่ 
๙่ปี่และปริญญำเอกไม น้อยกว ำ่๕่ปี 

 -่กลุ มงำนสนับสนุน - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท ำในสำขำวิชำ 
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 

 -่กลุ มบริกำรพื นฐำน - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท ำในสำขำวิชำ 
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 

๗. พนักงำนรำชกำร  
  -่กลุ มงำนบริกำร - คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ

เทคนิค (ปวท.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) หรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติหรือ 

-่ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ่ผู้นั นจะต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติไม น้อยกว ำ่๕่ปี 

 
  



๑๐ 
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ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื นฐำนด้ำนกำรศกึษำ 
  - คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสำขำที่เหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่ปฏิบัติไม น้อยกว ำ่๑๒่ปี่หรือ 

- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่ปฏิบัติไม น้อยกว ำ่๑๑่ปี่หรือ 

- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่ปฏิบัติไม น้อยกว ำ่๑๐่ปี่หรือ 

- คุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำที่เหมำะสมกับ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
ในงำนที่ปฏิบัติไม น้อยกว ำ่๘่ปี่หรือ 

- ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้ผ ำนกำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะผู้นั นจะต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะควำมช ำนำญในงำนที่จะปฏิบัติไม น้อยกว ำ
๑๒่ปี 

  -่กลุ มงำนบริหำรทั่วไป - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีในสำขำวิชำที่เหมำะสมกับลักษณะงำน 
ที่ปฏิบัติ 

  -่กลุ มงำนวิชำชีพเฉพำะ - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีและได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
เฉพำะหรือ 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรีและได้รับประกำศนียบัตรหรือหนังสือ
รับรองควำมรู้ในสำขำวิชำชีพเฉพำะในระดับที่สูงกว ำปริญญำตรีหรือ 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรี 
  -่กลุ มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ - คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรี่และมีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติ 

เป็นเวลำไม น้อยกว ำ่๑๕่ปี่ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี่๑๒่ปี่ส ำหรับ 
วุฒิปริญญำโท่และ่๑๐่ปี่ส ำหรับวุฒิปริญญำเอก่หรือ 

- คุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำตรี่และได้รับประกำศนียบัตรในสำขำ 
ที่ตรงกับควำมจ ำเป็นของลักษณะงำน่โดยจะต้องมีประสบกำรณ์ 
ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม น้อยกว ำ่๑๕่ปี่ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี่
๑๒่ปี่ส ำหรับวุฒิปริญญำโท่และ่๑๐่ปี่ส ำหรับวุฒิปริญญำเอก่หรือ 

- มีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม ต่ ำกว ำ่๑๕่ปี่และมี
ผลงำนเป็นที่ยอมรับในวงกำรนั น 

 

  



๑๑ 
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๑.  กำรก ำหนดผังกลยุทธ์รวม่หรือ่Strategy Map่ของ่กองเรือยุทธกำร 
 โดยใช้ภำพควำมส ำเร็จที่่ผบ.กร.่ต้องกำรเห็นในปีงบประมำณ่๒๕๖๒่และเจตนำรมณ์ของ่ผบ.กร.่
เป็นตัวตั ง่จำกนั นคิดแบบภำพรวมใหญ ในกำรก ำหนด่Ways เพ่ือใช้เป็นตัวตั งในกำรจัดท ำแผนงำนและ
ตัวชี วัด่ซึ่งก็ได้จัดท ำผังกลยุทธ์รวม่หรือ่ 
 
 
 

 

 
 

 
๒. ได้มอบให้่นขต.กร.่น ำ่Ways ต ำง่ๆ่ข้ำงต้น่ไปก ำหนดมำตรฐำนในรูปขีดควำมสำมำรถตำมสำขำ
ปฏิบัติกำรทำงเรือที่ได้รับมอบหมำยและ่Core Business ของหน วย่โดยยึดถือแนวควำมคิดในกำรใช้ก ำลัง
ของ่ทร.่และระดับควำมพร้อมรบที่่ทร.่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำย่จำกนั นก็ก ำหนดแผนงำนและตัวชี วัดที่จะ
พัฒนำจำกสถำนภำพปัจจุบันน ำไปสู ควำมเป็นมำตรฐำนตำมที่หน วยเป็นผู้ก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบ
จำก่กร.่โดยมุ งเน้นกำรพัฒนำ่องค์บุคคล่องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่ทั งนี ่นขต.กร.่ยังคงต้องจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติงำนรองรับ่แล้วก ำหนดตัวชี วัด่และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมวงรอบที่ก ำหนด่โดยต้องด ำเนินกำร
ตำมขั นตอน่ตั งแต ่Safe to sail , Basic Tactic , Ready to Combat เพ่ือมุ งไปสู วิสัยทัศน์ของ่กร. 
  

Strategy Map เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติรองรับนโยบำยของ ผบ.กร. 
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๓. ต้องได้รับควำมร วมมือจำกก ำลังพลทุกภำคส วนทั งส วนบัญชำกำร่ส วนก ำลังรบ่และส วนสนับสนุน่  
โดยน ำเอกสำรนโยบำยทั ง่๓่ฉบับ่คือ่เอกสำรนโยบำยของ่ผบ.ทร.่เอกสำรนโยบำยของ่ทร.่และเอกสำร
นโยบำยของ่ผบ.กร. มำใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ่เพ่ือมุ งสร้ำงควำมเป็นมำตรฐำนตำม่Standard Navy 
พร้อมต อยอดเป็น่Professional Navy ในปีพ.ศ.่๒๕๖๗่ตำมวิสัยทัศน์ของ่ทร. 
 

 
 
 

๑.่กำรเติบโตตำมสำยงำน 

๒.่กำรย้ำยบรรจุ 
 

  

- ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ และพื นฐำนของบุคคลำกรที่มีผลต่อกำรวำงแผนกำร
พัฒนำและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 

• องค์บุคคล 

• องค์วัตถ ุ

• องค์ยุทธวิธ ี

• งบประมำณ 

• กำรบริหำรจัดกำร 

•  

 

• องค์บุคคล 

• องค์วัตถ ุ

• องค์ยุทธวิธ ี

• งบประมำณ 

• กำรบริหำรจัดกำร 

•  

 

• องค์บุคคล 

• องค์วัตถ ุ

• องค์ยุทธวิธ ี

• งบประมำณ 

• กำรบริหำรจัดกำร 

•  

 

Mean
s 

Ways 

vision 

Ends 

 

Safe to sail Basic tactic Ready to 
combat

แนวทำงกำรปฏิบัติ สู่วิสยัทัศน ์
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  (๔) สินทรัพย์ 
 

เทคโนโลยี - กำรเชื่อมโยงข้อมูลภำพสถำนกำรณ์ผ ำนระบบ่C4I ระหว ำงศูนย์ปฏิบัติกำรกองเรือยุทธกำร่กับ
ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพเรือที่กองบัญชำกำรกองทัพเรือ่ตลอด่๒๔ ชั่วโมง 
- ระบบกำรประชุมทำงไกล่(Video Tele-Conference - VTC) เพ่ือใช้ประกอบกับ
ระบบควบคุมสั่งกำรและใช้ในกำรประชุมกับหน วยในพื นท่ีห ำงไกล่ 
- ระบบข้อมูลสำรสนเทศผ ำนเครือข ำยคอมพิวเตอร์่ได้แก ่ระบบสำรสนเทศสำรบัญ 
กองเรือยุทธกำร่(ระบบ่สสท.สบ.กร.) ใช้ในกำรรับ่-่ส งและจัดเก็บเอกสำร่ค ำสั่ง่และ
หนังสือรำชกำร่ผ ำนเครือข ำยข้อมูลของกองทัพเรือและระบบสำรสนเทศควำมพร้อมเรือ่
อำกำศยำน่และหน วยสงครำมพิเศษ่ (ระบบ่สสท .พอน .กร .) ใช้ในกำรติดตำม
สถำนะปัจจุบันของควำมพร้อมของเรือและอำกำศยำน่(ข้อมูล่Real Time) และแสดงภำพ
กับค ำนวณสถิติเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ่และระบบสำรสนเทศ่
สนับสนุนโครงกำรคนพร้อม่เรือพร้อม่เพ่ือเป็นช องทำงส ำหรับผู้รับบริกำรสำมำรถ
ประเมินหน วยก ำลังที่่กร.่สนับสนุน่ตลอดจน่กร.่สำมำรถน ำผลกำรประเมินของ
ผู้รับบริกำร่มำปรับปรุง่พัฒนำกำรให้บริกำรของ่กร.  
- ระบบเครือข ำย่LAN และ่WiFi ของ่บก.กร. และ่นขต.กร. 
- ระบบ่WiFi บริเวณ่ทลท.กทส.ฐท.สส. และ่นสร.กร. (เกำะพระ) 
- ระบบ่DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ส ำหรับท ำเรือต ำง่ๆ ่ทุกพื นที่ 
(สสท.ทร.)  
- ติดตั ง่ADSL ให้กับ่นรข.เขต่และ่สน.เรือ่ต ำงๆ่ 
- กำรเชื่อมต อเครือข ำยคอมพิวเตอร์ในจุด อ่ืนๆ่ในระบบ่ IP STAR หรือ่Card  
โดย่สสท.ทร. เป็นผู้ออกค ำใช้จ ำยด้ำน่Air Time  
- ติดตั งระบบเครือข ำยส ำรองของ่ กร. (WiFi) พื นที่่ บก.กร. และบ้ำนพักผู้บังคับบัญชำ
ระดับสูงของ่ กร. (CAT) เพ่ือรับรองกำรใช้งำน่ Internet ให้กับผู้บังคับบัญชำ่ และ่
ข้ำรำชกำร่นขต.กร.  
- ระบบ่Internet ส ำหรับบริกำรข้ำรำชกำรและครอบครัวในหมู บ้ำน่กร . โดยกิจกำร
สวัสดิกำร่กร. 
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ยุทโธปกรณ์ ก ำลังทำงเรือประเภทต ำง่ๆ่ที่ใช้ในกำรให้บริกำรจ ำนวนรวม่๒๖๓่ล ำ่ประกอบด้วย 

๑. เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์่จ ำนวน่๑่ล ำ 
๒. เรือฟริเกต่จ ำนวน่๕่ล ำ 
๓. เรือตรวจกำรณ์่ประเภทต ำง่ๆ่จ ำนวน่๖๕่ล ำ 
๔. เรือปฏิบัติกำรสงครำมทุ นระเบิด่ประเภทต ำง่ๆ่จ ำนวน่๑๔่ล ำ 
๕. เรือปฏิบัติกำรยกพลขึ นบก่ประเภทต ำง่ๆ่จ ำนวน่๑๒่ล ำ 
๑. เรือส งก ำลังบ ำรุง่ประเภทต ำงๆ่จ ำนวน่๘่ล ำ 
๒. เรือลำกจูง่ประเภทต ำงๆ่จ ำนวน่๘่ล ำ 
๓. เรือปฏิบัติกำรล ำน  ำ่ประเภทต ำงๆ่จ ำนวน่๑๓๘่ล ำ่่ 
๔. เรือปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ่จ ำนวน่๑๓่่ล ำ 

ก ำลังอำกำศยำนประเภทต ำง่ๆ่ที่ใช้ในกำรให้บริกำรจ ำนวนรวม่๕๑่เครื่อง่
ประกอบด้วย 

๑. เฮลิคอปเตอร์ปรำบเรือด ำน  ำ่จ ำนวน่๖่เครื่อง 
๒. เครื่องบิน่และเฮลิคอปเตอร์่ล ำเลียง่ประเภทต ำงๆ่จ ำนวน่๒๔่เครื่อง 
๓. เครื่องบิน่และเฮลิคอปเตอร์่ต อต้ำนเรือผิวน  ำ่ประเภทต ำง่ๆ่จ ำนวน่๕่เครื่อง 

เครื่องบินลำดตระเวนประเภทต ำง่ๆ่จ ำนวน่๑๖่เครื่อง 

อำคำรสถำนที่ บก.กร.่๑,่๒ 

บก.กองเรือ่๙่กองเรือ 

บก.กบร. 
บก.นสร. 
บก.กฝร. 
บก.กอง่สน.กร. 
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  (๕) กฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับ 

บริกำร กฎหมำย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ ส วนรำชกำร 
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้ำของกฎหมำย 

กฎหมำย่กฎระเบียบที่
เอื อให้มีควำมคล องตัว
และตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลง 
จัด เตรียมก ำลั ง
ทำงเรือและก ำลัง
ทำงอำกำศ 
อ ำน ว ย ก ำรฝึ ก
หน วย ในบั งคั บ
บัญชำ 

๑.่พระรำชบัญญัติให้อ ำนำจ
ทหำรเรือปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิดบำงอย ำงทำง
ทะเล่พ.ศ.๒๔๙๐่และแก้ไข
เพ่ิมเติม่พ.ศ.๒๕๓๔่ 
ในควำมผิดตำมกฎหมำยต ำง่ๆ
จ ำนวน่๑๑่ฉบับ่ได้แก  

  

๑.๑่พระรำชบัญญัติกำร
ส งออกไปนอกและกำร
น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ซึ่งสินค้ำ่พ.ศ.๒๕๒๒ 

กระทรวงพำณิชย์  

๑.๒ กฎหมำยว ำด้วยแร ตำม
พระรำชบัญญัติแร ่พ.ศ.๒๕๑๐ กระทรวงอุตสำหกรรม  

๑.๓่กฎหมำยว ำด้วย 
คนเข้ำเมืองตำมพระรำชบัญญัติ 
คนเข้ำเมือง่พ.ศ.๒๕๒๒ 

กระทรวงมหำดไทย  

๑.๔ พระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด่พ.ศ.๒๕๑๙ 

กระทรวงสำธำรณสุข  

๑.๕่พระรำชบัญญัติยำเสพ
ติดให้โทษ่พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑.๖่พระรำชก ำหนดป้องกัน
กำรใช้สำรระเหย่พ.ศ.๒๕๑๘ 

๑.๗ พระรำชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต อจิตและประสำท่
พ.ศ.๒๕๑๘ 

๑.๘่พระรำชบัญญัติมำตรกำร
ในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด่ พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑.๙่พระรำชก ำหนดป้องกัน
กำรใช้สำรระเหย่พ.ศ.๒๕๓๓ 



๑๖ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร กฎหมำย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ ส วนรำชกำร 
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้ำของกฎหมำย 

กฎหมำย่กฎระเบียบที่
เอื อให้มีควำมคล องตัว
และตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลง 
 ๑.๑๐่พระรำชบัญญัติกำร

ประมง่พ.ศ.๒๔๙๐ 
กรมประมง  ๑.๑๑่พระรำชบัญญัติว ำ

ด้วยสิทธิกำรประมงในเขตกำร
ประมงไทย่พ.ศ.๒๔๘๒ 
๒.่พระรำชบัญญัติว ำด้วย
ควำมผิดเกี่ยวกับสถำนที่ผลิต
ปิโตรเลียมในทะเล่พ.ศ.๒๕๓๐ 

กระทรวงอุตสำหกรรม  

๓.่พระรำชบัญญัติป้องกัน่และ
ปรำบปรำมกำรกระท ำอันเป็น
โจรสลัด่พ.ศ.๒๕๓๔ 

  

๔.่พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน ำนน  ำไทย่พ.ศ.๒๔๕๖่
แก้ไขเพ่ิมเติม่พ.ศ.๒๕๔๐ 

กรมเจ้ำท ำ  

๕.่พระรำชบัญญัติเรือไทย่
พ.ศ.๒๔๘๑ กรมเจ้ำท ำ  

๖.่ พระรำชบัญญัติศุลกำกร่พ.ศ.
๒๔๖๙่แก้ไขเพ่ิมเติม่พ.ศ.๒๕๔๐ กรมศุลกำกร  

๗.่ พระรำชบัญญัติกำรประมง่
พ.ศ.๒๔๙๐ กรมประมง  

๘.่ พระรำชบัญญัติว ำด้วยสิทธิกำร
ประมงในเขตกำรประมงไทย่พ.ศ.
๒๔๘๒ (่แก้ไขเพ่ิมเติม่พ.ศ.๒๕๓๙) 

กรมประมง  

๙.่พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและ
คุ้มครองคนหำงำน่พ.ศ.๒๕๒๘ กระทรวงแรงงำน  

๑๐.่พระรำชบัญญัติกำรท ำงำน
ของคนต ำงด้ำว่พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงแรงงำน  

๑๑.่พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำน่พ.ศ.๒๕๔๑ 

 
กระทรวงแรงงำน  

๑๒.่พระรำชบัญญัติเงินทดแทน่
พ.ศ.๒๕๓๗ กระทรวงแรงงำน  



๑๗ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร กฎหมำย่กฎระเบียบ่ข้อบังคับ ส วนรำชกำร 
ที่เป็นผู้ออกหรือเจ้ำของกฎหมำย 

กฎหมำย่กฎระเบียบที่
เอื อให้มีควำมคล องตัว
และตอบสนองกำร

เปลี่ยนแปลง 
 ๑๓.่ พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย่

อำชีวอนำมัย่และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน่พ.ศ.๒๕๕๔ 

กระทรวงแรงงำน  

๑๔.่พระรำชบัญญัติป่ำไม้่ 
พ.ศ.๒๔๘๔ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

๑๕.่พระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห งชำติ่พ.ศ.๒๕๐๗ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

๑๖.่พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ ยนต์่
พ.ศ.๒๕๔๕ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

๑๗.่พระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ่พ.ศ.๒๕๓๕ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

๑๘.่พระรำชบัญญัติอุทยำน
แห งชำติ่พ.ศ.๒๕๐๔ 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

๑๙.่พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน่
โบรำณวัตถุ ศ่ิลปวัตถุ แ่ละ
พิพิธภัณฑ์สถำนแห งชำติ่พ.ศ.๒๕๐๔่
(แก้ไขเพ่ิมเติม่พ.ศ.๒๕๓๔) 

กระทรวงวัฒนธรรม  

๒๐.่พระรำชก ำหนดควบคุม
สินค้ำตำมชำยแดน่พ.ศ.๒๕๒๔ กระทรวงกลำโหม  

๒๑.่กฎอัยกำรศึก่พ.ศ.๒๔๕๗ กระทรวงกลำโหม  
 
 ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
  (๖) โครงสร้ำงองค์กร 
  กร. มีโครงสร้ำงกำรจัดโดยแบ งออกเป็น่๑๑่หน วยขึ นตรง่ได้แก ่กองเรือตำมประเภท่จ ำนวน่ 
๙่กองเรือ่่กองกำรบินทหำรเรือ่หน วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ่กองกำรฝึกกองเรือยุทธกำร่และ
กองสนับสนุน่ตำมผังกำรจัดดังนี  
 
 
  



๑๘ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

โครงสร้ำงผังกำรจัดกองเรือยุทธกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้บัญชำกำรกองเรือยุทธกำร 

รองผู้บัญชำกำรกองเรือยุทธกำร 

เสนำธกิำรกองเรอืยุทธกำร 

กองเรือต ำงๆ 

กองเรอืตรวจอ ำว กองเรอืฟริเกตที่่๑ 

กองเรอืฟริเกตที่่๒ กองเรอืยกพลขึ นบก
และยุทธบริกำร 

กองเรอืยำมฝั่ง 

กองเรอืด ำน  ำ 

กองกำรบินทหำรเรอื 

ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

กำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก 

๑.่สตน.ทร. 

๒.่สปช.ทร. 

๓.่จร.ทร. 

๔.่คยน.ทร. 

คณะกรรมกำรต่ำงๆ จัดตั งภำยในท่ีก ำกับดูแล
ด้ำนต่ำงๆ 

๑. คณะกรรมกำรนโยบำย่กร. 

๒. คณะกรรมกำรพจิำรณำโครงกำรของ่กร. 

๓. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร่กร. 

๔.่คณะกรรมกำรพิจำรณำย้ำยบรรจุ 

๕. คณะกรรมกำรโครงกำรศกึษำและกำรจดักำร
ควำมรู้่กร. 

๖. คณะกรรมกำรก ำกับกำรกำรด ำเนินกำรใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั่กร. 

ผู้บัญชำกำรทหำรเรอื 

หน วยบัญชำกำร
สงครำมพิเศษทำงเรือ 

กองเรอืทุ นระเบิด 

กองเรอืล ำน  ำ 

รองเสนำธกิำรกองเรือยุทธกำร  

 

กองกำรฝกึ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร่กร. 

กพ.กร. ยก.กร. 

กบ.กร. ขว.กร. 

คป.กร. กผช.กร. 

กพร.กร. สสท.กร. 

กง.กร. ตส.กร. 

ธน.กร. ธก.กร. 

กองเรอืบรรทกุ
เฮลิคอปเตอร ์

กอง่สน.กร. 



๑๙ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

กำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี 
๑.่ควบคุมภำยใน 
๒.่ระบบ่PART  
๓.่ระบบ่PMQA  
๔.่ระบบ่สสท.พอน.กร. 
๕.่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ยุทธศำสตร์และนโยบำย่ผบ.กร. 
๖. ก ำกับดูแลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ่กร.่ผ ำนศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำดกองทัพเรือ 

(๗) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

๑.่ฝึกก ำลั งพลให้พร้อม
ปฏิบัติกำรทำงเรือ่อำกำศ
นำวีและหน วยสงครำม
พิ เศษ ท ำง เรื อ ่มี ค ว ำม
พร้อมปฏิบัติตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย 

-่ ท ร .่(ศ ป ก .ท ร .)่  
ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓่
ห น ว ย เฉพ ำะกิ จ
ทำงทะเล่(หมู เรือ
ปฏิบัติกำรร วมกับ
นำนำชำติ่เช น่มปจ.่
และหน วยฝึกเรือ/
หน วยขอสนับสนุน
เรือปฏิบัติภำรกิจ
ต ำงๆ่่เช น่รร.นร.่
รร.ชุมพล่นย.)่ นรข.่  

-่ก ำลังพลของก ำลังทำงเรือ่ประกอบด้วย่
เรือ่อำกำศยำน่และหน วยปฏิบัติกำร
พิ เศษ่ของ่กองเรือยุทธกำร่สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจได้ผลส ำเร็จตำมที่หน วย
ผู้รับบริกำรต้องกำร 
-่ก ำ ลั งพ ล มี ค ว ำม รู้ เ พี ย งพ อ ใน ก ำร
ปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ ของตน่ไม ต้องมำ
ด ำเนินกำรฝึกเพ่ิมเติม่เพ่ือมิให้เสียเวลำ
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับบริกำร 

 

๒.่เตรียมยุทโธปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติกำรทำงเรือ่
อ ำก ำศน ำวี แ ล ะหน ว ย
ส งค รำม พิ เศษ ท ำง เรื อ่
ร ว ม กั บ ห น ว ย เท ค นิ ค่
เพ่ือให้มีควำมพร้อมปฏิบัติ
ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 
 

-่ ท ร .่(ศ ป ก .ท ร .)่  
ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓่
หน วยเฉพำะกิจทำง
ท ะ เล ่ (ห มู เรื อ
ปฏิบั ติ กำรร วมกับ
นำนำชำติ เ่ช น่มปจ.่
และหน วยฝึ กเรื อ/
หน วยขอสนับสนุน
เรื อปฏิ บั ติ ภำรกิ จ
ต ำงๆ่ใน่ทร.่เช น่
รร.น ร.่รร.ชุ มพล
ทหำรเรือ่นย.)่ นรข. 

-่เรือ่อำกำศยำน่และยุทโธปกรณ์ของ
หน วยสงครำมพิเศษ่มีควำมพร้อมปฏิบัติ
ภำรกิจของผู้รับบริกำร 
-่เรือ่อำกำศยำน่และยุทโธปกรณ์ของ
หน วยสงครำมพิเศษ่มีควำมเพียงพอต อ
ภำรกิจของผู้รับบริกำร 
 

 



๒๐ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

๓.่ฝึกก ำลั งทำงเรือให้มี
ควำมช ำนำญทำงยุทธวิธี
ตำมสำขำกำรปฏิบัติกำร
ทำงเรือ่ให้พร้อมปฏิบัติ
ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

-่ ท ร .่(ศ ป ก .ท ร .)่  
ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓่
หน วยเฉพำะกิจทำง
ท ะ เล ่ (ห มู เ รื อ
ปฏิบัติกำรร วมกับน
นำชำติ่เช น่มปจ.่
และหน วยฝึกเรือ/
หน วยขอสนับสนุน
เรือปฏิบั ติภำรกิจ
ต ำงๆ่ใน่ทร.่เช น่
รร.นร.่รร.ชุ มพล
ทหำรเรือ่นย.)่นรข. 

-่ก ำลังทำงเรือมีควำมสำมำรถทำงยุทธวิธี
ตำมสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือ่ตอบสนอง
ภ ำรกิ จ ที่ ได้ รั บ ม อบหม ำย ได้ อ ย ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

 

๔.่จัดก ำลังทำงเรือสนับสนุน
หน วยเฉพำะกิจในกำรถวำย
ควำมปลอดภัยและถวำย่่
พระเกียรติสถำบัพระมหำ
กษัตริย์ 

-่ทร.่(ศปก.ทร.)่
ทรภ.่ฐท.สส. 

-่ก ำลั งทำงเรือ่สำมำรถปฏิบัติ งำนได้่ 
มีควำมพร้อมระดับสูงสุด่ไม มีข้อขัดข้อง 
ในด้ำนยุทโธปกรณ์่เพ่ือเป็นก ำลังถวำย
ควำมปลอดภัยสถำบันพระมหำกษัตริย์และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ในพื นที่รับผิดชอบของ
ผู้รับบริกำรได้ต อเนื่อง 

 

๕.่จัดก ำลังให้หน วยเฉพำะ
กิจทำงทะเลในกำรรักษำ
ผลประโยชน์แห งชำติทำง
ทะเลและรักษำอธิปไตย
ทำงทะเล 

ทรภ.๑่,ทรภ.๒่,่
ทรภ.๓่่นรข.่ 
มวบ.กปก.ทรภ.๑่,่
๒,่๓่มวบ.ฉก.ภต.่
ฝูงบิน่ทร.๓๑๔๑ 
 

-่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่ก ำลังตำมล ำน  ำ่
และกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ่
ส ำม ำรถป ฏิ บั ติ ภ ำ รกิ จ ในกำรรั กษ ำ
ผลประโยชน์แห งชำติทำงทะเลและเขตแดน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนตำมที่ผู้รับบริกำรได้รับ
มอบหมำยจำก่ทร.่ได้อย ำงต อเนื่อง 

-่ก ำลั งทำงเรืออำกำศนำวีและหน วย
สงครำมพิเศษทำงเรือ่ยุทโธปกรณ์ที่พร้อม่
ไม มี ข้ อขั ดข้ อง่และมี ประสิทธิภำพสู ง่
สำมำรถใช้ ใน กำรรั กษ ำผลประโยชน์
แห งชำติทำงทะเลอย ำงต อเนื่อง่ 

 

๖ .่จัดก ำลั งทำงเรือ เข้ ำ
ปฏิบัติกำรร วมกับนำนำ
ประเทศ 

-่ทร.่(ศปก.ทร.่,่
ยก.ทร.)่ 
หน วยเฉพำะกิจ
ทำงทะเล่(มปจ.่,่
IMDEX) 

-่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่และหน วย
สงครำมพิเศษทำงเรือ่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ตอบสนองภำรกิจที่มอบหมำย 
-่ก ำลังพล่และยุทโธปกรณ์มีควำมพร้อม่
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย ำงต อเนื่อง 

 



๒๑ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

๗.่จัดก ำลังเข้ำร วมกำรฝึก
ร วม/ผสม่กับต ำงประเทศ 

-่ทร.่(ศปก.ทร.่,่
ยก.ทร.)่ 
หน วยเฉพำะกิจ
ทำงทะเล่ 

-่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่และหน วย
สงครำมพิเศษทำงเรือ่สำมำรถร วมกำรฝึก
กับต ำงประเทศตำมสำขำปฏิบัติกำรทำง
เรือท่ีก ำหนดได้อย ำงต อเนื่อง 
-่สำมำรถ เป็ นส วนส ำคัญ ในกำรสำน
สัมพันธ์อันดีระหว ำง่ทร.่กับ่ทร.มิตร
ป ระ เทศ ่ด้ วยกำรใช้ ภ ำษ ำ่และกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้่วัฒนธรรม 

 

๘ .่ปรับปรุง่และพัฒนำ
หลักนิยมและยุทธวิธีกำร
ปฏิ บั ติ กำรทำงเรือสำขำ
ต ำงๆ ่ให้ พ ร้ อม รองรั บ
ส ถ ำน ก ำรณ์ ท ำงท ะ เล่่่่่่่
ทุกด้ำน 

-่ทรภ.๑่,่ทรภ.๒่,่
ทรภ.๓่ 
หน วยเฉพำะกิจ่
ทำงทะเล่(หน วย
ฝึกร วม/ผสม 
ทำงทะเลกับ่ทร.
มิตรประเทศ)่ 
และกองเรือตำม
ประเภท 

-่หลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือ
สำขำต ำงๆ่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ตำมระดับควำมพร้อมรบของ่ทร.่ 
-่สำมำรถน ำผลกำรฝึกองค์บุคคลและ
ยุทธวิธีกองเรือ่กำรฝึกร วม/ผสมต ำงๆ่และ
กำรฝึกกองทัพเรือ่มำทบทวนและปรับปรุง 
หลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือ
สำขำต ำงๆ่มำใช้ในกำรฝึกร วม/ผสมกับ่
ท ร .มิ ต รป ระ เทศ ่และใช้ ร วม ใน กำร
ปฏิบัติกำรทำงทะเลตำมที่่ทร.่สั่งกำร่ได้ 

 

๙.่ จัดก ำลังทำงเรือสนับสนุน
กำรช วยเหลือและบรรเทำ
สำธำรณภัยทำงทะเล่และ
ทำงบก 
 
 

-่ทร .(ศปก.ทร.่,่
กพร.ทร.)่ทรภ.๑่,่
ทรภ .๒ ่,่ทรภ .๓่
ฐท.สส.่ 
-่ประชำชนในพื นที่
ประสบสำธำรณภัย
ที่่ทร.่ รับผิดชอบ 

-่ก ำลังทำงเรือมีควำมพร้อม่สำมำรถส ง
ควำมช วยเหลือผู้ประสบภัยในพื นที่ตำมที่่
ทร.่สั่งกำร่ได้อย ำงทันท วงที 
-่มีควำมรู้่ควำมสำมำรถในกำรช วยเหลือ
ประชำชน ใน พื นที่ ที่ ป ระสบภั ย ่และ
สำมำรถช วย เหลือผู้ รับบริกำรในกำร
ติ ดต อสื่ อสำรป ระสำนกำรปฏิ บั ติ กั บ 
หน วยเหนือตำมเครื่องมือที่ มี ได้ อย ำง 
มีประสิทธิภำพ 

 

๑ ๐ .่จั ด ก ำ ลั งห น ว ย
ปฏิบัติกำรพิเศษทำงเรือใน
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
พื นที่รับผิดชอบของกองเรือ
ยุทธกำร่ร วมกับหน วยงำน
ของรัฐ 

-่ทร.่(ศปก.ทร.) 
-่ประชำชนในพื นที่
ที่่กร.่ รับผิดชอบ 

-่ ก ำลั งทำงเรือสำมำรถปฏิบัติ งำนร วมกำร
หน วยงำนภำครัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดในพื นที่ที่่ทร.่ รับผิดชอบ 
-่หน วยปฏิบัติกำรพิเศษ่และสำยข ำวของ
กองเรือยุทธกำร่สำมำรถป้องกัน่หรือสกัด
กั นกำรแพร กระจำย่จ ำหน ำยยำเสพติด 
ในพื นที่ของกองเรือยุทธกำรรับผิดชอบ 

 



๒๒ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

๑.่ฝึกก ำลั งพลให้พร้อม
ปฏิบัติกำรทำงเรือ่อำกำศ
นำวีและหน วยสงครำม
พิ เศษ ท ำง เรื อ ่มี ค ว ำม
พร้อมปฏิบัติตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย 

-่ท ร .่ (ก พ .ท ร .)่
ยศ.ทร.่กร.(กฝร.)่
รร.นร.่หน วยงำน
ภ ำ ย น อ ก ่ท ร .่
ประชำชน 

-่ก ำลังพลของก ำลังทำงเรือ่ประกอบด้วย่
เรือ่อำกำศยำน่และหน วยปฏิบัติกำร
พิ เศษ่ของ่กองเรือยุทธกำร่สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจได้ผลส ำเร็จตำมที่หน วย
ผู้รับบริกำรต้องกำร 
-่ส ำม ำรถจั ด ก ำลั งพ ล ให้ กั บ กองเรื อ
ยุทธกำรในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนภำรกิจ
ที่ผู้รับบริกำรต้องกำรได้อย ำงเพียงพอ 

 

๒.่เตรียมยุทโธปกรณ์ให้
พร้อมปฏิบัติกำรทำงเรือ่
อ ำก ำศน ำวี แ ล ะหน ว ย
ส งค รำม พิ เศษ ท ำง เรื อ่
ร ว ม กั บ ห น ว ย เท ค นิ ค่
เพ่ือให้มีควำมพร้อมปฏิบัติ
ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

-่ อ ร . ่ ่ อ ล .ท ร .่่
สพ.ทร.่สสท.ทร.่
พธ .ทร .่่วศ .ทร .่่
ช ย . ท ร . ่ อ ศ .่
สวพ.ทร. 

-่สำมำรถซ อมบ ำรุงเรือ่อำกำศยำน่และ
ยุทโธปกรณ์ของหน วยสงครำมพิเศษ่และ
สนับสนุนยุทโธปกรณ์่ยุทธภัณฑ์ให้กองเรือ
ยุทธกำรมีควำมพร้อมปฏิบัติภำรกิจของ
ผู้รับบริกำร 
-่ก ำลั งทำงเรือสำมำรถน ำนวัตกรรมที่
หน วยต ำงๆ่สร้ำง/จัดหำ่ไปใช้ประโยชน์ต อ
ผู้รับบริกำรได ้

 

๓.่ฝึ กก ำลั งทำงเรือให้ มี
ควำมช ำนำญทำงยุทธวิธี
ตำมสำขำกำรปฏิบัติกำรทำง
เรือ่ให้พร้อมปฏิบั ติตำม
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

-่ทร.่(ยก.ทร.)่กร.
(ยก.กร.) 

-่ก ำลังทำงเรือสำมำรถน ำยุทธวิธีตำมสำขำ
ปฏิบัติกำรทำงเรือ่ไปใช้ได้ตำมเป้ำประสงค์
ของผู้รับบริกำร 

 

๔.่จัดก ำลังทำงเรือสนับสนุน
หน วยเฉพำะกิจในกำรถวำย
ควำมปลอดภัยและถวำยพระ
เกียรติสถำบันระมหำกษัตริย์ 

-่ทร.่่ยก.ทร.่ -่ก ำลั งทำงเรื อ่สำมำรถปฏิ บั ติ งำนได้่ 
มีควำมพร้อมระดับสูงสุด่ไม มีข้อขัดข้องใน
ด้ำนยุทโธปกรณ์่เพ่ือเป็นก ำลังถวำยควำม
ปลอดภัยสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระบรม
วงศำนุวงศ์ในพื นที่รับผิดชอบของผู้รับบริกำร
ได้ต อเนื่อง 

 

๕.่จัดก ำลังให้หน วยเฉพำะ
กิจทำงทะเลในกำรรักษำ
ผลประโยชน์แห งชำติทำง

-่ทร.่่ยก.ทร. 
หน วยงำนภำยนอก่
ทร.่ภำคประชำชน 

-่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่ก ำลังตำมล ำน  ำ่
และกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ่
ส ำม ำรถป ฏิ บั ติ ภ ำ รกิ จ ในกำรรั กษ ำ

 



๒๓ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำร กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ทะเลและรักษำอธิปไตย
ทำงทะเล 

 ผลประโยชน์แห งชำติทำงทะเลและเขตแดน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนตำมที่่ทร.่ได้รับมอบ
พันธกิจจำกรัฐบำลได้อย ำงต อเนื่อง 

๖ .่จัดก ำลั งทำงเรือ เข้ ำ
ปฏิบัติกำรร วมกับนำนำ
ประเทศ 

-่ทร.่่ยก.ทร. 
หน วยงำนภำยนอก่
ทร. 

-่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่และหน วย
สงครำมพิเศษทำงเรือ่สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้ อ ย ำ งต อ เนื่ อ ง ่แ ล ะ ไม มี อุ ป ส ร รค่
ข้อขัดข้อง 
-่ก ำลังทำงเรือสำมำรถแสดงควำมสำมำรถ
ของ่ทร.่ให้ กับนำนำชำติ ได้ อย ำงสม
ภำคภูมิ 

 

๗.่จัดก ำลังเข้ำร วมกำรฝึก
ร วม/ผสม่กับต ำงประเทศ 

-่ทร.่ยก.ทร. -่ก ำลังทำงเรือ่ทำงอำกำศ่และหน วยสงครำม
พิเศษทำงเรือ่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย ำง
ต อเนื่อง่และไม มีอุปสรรค่ข้อขัดข้อง 
-่ก ำลังทำงเรือสำมำรถแสดงควำมสำมำรถ
ของ่ทร.่ให้กับนำนำชำติได้อย ำงสมภำคภูมิ 

 

๘ .่ปรับปรุง่และพัฒนำ
หลักนิยมและยุทธวิธีกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือสำขำต ำงๆ่
ให้พร้อมรองรับสถำนกำรณ์
ทำงทะเลทุกด้ำน 

-่ยก.ทร.่ยศ.ทร.่ -่หลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือ
สำขำต ำงๆ่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ตำมระดับควำมพร้อมรบของ่ทร.่ 
 

 

๙ . ่ จั ด ก ำ ลั ง ท ำ ง เ รื อ
สนับสนุนกำรช วยเหลือ
และบรรเทำสำธำรณภัย
ทำงทะเล่และทำงบก 

-่ทร. -่ก ำลังทำงเรือมีควำมพร้อม่สำมำรถส ง
ควำมช วยเหลือผู้ประสบภัยในพื นที่ที่่ทร.่
รับผิดชอบได้อย ำงทันท วงที่ตำมที่รัฐบำล
สั่งกำร 

 

๑ ๐ . ่ จั ด ก ำ ลั งห น ว ย
ปฏิบัติกำรพิเศษทำงเรือใน
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
พื นที่รับผิดชอบของกองเรือ
ยุทธกำร่ร วมกับหน วยงำน
ของรัฐ 

-่ทร.่ -่ก ำลังทำงเรือสำมำรถปฏิบัติ งำนร วม 
กำรหน วยงำนภำครัฐในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด่และสำมำรถป้องกัน่
หรือสกัดกั นกำรแพร กระจำย่จ ำหน ำย 
ยำเสพติดในพื นที่ที่่ทร.่รับผิดชอบ 

 

 
  



๒๔ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

  (๘) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
 ่   
บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร

หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

๑ .่ฝึ กก ำลั งพล ให้
พร้อมปฏิบัติกำรทำง
เรือ่อำกำศนำวีและ
หน วยสงครำมพิเศษ
ท ำ ง เรื อ ่มี ค ว ำ ม
พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ต ำม
ภ ำ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

-่ทร.่(กพ.ทร.่
ยก.ทร.) 
-่กร.่(กพ .กร .่่่่
ยก.กร.) 
 
 
 
 

-่จั ดก ำลั งพล ่ทร.่ เข้ ำ
บรรจุในต ำแหน ง่อัตรำ
ตำมพรรคเหล ำ่ตำมชั นยศ่
และควำมรู้ที่ได้รับ 
-่ก ำหนดแนวทำงกำรรับ
รำชกำรให้กับก ำลังพลใน่
ทร.่ 
-่ก ำหนดหลักสูตรพัฒนำ
ควำมรู้ ของก ำลั งพล ใน่
ทร. 

-่จัดก ำลังพลกำรบรรจุ
ตำมอัตรำเฉพำะกิจ่
หมำยเลข่๒๑๐๐่กอง
เรือยุทธกำร 
-่ ก ำลั งพลของ่ทร.่มี
ควำมรู้่ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
ข อ งต น ได้ อ ย ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

-่ค ำสั่งกำรรับรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรใน่กร. 
-่ค ำสั่งแต งตั งยศ่และ
ต ำแหน ง 
-่แ ผนกำรฝึ ก ่ศึ กษ ำ
อบรมในประเทศ่และ
ต ำงประเทศ 
-่หลักสูตรของ่กฝร. 
-่ Navy to Navy Talks่
ก ำ รป ร ะชุ ม ร ว ม กั บ
ต ำงประเทศ 
-่ป ระชุ มก อนกำรฝึ ก
และสรุปผลกำรฝึกร วม/
ผสม 

-่ยศ.ทร. -่จัดกำรศึกษำอบรมให้กับ
ก ำลังพลของ่ทร.่ตั งแต 
ระดับพื นฐำน่ระดับกลำง่
และระดับสูงของ่ทร 

-่ผู้ ส ำ เร็จกำรศึกษำ
สำมำรถท ำหน้ำที่ ใน
ต ำแหน งต ำงๆ่ใน่ทร.่
และ่กร.่ได้ 

- ห นั งสื อ ก ำร รั บ เข้ ำ
กำรศึกษำ/อบรม 
 

-่รร.นร.่่ -่จัดศึกษำหลักสูตรผู้ที่ เป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร่(นว.ก.)่
ข อ ง ่ท ร .่ (ห ลั ก สู ต ร
นำยทหำรใหม ่รร.นร.) 
 

-่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะ
บ ร ร จุ ใ น ต ำ แ ห น ง
นำยทหำรสัญญำบัตร
ใน ่กร.่อร .่อล .ทร .่
นย.่และ่พธ. 

-่ค ำ สั่ ง บ ร ร จุ เข้ ำ รั บ
รำชกำรจำก่นนร.่เป็น่
ว ำที่เรือตรี 
 

-่รร.ชุมพลฯ่ -่จัดกำรศึกษำหลักสูตรผู้ที่
เป็นนำยทหำรประทวนของ่
ทร.่(หลักสูตรจ ำใหม สำย
วิทยำกำร่กร.) 

-่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะ
บ ร ร จุ ใ น ต ำ แ ห น ง
นำยทหำรประทวน่ใน
หน วยต ำงๆ่ใน่ทร. 

-่ค ำสั่ งบรรจุเข้ำรับรับ
รำชกำรจำก่นรจ.่เป็น่
จ ำตรี 
 



๒๕ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

-่ศูนย์ฝึกทหำร
ใหม  
 

-่จัดกำรศึกษำหลักสูตร
พลทหำรของ่ทร. 
(หลักสูตรพลทหำรใหม ่
กร.) 

-่จบกำรอบรมหลักสูตร
พลทหำรใหม ่๓่เดือน่
เข้ำบรรจุตำมหน วยต ำง ่ๆ
ใน่ทร. 

-่ค ำสั่งส งมอบพลทหำร
ประจ ำกำรเข้ำบรรจุตำม
หน วยต ำงๆ่ของ่ทร.่ 
-่กำรฝึกอบรมจำก่ศูนย์
ฝึกทหำรใหม ่ถึง่กฝร. 

-่ร ร .่ต ำ งๆ ่ที่่
ทร.่ส งบุคคลกร
เข้ำฝึกอบรมทั ง
ใ น แ ล ะ น อ ก
ประเทศ 

-่จัดผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มี
คุ ณ ลั กษณ ะพิ เศษ เข้ ำ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ 
 
 

-่จบกำรศึกษำ/อบรม่
จำก่รร.่ที่ ได้รับกำร
รับรองทั งในและนอก
ประเทศ 
 

-่ค ำ สั่ ง บ ร ร จุ เข้ ำ รั บ
รำชกำรตำมต ำแหน ง
ต ำงๆ 
 

-่กร.่(กฝร.) -่จัดกำรศึกษำหลักสูตร
วิชำชีพกำรปฏิบัติกำรทำง
เรื อ ให้ กั บ ่น ำย ท ห ำ ร
สัญญำบัตร่นำยทหำร
ประทวน่และพลทหำร่
ในสังกัด่กร. 

-่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะมี
วุฒิควำมรู้่ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ
ซึ่งถูกบรรจุประจ ำกำรใน
เรือ 

-่ค ำสั่ ง ให้ ข้ ำรำชกำร 
เข้ำรับกำรศึกษำอบรม
ในหลักสูตรของ่กร. 
-่ค ำสั่ งกำรฝึ กทบทวน 
ก อนออกปฏิบั ติ รำชกำร่
มชด.่มรต.่่มรอ.่ 

๒.่เตรียมยุทโธปกรณ์
ให้พร้อมปฏิบัติกำร
ทำงเรือ่อำกำศนำวี
และหน วยสงครำม
พิ เ ศ ษ ท ำ ง เ รื อ่
ร วมกับหน วยเทคนิค่
เพ่ือให้มีควำมพร้อม
ปฏิบัติตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย 

-่กร.่(กบ.กร.่
กผช.กร.่นขต.
กร.) 
 
 
 
 
 

 

-่ประสำนกำรจัดหำอะไหล /
กำรซ อมท ำ/นชพ./กำรเบิก
สรรพำวุธ่อมภัณฑ์ต ำง่ๆ ่
และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน่ๆ  
 
 

-่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 
 
 
 
 
 
 

-่ฎี ก ำ ก ำ ร ซ อ ม ท ำ / 
กำรเบิก 
-่ค ำสั่งกำรจัดเรือปฏิบัติ
รำชกำร่ทรภ.๑ ๒ ๓  
 
 
 
 
 

-่สสท.ทร. 
 
 
 

-่ประสำนในกำรเบิกจ ำย
และซ อมท ำเครื่องมือ
สื่อสำรและเรดำร์ตำม
อัตรำที่ก ำหนด 

-่เบิกตำมอัตรำเรือ
และซ อมท ำตำม
รำยงำนซ อมท ำ 
 

-่รำยงำนฎีกำเบิกจ ำย
และซ อมท ำ 
 
 



๒๖ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

 -่สพ.ทร. -่กำรประสำนกำรเบิกจ ำย
สรรพำวุธตำมอัตรำที่
ก ำหนด 

-่กำรเบิกอัตรำปกติ
และอัตรำสงครำม
เป็นไปตำมระเบียบฯ 

-่ก ำ ร เบิ ก ส ร รพ ำ วุ ธ 
ให้เป็นไปตำม่ข.ก.ส.๓๘ 
 

-่อร. 
 
 

-่ประสำนในกำรตรวจสอบ
ซ อมท ำตัวเรือ่เครื่องไฟฟ้ำ
เครื่องจักรใหญ และ
อุปกรณ์ทำงช ำงกล 

-่เบิกตำมอัตรำเรือและ
ซ อมท ำตำมรำยงำน
ซ อมท ำ 
 

-่รำยงำนฎี กำเบิ กจ ำย
และซ อมท ำ 
 

-่อล.ทร. 
 

-่ดูแล/ซ อมบ ำรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้ำอำวุธและเครื่องช วย
กำรเดินเรือ 

-่กำรตรวจสอบและ
ซ อมท ำระบบไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ 

-่รำยงำนฎี กำเบิ กจ ำย
และซ อมท ำ 

-่อศ. 
 

-่จัดหำเครื่องช วยกำร
เดินเรือและอุปกรณ์ 
กำรเดินเรือ 
 

-่จัดท ำแผนที่เดินเรือ่
กำรติดตั งเครื่องช วย 
ในกำรเดินเรือให้กับ
เรือและจัดท ำและ
ตรวจสอบระบบกำร
เดินเรือชำยฝั่ง 

-่แผนที่ทำงทะเล่ฎีกำ
เบิกอุปกรณ์กำรเดินเรือ่
และกำรติดตั งระบบหำที่
เรือชำยฝั่ง 
 

-่พธ.ทร. -่กำรจัดหำเครื่อง 
ยุทธอำภรณ์ต ำง่ๆ่และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

-่ก ำลังพลได้รับ 
ยุทธอำภรณ์และ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ตำมระเบียบ 
 

-่ ร ำ ย ง ำ น ฎี ก ำ เบิ ก 
ตำมระเบียบ 

๓.่ฝึกก ำลังทำงเรือ
ให้ มี ค วำมช ำน ำญ
ทำงยุทธวิธีตำมสำขำ
กำรปฏิบัติกำรทำง
เรือ่ให้พร้อมปฏิบัติ
ตำมภำรกิจที่ ได้รับ
มอบหมำย 
 

-่ทร.่(ยก.ทร.) -่กำรก ำหนดนโยบำยกำร
ใช้ก ำลังทำงเรือในระดับ
ควำมพร้อมรบ่ทั ง่๔่
ระดับ 

-่กำรก ำหนดระดับ
ควำมพร้อมรบ่ทร. 

-่ระดับควำมพร้อมรบ่
ทร.่ปี่๒๕๕๗ 



๒๗ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

 กร.่(ยก.กร.่,่
กฝร.่และ่นขต.
กร.่ที่เก่ียวข้อง) 

-่วำงแผน่และเตรียมกำร
ฝึกก ำลังทำงเรือให้มีควำม
พร้อม่ควำมช ำนำญ 
-่จัดกำรฝึกด้วยเครื่องฝึก
จ ำลอง่และประเมินผล 

-่อนุมัติ่ทร.่ให้
จัดเตรียมก ำลังตำม
ระดับควำมพร้อมรบ 
 

-่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

ทรภ.่และหน วย
เฉพำะกิจต ำงๆ่ 

-่เสนอแนะ่และรวบรวม
ข้อมูลควำมต้องกำรก ำลัง
รบกับขีดควำมสำมำรถที่
ต้องกำร 
 

-่อนุมัติ่ทร.่ให้
จัดเตรียมก ำลังตำม
ระดับควำมพร้อมรบ 

-่แผนกำรจัดก ำลัง 
ทำงเรือปฏิบัติรำชกำร
ของ่กร. 

๔.่จัดก ำลังทำงเรือ
สนับสนุนหน วย
เฉพำะกิจในกำรถวำย
ควำมปลอดภัยและ
ถวำยพระเกียรติ
สถำบันพระมหำกษัตริย ์

-่ศปก.ทร. 
 
 
 

-่ประสำนกำรปฏิบัติใน
กำรปฏิบัติกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยทำงน  ำ 

-่กำรจัดตั งหมู เรือ่
รักษำควำมปลอดภัย 
ทำงน  ำแด 
พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู หัวและ 
พระบรมวงศำนุวงศ์่ 

-่ค ำสั่งจัดตั งหมู เรือ
รักษำกำรณ์ใน 
พื นที่ต ำง่ๆ 
 

-่มรก.พื นที่ต ำงๆ 
 

-่จัดหมู เรือรักษำควำม
ปลอดภัย่มรก.่ทำงน  ำ
ตำมพื นที่ต ำง่ในพื นที่
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู หัวและพระบรม
วงศำนุวงศ์เสด็จฯ 

-่กำรจัดตั งหมู เรือ่
รักษำควำมปลอดภัยทำง
น  ำแด พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู หัวและพระ
บรมวงศำนุวงศ์่ 

-่ค ำสั่งจัดตั งหมู เรือ
รักษำกำรณ์ในพื นที่ต ำงๆ 
 

-่มป.๑๔ 
 

-่จัดหมู เรือรักษำควำม
ปลอดภัย่มรก.่ทำงน  ำ่
พระต ำหนักจักรีบงกช่่ 

-่กำรจัดตั งหมู เรือฯ่
รักษำควำมปลอดภัย
ทำงน  ำแด พระบรม
วงศำนุวงศ์่ณ่ 
พระต ำหนักจักรีบงกช่่ 

-่ค ำสั่งจัดตั งหมู เรือ
รักษำควำมปลอดภัย 
พระต ำหนักจักรีบงกช่่ 

๕.่จัดก ำลังให้หน วย
เฉพำะกิจทำงทะเล

-่ศปก.ทร. 
 

-่จัดก ำลังเข้ำปฏิบัติกำร่
กำรรักษำผลประโยชน์

-่จัดก ำลังเข้ำ
ปฏิบัติกำรตำมแนว

-่ค ำสั่งปฏิบัติกำร/แผน
เผชิญเหตุ 



๒๘ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
แห งชำติทำงทะเล
และรักษำอธิปไตย
ทำงทะเล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แห งชำติทำงทะเลและเขต
แดนประเทศ่ตำมที่่
ศปก.ทร.่สั่งกำร 
 
 
 
 

ทำงกำรใช้ก ำลังของ่ ทร. 
-่จัดก ำลังทำงเรือ่ทำง
อำกำศ่ก ำลังตำมล ำ
น  ำ่และกำรปฏิบัติกำร
สงครำมพิเศษทำงเรือ่
ในกำรรักษำ
ผลประโยชน์แห งชำติ
ทำงทะแลและเขตแดน
ประเทศเพ่ือนบ้ำน
ตำมท่ี่ทร.่มอบหมำย 

-่ด ำรงควำมพร้อมด้ำน
องค์บุคคลและ่่่่องค์
วัตถุ่เพ่ือให้ก ำลังทำงเรือ
อำกำศนำวีและหน วย
สงครำมพิเศษทำงเรือ่ที่
ปฏิบัติ 
ภำรกิจในกำรรักษำ
ผลประโยชน์แห งชำติทำง
ทะเล่มีควำมพร้อมอย ำง
ต อเนื่อง 
-่ค ำสั่งกำรจัดเรือปฏิบัติ
รำชกำร่ทรภ.๑ ๒ ๓ 
-่แผนยุทธศำสตร์่ ทร. 
 

-่ทรภ.๑,่๒,่๓ 
 

-่จัดก ำลังเข้ำปฏิบัติกำร
ตำมแผนกำรใช้เรือและ
อำกำศยำนของ่กร.และ
แผนจักรพงษ์ภูวนำถ่ทรภ.๑่
แผนศรีวิชัย่ทรภ.๒่ 
แผนนเรศวร่่ทรภ.๓ 
 

- แผนกำรใช้เรือและ
อำกำศยำนของ่กร.
และแผนจักรพงษ์ภูวนำถ่
ทรภ.๑่แผนศรีวิชัย่
ทรภ.๒่แผนนเรศวร่่
ทรภ.๓ 

 

-่ค ำสั่งปฏิบัติกำรรองรับ
แผนกำรใช้เรือและ
อำกำศยำนของ่กร.และ
แผนจักรพงษ์ภูวนำถ่
ทรภ.๑่แผนศรีวิชัย่
ทรภ.๒่แผนนเรศวร่่
ทรภ.๓ 
 

-่นรข. -่จัดก ำลังเข้ำร วมกับ่ทภ.
๓่ทภ.๔่ปฏิบัติกำรหน วย
รักษำควำมสงบตำมล ำน  ำ
โขงบริเวณ่จว.เชียงรำย่
เลย่หนองคำย่มุกดำหำร่
นครพนม่อุบลรำชธำนี่ 
บึงกำฬ่่ และอ ำนำจเจริญ 

-่กำรจัดก ำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์เข้ำกำร
บังคับบัญชำกับ่ทภ.๓่
ทภ.๔ 

-่ค ำสั่งปฏิบัติรำชกำร่
นรข. 
 



๒๙ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

๖.่จัดก ำลังทำงเรือ
เ ข้ ำ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ร ว ม กั บ น ำ น ำ
ประเทศ 

-่ทร.่(ยก.ทร.) -่ประสำนกำรปฏิบัติ่และ
วำงแผนกำรจัดก ำลังทำง
เรือเข้ำปฏิบัติกำรร วมกับ
นำนำประเทศ 
-่จัดก ำลังเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรหมู เรือปรำบปรำมโจร
สลัด่ณ่อ ำวเอเดน่
ประเทศโซมำเลีย 

-่รัฐบำลให้กองทัพเรือ
จัดก ำลังทำงเรือเข้ำ
ปฏิบัติกำรร วมกับ
นำนำประเทศ 
-่จัดก ำลังทำงเรือ่
อำกำศยำน่และหน วย
ปฏิบัติพิเศษ่เข้ำร วม
ปฏิบัติกำรกับมิตร
ประเทศ่ 
ณ่อ ำวเอเดนประเทศ
โซมำเลีย 

-่อนุมัติ่กห. 
 
 
 
-่อนุมัติ่ทร. 

-่ศปก.ทร.่
(มปจ.) 
 

-่ควบคุมกำรปฏิบัติกำร
ของ่มปจ. 

-่ก ำลังทำงเรือ่อำกำศ
ยำน่และหน วยปฏิบัติ
พิเศษ่เข้ำร วม
ปฏิบัติกำรกับมิตร
ประเทศ่ณ่อ ำวเอเดน
ประเทศโซมำเลีย 

-่ค ำสั่งกำรจัดหมู เรือ
ปรำบปรำมโจรสลัด่ณ่
อ ำวเอเดน่ประเทศ
โซมำเลีย 
 

-่กร.่(ยก.กร.่
กพ.กร.่กฝร.่
และ่นขต.กร.่ที่
เกี่ยวข้อง) 

-่ก ำหนดหน วย/ก ำลังทำง
เรือ/อำกำศยำน่และ
หน วยปฏิบัติพิเศษ่เข้ำ
ร วมปฏิบัติกำรกับมิตร
ประเทศ่ณ่อ ำวเอเดน
ประเทศโซมำเลีย 
-่เตรียมควำมพร้อมก ำลัง
ทำงเรือ/อำกำศยำน่และ
หน วยปฏิบัติพิเศษ 

-่ก ำลังทำงเรือ่อำกำศยำน่
และหน วยปฏิบัติพิเศษ่
เข้ำร วมปฏิบัติกำรกับ
มิตรประเทศ่ 
ณ่อ ำวเอเดนประเทศ
โซมำเลีย 

-่อนุมัติ่ทร. 

๗.่จัดก ำลังเข้ำร วม
กำรฝึกร วม/ผสม่กับ
ต ำงประเทศ 

-่ทร.่(ยก.ทร.) -่ประสำนกำรปฏิบัติ่และ
วำงแผนกำรจัดก ำลังทำง
เรือร วมกำรฝึกร วม/ผสม
กับต ำงประเทศ 

-่รัฐบำลให้กองทัพเรือ
จัดก ำลังทำงเรือเข้ำ
ร วมกำรฝึกร วม/ผสม
กับต ำงประเทศ 

-่อนุมัติ่กห. 
-่Navy to Navy Talks 
กำรประชุมร วมกับ
ต ำงประเทศ 



๓๐ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

 -่ศปก.ทร.่
(มวก.) 

-่ควบคุมกำรปฏิบัติของ่
มวก.่ให้เป็นไปตำมแผน่
และข้อก ำหนดกำรฝึก/
ปฏิบัติ 

-่ก ำลังทำงเรือ่อำกำศ
ยำน่ที่เข้ำร วมกำรฝึก
ร วม/ผสมกับ
ต ำงประเทศ 

-่อนุมัติ่ทร. 

-่กร.่(ยก.กร.่
กพ.กร.่กฝร.่
และ่นขต.กร.่ที่
เกี่ยวข้อง) 

-่ก ำหนดหน วย/ก ำลังทำง
เรือ/อำกำศยำน่ที่จะเข้ำ
ร วมกำรฝึก 
-่เตรียมควำมพร้อมก ำลัง
ทำงเรืออำกำศยำน 
 

-่ก ำลังทำงเรือ่อำกำศ
ยำน่ที่เข้ำร วมกำรฝึก
ร วม/ผสมกับ
ต ำงประเทศ 

-่อนุมัติ่ทร. 

๘.ปรับปรุง่และ
พัฒนำหลักนิยมและ
ยุทธวิธีกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ
สำขำต ำงๆ่ให้พร้อม
รองรับสถำนกำรณ์
ทำงทะเลทุกด้ำน 
 
 

-่ยก.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-่พิจำรณำกำร่ทบทวน่
ปรับปรุง่และพัฒนำหลัก
นิยมและยุทธวิธีกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือสำขำ
ต ำงๆ่ตำมสภำพแวดล้อม
และยุทโธปกรณ์ที่
เปลี่ยนไป 

-่แนวทำงกำรจัดท ำ
อทร./คู มือทบทวน่
ปรับปรุง่และพัฒนำ
หลักนิยมและยุทธวิธี
กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ
สำขำต ำงๆ่ตำม
สภำพแวดล้อมและ
ยุทโธปกรณ์ท่ี
เปลี่ยนไป 

-่กำรตั งคณะกรรมกำร
จัดท ำเอกสำรอ้ำงอิง
กองทัพเรือ 
 

-่ยศ.ทร. -่ให้ค ำปรึกษำและ
ตรวจสอบหลักนิยมและ
ยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรทำง
เรือสำขำต ำงๆ 

-่ผลกำรฝึกหรือแนว
ทำงกำรใช้หลักนิยม
และยุทธวิธีกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือสำขำ
ต ำงๆ ่ตำมสภำพแวดล้อม่
และยุทโธปกรณ์ท่ี
เปลี่ยนไป 

-่ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ
ในกำรฝึก่ทร. 

๙.่จัดก ำลังทำงเรือ
สนับสนุนกำร
ช วยเหลือและ
บรรเทำสำธำรณภัย

-่ศปก.ทร.่
(ศบภ.ทร.) 
 

-่ควบคุมกำรปฏิบัติกำร
ช วยเหลือและบรรเทำสำ
ธำรณภัยตำมท่ี่ศปก.่
ต ำงๆ่ร้องขอ 

-่กำรประกำศพื นที่ภัย
พิบัติในพื นที่ที่่ทรภ.๑่
๒่๓รับผิดชอบ 
-่เมื่อพื นที่ต ำงๆ

-่รปจ.ศบภ.ทร. 
-่แผนบรรเทำ 
สำธำรณภัยของ่ทร. 
-่ค ำสั่งจัดตั งหน วย



๓๑ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

บริกำรที่ให้ ส่วนรำชกำร
หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง/ส่ง

มอบงำน
ต่อเนื่องกัน 

บทบำทหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

ทำงทะเล่และทำง
บก 

 

 

ประสบกับสำธำรณภัย
และ่ศปก.่ต ำงๆ่ร้อง
ขอก ำลังพลหรือตำมท่ี่
ศปก.ทร.สั่งกำร 

ช วยเหลือและบรรเทำสำ
ธำรณภัย่ของ่กร. 
 

-่กร.่(ยก.กร.่
กพร.กร.) 

-่จัดเตรียมหมู เรือบรรเทำ
สำธำรณภัย่กองทัพเรือ่
(กบฮ.)่ ่กบร.่ และ่นสร.่ เข้ำ
ร วมกำรช วยเหลือและ
บรรเทำสำธำรณภัยตำมที่่ทร.่
สั่งกำร่หรือหน วยงำนอ่ืนร้องขอ 

-่กำรประกำศพื นที่ภัย
พิบัติในพื นที่ 
ที่่ทร.่รับผิดชอบหรือ
สั่งกำรจำก่ทร.่ปฏิบัติ
เมื่อ่ศปก.ทร.่สั่งกำร 
 

-่ค ำสั่งจัดตั งหน วย
ช วยเหลือและบรรเทำสำ
ธำรณภัย่ของ่ทร. 

๑๐.่ จัดก ำลังหน วย
ปฏิบัติกำรพิเศษทำง
เรือในกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในพื นที่
รับผิดชอบของกองเรือ
ยุทธกำร่ร วมกับ
หน วยงำนของรัฐ 

-่ศปปส. 
 
 
 
 

-่จัดชุดปฏิบัติกำร
ปรำบปรำมยำเสพติด
ร วมกับ่ฐท.สส.่และหน วย
รำชกำรในพื นที่สัตหีบ 

-่ปรำบปรำมยำเสพติด
ร วมกับ่ฐท.สส.่และ
หน วยรำชกำร 
ในพื นที่สัตหีบ 

-่ค ำสั่งแต งตั งชุด
ปรำบปรำมยำเสพติด 
 

-่ทร. -่จัดตั งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดใน
พื นที่่ทร.่รับผิดชอบ 

-่ก ำหนดนโยบำย 
ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดใน
พื นที่่ทร.รับผิดชอบ 

-่นโยบำยในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพ
ติดของ่ทร. 

-่กร.่(ขว.กร.) -่วำงแผน่และเสนอควำม
ต้องกำรงบประมำณกำร
ด ำเนินกำร 

-่นโยบำยจำก่ทร. -่นโยบำยในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพ
ติดของ่ทร. 

 
 
  



๓๒ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

๒.  สภำวกำรณ์ขององค์กำร: สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด 
  ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
  (๙) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั งภำยในและภำยนอกประเทศ 
่ 
ประเภทกำรแข่งขัน คู่เทียบ ประเด็นกำรแข่งขัน ผลกำรด ำเนินกำรเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แข่ง 
กำรแข งขันภำยใน - นขต .ทร . ที่ เป็น

หน วยเตรียมก ำลัง
ในส วนก ำลังรบ 

- กำรเตรียมพร้อมของ
ก ำลังรบเพ่ือส งมอบให้
หน วยใช้ก ำลัง 

- กร . ส ำมำรถส งม อบ ก ำลั ง ให้ ่ท ร .  
ได้รวดเร็วเพียงพอ่และต อเนื่อง 

  - กำรด ำรงควำมพร้อม
ของก ำลังรบที่ส งมอบ
ให้หน วยใช้ก ำลัง 

 

กำรแข งขันภำยนอก - เหล ำทัพอ่ืน - กำรส งมอบก ำลังที่มี
ควำมพร้อม 

- กร. มีควำมพร้อมในกำรส งมอบก ำลัง
ให้กับ่ทร. (บก.ทท.สั่งกำรผ ำน่ศปก.ทร.) 

- ก ำลังทำงเรือของ
ประเทศใกล้ เคียง่่่
ในภูมิภำค 

- ควำมพร้อมในกำรส ง
มอบก ำลังทำงเรือเข้ำ
พื น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร่
(ประเภท/จ ำนวน) 
 
 

- กำรเพ่ิมเติมก ำลังให้กับ่ทรภ.่ต ำงๆ่กร.่
สำมำรถเพ่ิมเติมก ำลังได้ภำยใน่๒๔่–่๔๘่
ชม.่ให้กับ่ทรภ.๑่และ่ทรภ.๒่แต ส ำหรับ่
ทรภ.๓่จะต้องใช้ระยะเวลำ่๗๒่–่๑๒๐่
ชม.่เพรำะต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงผ ำน
ประเทศสิงคโปร์่และช องแคบมะระกำ่ 

-่ ข น ำ ด แ ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถก ำลังรบ 

-่กร.่มี เรื อที่ ได้ รั บกำรปรั บปรุ งระบบ
อ ำนวยกำรรบ่และระบบอำวุธป้องกันภัยทำง
อำกำศแบบใหม ่รวมถึงมีอำวุธปล อยน ำวิถี
ระยะไกล่ที่มีขีดควำมสำมำรถไม ยิ่งหย อน
ก ำลังทำงเรือของประเทศใกล้เคียงในภูมิภำค 

-่กำรส งก ำลังบ ำรุง -่กำรส งก ำลังบ ำรุงของเรือใน่กร.่จะมีกำร
ปรนนิบัติซ อมบ ำรุงระดับต้น่และระดับ
โรงงำน่ซึ่งมีข้อจ ำกัดของโรงงำน่และ
งบประมำณในกำรซ อมบ ำรุง 

 
ประเภทกำรแข่งขัน คู่เทียบ ปัจจัยท่ีท ำให้หน่วยประสบควำมส ำเร็จเม่ือเทียบกับคู่แข่ง 
กำรแข งขันภำยใน - นขต.ทร. ที่เป็น

หน วยเตรียมก ำลัง
ในส วนก ำลังรบ 

- องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี่ได้รับกำรฝึกที่เพียงพอและเหมำะสม
กับเครื่องมือที่ม ี
- องค์วัตถุ่ได้รับกำรซ อมบ ำรุงที่เพียงพอ่และมีอะไหล ส ำรองคลัง 
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 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

ในปริมำณท่ีเหมำะสม่ 
กำรแข งขันภำยนอก - เหล ำทัพอ่ืน - องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี่ได้รับกำรฝึกที่เพียงพอและเหมำะสม

กับเครื่องมือที่ม ี
- องค์วัตถุ่ได้รับกำรซ อมบ ำรุงที่เพียงพอ่และมีอะไหล ส ำรองคลัง 
ในปริมำณท่ีเหมำะสม 

- ก ำลังทำงเรือประเทศ
ใกล้เคียงในภูมิภำค 

- องค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี่ได้รับกำรฝึกที่เพียงพอและเหมำะสม
กับเครื่องมือที่ม ี
- องค์วัตถุ่ได้รับกำรซ อมบ ำรุงที่เพียงพอ่และมีอะไหล ส ำรองคลัง 
ในปริมำณท่ีเหมำะสม 

 
  (๑๐) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 
  

ปัจจัยแต่ละด้ำน รำยละเอียด 
จุดแข็งของหน วย -่ก ำลังพลมีคุณภำพและได้รับคัดสรรมำอย ำงดี  ท ำให้กำรพัฒนำต อยอดน ำไปสู กำรมี

บุคลำกรที่เป็นมำตรฐำนตำม่Standard Navy มีควำมเป็นไปได้สูง  
- มีระบบขั นตอนหรือหลักนิยมในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม    
- ก ำลังพลส วนใหญ มีทักษะในกำรใช้ระบบ่IT  
-่มีแผนฝึกชัดเจนตำมวงรอบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
-่มีหน วยฝึก่(กฝร.)่ในกำรเพิ่มเติมองค์ควำมรู้่และกำรประเมิน                                
-่มีกำรถ ำยทอดแบบพ่ีสอนน้อง่(Coaching)                                                            

จุดอ อนของหน วย -่ก ำลังพลนำยทหำรสัญญำบัตรยังไม มีเส้นทำงกำรรับรำชกำรที่ชัดเจน่เช น่ก ำลังพลกอง
เรือด ำน  ำ่ก ำลังพลที่เป็นนักบิน่มีผลต อขวัญ่ก ำลังใจ่และกำรทุ มเทในกำรปฏิบัติงำน  
-่ก ำลังพลนำยทหำรประทวน่มีภำระหนี สิน่และภำระอ่ืนทำงครอบครัวค อนข้ำงสูง่รำยได้
ไม เพียงพอกับรำยจ ำย่แม้่กร.จะจัดระบบสวัสดิกำรที่ดีรองรับแล้ว่ท ำให้มีผลต อก ำลังใจ
และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน่  
-่สภำพเรือ่และอำวุธยุทโธปกรณ์่ส วนใหญ มีสภำพที่เก ำ่และใช้รำชกำรมำนำน่รวมทั ง
ควำมหลำกหลำยของอุปกรณ์ ที่ท ำให้เกิดควำมยำกในกำรซ อมบ ำรุงหรือกำรใช้เวลำในกำร
ซ อมบ ำรุงนำนเกินก ำหนดเวลำอันควร่เกิดควำมล ำช้ำจนไม สำมำรถส งมอบเรือได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ่ประกอบกับกำรปลดทะเบียน/ระวำงเรือแล้ว่ไม สำมำรถจัดหำเรือใหม เข้ำ
ประจ ำกำรได้ทัน ท ำให้ไม สำมำรถประกอบก ำลัง่ตำมแผนป้องกันประเทศที่มีกำรใช้ก ำลัง
สูงสุดได้  

โอกำสของหน วย -่กำรก ำหนดนโยบำย่Road Map to Standard Navy ถือว ำเป็นโอกำสที่ดีมำก่่ที่่กร.่่่
จะทบทวนกระบวนกำรสร้ำงคนให้มีขีดควำมสำมำรถตำมสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือที่จ ำเป็น่
๒๘่สำขำ่ที่สอดคล้องกับแนวควำมคิดในกำรใช้ก ำลังและระดับควำมพร้อมรบที่่ทร.



๓๔ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

ปัจจัยแต่ละด้ำน รำยละเอียด 
ก ำหนด่ซึ่งจำกขั นตอน่“กำรค้นพบตัวเอง”่พบว ำ่จ ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนกำรที่
ปฏิบัติมำดั งเดิมส วนหนึ่ง่และต้องเสนอหน วยเหนือขอรับกำรสนับสนุนปัจจัยต ำงๆในกำร
สร้ำงคนเพิ่มเติม่อำทิ่กำรปรับเพิ่มหลักสูตรกำรศึกษำของ่กร.ให้สอดคล้องกับกำรสร้ำงคน่
และกำรเพิ่มชั่วโมงฝึกเพ่ือให้คนเกิด่Skill ในระดับท่ีควรเป็นอย ำงแท้จริง  
-่มีโอกำสในกำรฝึกกับต ำงประเทศ  
-่มีโอกำสในกำรสวนสนำมทำงเรือนำนำชำติ 

อุปสรรคของหน วย -่หลักสูตรกำรศึกษำที่่กร.ได้รับจัดสรร่่ในกำรสร้ำงคนให้มีขีดควำมสำมำรถตำมบทบำทหน้ำที่ที่
ต้องปฏิบัติงำน่และตำมแนวควำมกำรใช้ก ำลัง่่รวมทั งระดับควำมพร้อมรบที่่ทร.ก ำหนด่ถูกปรับ
ลดลงไปมำก่่มีผลท ำให้แนวทำงกำรสร้ำงคนและเป้ำหมำยที่หน วยเหนือคำดหวังไม สมดุลกัน  
-่กำรฝึกคนทั งบนบกและในทะเล่่เพ่ือให้คนมีขีดควำมสำมำรถที่จะใช้ยุทโธปกรณ์ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด่ก็ถูกปรับลดลงเช นเดียวกัน่ยกตัวอย ำง่เช น่งบประมำณที่ใช้ฝึกองค์บุคคล
ของกองเรือและกองบิน่เดิมได้รับจัดสรร่๑๔๐่ล้ำน่ถูกปรับลดลงเหลือ่๖๗่ล้ำน่เป็นต้น่่  
-่กำรฝึกคนเพ่ือให้มีควำมเป็นมำตรฐำน่ตำม่Standard Navy ทั ง่๒๘่สำขำปฏิบัติกำรย อยนั น่่
เนื่องจำกกำรฝึกนักรบทำงเรือผูกติดกับยุทโธปกรณ์่ดังนั นหำกยุทโธปกรณ์ไม พร้อมก็จะมี
ผลกระทบต อกำรสร้ำงคนด้วย่ตัวอย ำงเช น่กำรสร้ำงคนให้มีขีดควำมสำมำรถปฏิบัติกำรอำกำศ
นำวี่และปฏิบัติกำรสงครำมทุ นระเบิด่จะเริ่มประสบปัญหำในปี่๖๐ เนื่องจำกยุทโธปกรณ์ 
ไม พร้อมสนับสนุนกำรฝึกคน  
-่นโยบำย่ทร.่ในกำรย้ำยบรรจุหมุนเวียนก ำลังพลเมื่อครบ่๒่ปีแล้ว่ไปยังส วนอ่ืน่ๆ่เช น่ส วน
ฝ่ำยอ ำนวยกำร่ส วนกำรศึกษำและวิจัย่ส วนยุทธบริกำร่จะท ำให้ก ำลังพลที่หมุนเวียน่ขำด
ควำมรู้ในเชิงลึก 
 

ปัจจัยภำยใน 
- งบประมำณ 
 
 
 
 
 

- แนวโน้มกำรจัดสรรงบประมำณของกองทัพที่ลดลง่เป็นข้อจ ำกัดของกำรซ อมบ ำรุง
ยุ ท โธ ป ก รณ์ ที่ มี อ ำ ยุ ก ำ ร ใช้ ง ำ น ม ำน ำน ่แ ล ะ ก ำ ร จั ด ห ำ ยุ ท โธ ป ก รณ์ ให ม  
ใน โครงกำรเสริมสร้ำงก ำลั งกองทัพ ่ซึ่ งยุท โธปกรณ์ หลั กของกองเรือยุท ธกำร 
เป็นยุทโธปกรณ์ที่มีรำคำและค ำใช้จ ำยในกำรซ อมบ ำรุงสูง่นอกจำกนี ยังมีควำมจ ำเป็นใน
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรฝึกเพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนองค์บุคคลองค์วัตถุ่และองค์
ยุทธวิธี่ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจึงเป็นข้อจ ำกัดหลักอย ำงหนึ่งในกำรด ำรงควำมพร้อมของ
กองเรือยุทธกำร 

- กำรบรรจุก ำลังพล - แน ว โน้ ม ก ำรล ด ก ำ ลั งพ ล ่แ ล ะก ำรจ ำ กั ด ก ำ รบ ร รจุ ก ำ ลั งพ ล ร้ อ ย ล ะ ่ ๘ ๐ 
ของอัตรำส วนก ำลังรบ่ซึ่งส งผลกระทบต อประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนและกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนองค์บุคคลของหน วยก ำลังทำงเรือท่ีต้องกำรก ำลังพลบรรจุเต็มร้อยละ่๑๐๐่
ในกำรปฏิบัติงำน่และแนวโน้มกำรพัฒนำยุทโธปกรณ์สมัยใหม ที่มีอัตรำก ำลังพลน้อยเท ำที่
จ ำเป็นและใช้เทคโนโลยีในกำรทดแทนจ ำนวนก ำลังพลที่ลดลง่ซึ่งกำรจ ำกัดกำรบรรจุก ำลัง
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ปัจจัยแต่ละด้ำน รำยละเอียด 
พลจะส งผลให้เกิดควำมขำดแคลนและส งผลกระทบต อกำรเตรียมพร้อมด้ำนองค์บุคคล
ตั งแต ในยำมปกต ิ

ปัจจัยภำยนอก 
- รู ป แ บ บ ขอ งภั ย
คุ ก ค ำ ม ที่ ส ง ผ ล
ก ร ะท บ ต อ ค ว ำ ม
มั่นคง่ 
 
 
 

 
- แนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลงของภั ยคุกคำมรูปแบบใหม ที่ ส งผลกระทบโดยตรง 
ต อควำมมั่นคง่ทั งภัยกำรก อกำรร้ำยและกำรก อควำมไม สงบ่กำรกระท ำผิดกฎหมำยใน
รูปแบบต ำงๆ่สถำนกำรณ์โจรสลัด่รวมทั งอุบัติภัยและภัยธรรมชำติ่อย ำงไรก็ดีกองเรือ
ยุทธกำรยังคงใช้ยุทโธปกรณ์หลักและมีกำรฝึกยุทธวิธีและหลักนิยมส ำหรับกำรรบในสงครำม
ตำมแบบ่(Conventional Warfare) และกำรปฏิบัติงำนในสภำวะภัยคุกคำมตำมแบบ่
(Conventional Threat) เป็นหลักซึ่งกองเรือยุทธกำรจะต้องปรับปรุงยุทธวิธี่หลักนิยม่
และหลักยุทโธปกรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม ที่มีเพ่ิมมำกขึ น 

- ส ำ ย ก ำ ร ผ ลิ ต
อะไหล ยุทโธปกรณ์ 
 

- ยุทโธปกรณ์ของกองเรือยุทธกำรส วนมำกมีอำยุกำรใช้งำนมำนำน่ซึ่งสำยกำรผลิตอะไหล มี
แ น ว โน้ ม จ ะ ปิ ด ตั ว ล ง เ พ่ิ ม ม ำ ก ขึ น ใน อ น ำ ค ต ่แ ล ะ ยุ ท โธ ป ก รณ์ ส ว น ม ำ ก 
ได้รับกำรพัฒนำจำกเทคโนโลยีทำงทหำรจำกต ำงประเทศซึ่งไม สำมำรถผลิตเองได้ 
ในประเทศ 
 

- ก ำลังรบทำงเรือของ
ประเทศในภูมิภำค 

- มีกำรเปลี่ยนแปลงทั งในประเภทและจ ำนวนของก ำลังรบของกองทัพเรือประเทศเพ่ือนบ้ำน่
ส งผลต อองค์รวมต อขีดควำมสำมำรถของก ำลังรบดังกล ำว่เช นกำรจัดหำเรือด ำน  ำ่กำร
จัดหำเรือฟริเกตรุ นใหม ่เป็นต้น่ขีดควำมสำมำรถที่เปลี่ยนแปลงไปนี ่ส งผลกระทบต อหลัก
นิยมกำรปฏิบัติกำรทำงเรือสำขำต ำงๆ่ในควำมรับผิดชอบ่กร . ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำร
ทบทวน่ปรังปรุงอย ำงต อเนื่องรวมถึงในบำงกรณีต้องได้รับกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักนิยม
ดังกล ำวด้วย 

  (๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

    - แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกัน 
    - แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั งในส่วน
รำชกำรนอกส่วนรำชกำรและจำกต่ำงประเภทกัน 
    - ข้อจ ำกัด 
ประเภทกำรแข่งขัน คู่เทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิง

แข่งขัน 
ข้อจ ำกัดในกำร
ได้มำซึ่งข้อมูล 

กำรแข งขันภำยใน - น ข ต .ท ร . ที่ เ ป็ น
หน วยเตรียมก ำลังใน
ส วนก ำลังรบ 

- รำยงำนผลกำรฝึกกองทัพเรือประจ ำปี 
- ระดับควำมพร้อมรบของ่ทร.  
-่รำยงำนกำรประเมินควำมพร้อมด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ไม มี 
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ประเภทกำรแข่งขัน คู่เทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิง
แข่งขัน 

ข้อจ ำกัดในกำร
ได้มำซึ่งข้อมูล 

กำรแข งขันภำยนอก - เหล ำทัพอ่ืน - รำยงำนผลกำรฝึกร วมกองทัพไทย 
-่ข้อมูลกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ 

ไม มี 

 - ก ำลั งท ำงเรื อของ
ประเทศใกล้ เคี ยงใน
ภูมิภำค 

- ประมำณกำรข ำงกรองของ่ขว.ทร. 
- รำยงำนกำรฝึกผสมกับ่ทร.มิตรประเทศ 
-่ข ำวสำร/เอกสำร/หนังสือสิ่ งพิมพ์เปิด่ 
กำรจั ดห ำอำวุ ธยุ ท โธปกรณ์ ของ่ท ร .่ 
ในภูมิภำค 
-่ข ำวสำร/เอกสำร/หนังสือสิ่ งพิมพ์เปิด่ 
กำรฝึกผสมของ่ทร.่ในภูมิภำคกับ่ทร.่
ประเทศอ่ืนๆ 
-่ข ำวสำร/เอกสำร/หนังสือสิ่ งพิมพ์เปิด่ 
กำรปฏิบัติกำรของ่ทร.่ในภูมิภำค่ในกำร
ปฏิบัติกำรทำงทะเล่ 

ไม มี 

 ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
  (๑๒) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์ 

ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

๑.่ด้ำนพันธกิจ - สภำพยุทโธปกรณ์มีอำยุกำรใช้งำนนำน่และมี
งบประมำณในกำรซ อมบ ำรุงและกำรจัดหำ
ทดแทนที่จ ำกัด่รวมถึงกำรซ อมบ ำรุงซึ่งส งผล
ต อควำมพร้อมด้ำนองค์วัตถุเป็นปัจจัยภำยนอก
ของ่กร . โดยเป็นปัจจัยของหน วยเทคนิค่
นอกจำกนี ยั งมี ปั จ จั ยภ ำยนอก อ่ืน ได้ แก ่
สำยกำรผลิตอะไหล ของบริษัทผู้ผลิตที่อำจ
ส งผลกระทบต อกำรซ อมบ ำรุงเรือและกำรส ง
มอบเรือได้ตำมแผน 
- จำกอำวุธยุทโธปกรณ์ที่เทคโนโลยีที่สูงขึ น่ท ำ
ให้ยุทธวิธีกำรรบทำงเรือเปลี่ยนไป่ทั งนี ่กร.่ได้
ด ำเนินกำรฝึกทั งภำยในหน วยร วมกับหน วยรบ
อ่ืนและฝึกร วมผสมกับนำนำประเทศ่ทั งยังต้อง
พัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรให้
สอดคล้องกับอำวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

-่กำรที่ ่กฝ ร .่เป็ นหน วยหลั ก 
ใน ก ำร ่อบ รม ่ก ำลั งพ ล ่ให้ มี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
เหมือนกันคือได้คนสมบูรณ์แบบ 
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ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์ 

ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

๒.่ด้ำนปฏิบัติกำร - กำรปฏิบัติกำรอ่ืนๆที่นอกเหนือจำกกำร
ปฏิบัติกำรปกติ่เช น่กำรจัดเรือเข้ำปฏิบั ติ
รำชกำร่มบภ.่มปจ.่ท ำให้่กร.่ต้องด ำเนินกำร
จั ด เต รี ย ม ควำมพร้ อมด้ ำนก ำลั งพลและ
ยุทโธปกรณ์่และแนวทำงกำรปฏิบัติให้มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
-่กองเรือยุทธกำรมีกิจที่ต้องปฏิบัติมำกกว ำ
ทรัพยำกรที่มีนอกเหนือจำกที่ส งมอบก ำลังทำง
เรือให้หน วยใช้ก ำลังแล้ว่กองเรือยุทธกำรยังมี
กิจในกำรสนับสนุนกำรฝึกหน วยต ำงๆ่ทั งใน
และนอกกองทัพเรือ่รวมถึงกำรฝึกผสมกับ่ทร. 
ต ำงประเทศ่ท ำให้เกิดปัญหำเรือไม เพียงพอ่(ทั ง
จ ำนวนเรือและประเภทเรื อ ) และมี ค วำม
จ ำเป็นต้องเร งรัดกำรซ อมท ำเพ่ือให้มีเรือใช้ได้
ทันตำมแผน 
- แผนกำรปลดระวำง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์่กับ
แผนจัดหำตำมโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ่่
ยังไม มีควำมสัมพันธ์กัน่โดยแผนกำรปลด
ระวำง/ทะเบียนยุทโธปกรณ์่ขึ นอยู กับเกณฑ์
อำยุกำรใช้งำนที่ก ำหนดโดย่ทร . และควำม
จ ำเป็ นทำงยุทธกำร่ส วนแผนจัดหำตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ่ขึ นอยู กับ
งบประมำณและสภำพเศรษฐกิจรวมถึงควำม
มั่นคงทำงกำรเมืองซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอก่ท ำให้
ไม สำมำรถจัดหำยุทโธปกรณ์ใหม มำทดแทน
ยุทโธปกรณ์เดิมที่ถึงเกณฑ์ในกำรปลดระวำง
ประจ ำกำรได้เพียงพอ่และจ ำเป็นต้องยึดอำยุ
กำรใช้งำนยุทโธปกรณ์เกินกว ำเกณฑ์ที่ก ำหนด่ 

มีก ำลังทำงเรือหลำกหลำยประเภท่
สำมำรถจัดทดแทนในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจได้อย ำงต อเนื่อง่ตลอดเวลำ 

๓.่ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต อสังคม 

-่สิ่งที่กองเรือยุทธกำรจะต้องสร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดี่ในฐำนะหน วยก ำลังทหำรของกองทัพเรือ่
ด้วยกิจกรรมต ำงๆ่ที่เป็นกำรตอบแทนควำม
เชื่อมั่นของประชำชนในพื นที่่ตลอดจนกำรจัด
ก ำลังสนับสนุนหน วยงำนภำครัฐในพื นที่ที่กอง
เรือยุทธกำรรับผิดชอบ่ 

ค ำนิยมของ่กร.่ใหม นี ได้ใช้่FLEET 
จะท ำให้ประชำชนเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติ 
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ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์ 

ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

๔.่ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล - กำรปรับโครงสร้ำง่เพ่ิมอัตรำ่แต ยังขำดก ำลัง
พลบรรจุ่ท ำให้ขำดแคลนก ำลังพลบำงพรรค่-่
เหล ำ่ในกำรปฏิบัติงำนบนเรือ่ทั งเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป่ท ำให้ต้องบริหำรงำนด้ำนก ำลังพลให้
มีประสิทธิภำพ่เพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้อย ำงมีควำม
พร้อมสู งสุ ด่ควำมไม เพี ยงพอของก ำลั งพล่
โดยเฉพำะแนวทำงกำรบรรจุก ำลังพลที่ร้อยละ่๘๐่
ของอัตรำส วนในก ำลังรบ่อย ำงไรก็ดีกำรออก
ปฏิบัติรำชกำรของหน วยเรือรวมถึงกำรฝึก
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ก ำลังพลร้อยละ่๑๐๐่ของ
อัตรำเรือ่ซึ่งกำรแก้ไขในปัจจุบันใช้กำรสบทบ
ปฏิบัติรำชกำรจำกหน วยข้ำงเคียง่ซึ่งท ำให้เป็น
ข้อจ ำกัดในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนองค์
บุคคลตั งแต ในยำมปกต ิ

มีกระบวนกำรจัดอบรมก ำลังพล 
ให้มีคุณภำพ่เป็นขั นตอน 

 
 ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
  (๑๓) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 
แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
 

กระบวนกำร กำรด ำเนินกำรที่ท ำให้หน่วยประสบควำมส ำเร็จ 
๑.่เสริมจุดแข็งของ
หน วย 

-่นขต.กร.่ทั ง่๑๑่หน วยเปรียบเสมือนแม เหล็ก่๑๑่แท งที่มีพลังของตนเอง่แต ยังไม ถูก
น ำมำจัดขั วให้เส้นแรงแม เหล็กไปในทิศทำงเดียวกัน่นโยบำย่Road map to Standard 
Navy ของ่ผบ.ทร.่ได้ให้ภำพควำมส ำเร็จที่ชัดเจน่ท ำให้่กร.่ซึ่งเป็นหน วยก ำลังรบหลัก
ของ่ทร.่ท ำหน้ำที่ เตรียมก ำลังให้พร้อมใช้่และส งมอบให้หน วยใช้ก ำลัง่มีทิศทำง
ปฏิบัติงำนและควำมคำดหวังในผลผลิตในรูปขีดควำมสำมำรถในสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือที่
ส ำคัญ ชั ด เจนด้ วย เช นกัน ่ดั งนั นห ำกใช้ กลยุทธ์ ่“Decentralized Control and 
Centralized Command ”่โดยก ำหนดให้่่่่นขต.กร ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง่คิด
แนวทำงกำรพัฒนำคนให้มีขีดควำมสำมำรถในสำขำปฏิบัติกำรที่ถนัดตำม่Core Business 
ของหน วย่ให้บรรลุกำรเป็น่Standard Navy ด้ำนองค์บุคคล่องค์ควำมรู้่และกำรบริหำร
จัดกำร่่่่(คนและองค์ควำมรู้)่ก็จะรวมพลังแม เหล็กแท งย อย่ให้เกิดพลังเสริมจุดแข็งของ่
กร.ลักษณะเดียวกับท่ี่ผบ.ทร.่กรุณำมีด ำริ  
-่ปรับปรุง/พัฒนำหลักนิยม่และยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรตำมสำขำต ำง่ๆ่ให้มีควำมทันสมัย่



๓๙ 
 

 

 ลักษณะส ำคัญของกองเรือยุทธกำร  

กระบวนกำร กำรด ำเนินกำรที่ท ำให้หน่วยประสบควำมส ำเร็จ 
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ของโลก่และภูมิภำค  
-่พัฒนำระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรซ อมบ ำรุง่(PMS - IT)่และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
เชื่อมต อกับหน วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง่ได้แก ่อร.่สพ.ทร.่อล.ทร.่พธ.ทร. รวมถึงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศในกำรประเมินควำมพร้อมรบของเรือ่อำกำศยำน่และหน วยสงครำม
พิเศษทำงเรือ่(ระบบ่พอน) ให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้งำนได้อย ำงเป็นรูปธรรม           
-่พัฒนำและสรรหำครูผู้สอน่ปรับปรุงห้องเรียน่ระบบกำรเรียนกำรสอน่กำรพัฒนำ/ผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอน่ให้มีควำมทันสมัย่เพ่ือให้กำรฝึกก ำลังพลของ่กร.่มีควำมรู้และ
ทักษะครอบคลุมทุกสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือ่ตลอดจนกำรปรับปรุงหลักนิยมและยุทธวิธีใน
กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่กำรตรวจสอบและประเมินผลขีดควำมสำมำรถก ำลังทำงเรือ่  

๒.่ขจัดจุดอ อนของ
หน วย 

-่หน วยทุกระดับใน่กร.จะต้องเข้ำใจเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำทุกระดับ่เป้ำหมำยที่
ต้องกำรเห็นควำมส ำเร็จ่่และมีจิตใจต้องกำรร วมสร้ำงควำมส ำเร็จนี ด้วยกัน่่ดังนั นกำรจัด
หน วยปฏิบัติหน้ำที่่IO ส ำหรับงำนนี จึงเป็นสิ่งจ ำเป็น   
-่ควำมร วมมือของก ำลังพล่กร.เพ่ือกำรพัฒนำองค์บุคคลสู กำรเป็น่Standard Navy  
ถือเป็นเรื่องส ำคัญที่สุด่่แต จำกสภำวะที่ก ำลังพลยังไม มีระบบ่Career Path รองรับ
แนวทำงกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรรับรำชกำรที่ชัดเจน่กร.ก็จะตำมเรื่องที่ได้เคยเสนอ่
ทร.ไปแล้ว่่ให้ได้รับกำรอนุมัติและน ำมำใช้อย ำงเป็นรูปธรรมต อไป่ซึ่งน ำจะเป็นกำรขจัด
จุดอ อนด้ำนคนประกำรหนึ่ง  
-่จัดท ำ่Workflow  Work Manual และรวบรวมเอกสำรคู มือ่ต ำรำ่ระเบียบต ำง่ๆ 
ที่รองรับ่ใน่CB แต ละตัว รวมทั งก ำหนดมำตรฐำนทั งในจุดควบคุมของกระบวนกำร่และ 
ใน่Output  
- สร้ำงค ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญร วมกันในกำรแก้ปัญหำกำรปลดระวำงเรือ่ระหว ำง่กร.่กับ่
ยก.ทร.่และสร้ำงค ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญร วมกันในกำรแก้ปัญหำกำรซ อมบ ำรุงเรือ่ระหว ำง่
กร.่กับ่อร.    

๓.่สร้ำงโอกำสของ
หน วย 

-่จำกสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมม่ันคงทำงทะเล่ที่ภัยคุกคำมรูปแบบใหม มีโอกำสเกิดขึ นได้
ทุกเมื่อ่และจำกกำรที่่ทร.่ได้รับมอบหน้ำที่ส ำคัญจำกรัฐบำล่อำทิ่กำรบังคับใช้มำตรกำร
ต อต้ำน่IUU Fishing เป็นต้น่่ท ำให้บทบำทของ่กร.่ที่เป็นหน วยเตรียมก ำลัง่และสร้ำง
คนให้พร้อมปฏิบัติกำรมีสูงขึ น่จึงสำมำรถใช้โอกำสนี เพ่ิมกระบวนกำรสร้ำงคนให้มีขีด
ควำมสำมำรถตำมสำขำปฏิบัติทำงเรือส ำคัญรองรับ่ขณะเดียวกันก็ทบทวนกระบวนกำร
สร้ำงคนให้มีพื นฐำนที่มั่นคงและเป็นมำตรฐำน่พร้อมต อยอดเป็น่Professional Navy  
ในปี่๒๕๖๗่ได้ต อไปด้วย่ส ำหรับวิธีกำรสร้ำงโอกำสในกรณีนี ่กร.่พร้อมสนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม่ในหลักสูตรที่ส ำคัญในกำรสร้ำงบทบำทของ่กร.่
เช น่IUU Fishing กำรรักษำกฎหมำยและช วยเหลือผู้ประสบภัย่หรือกำรสร้ำงบทบำท
ต ำงประเทศ/ทำงกำรทูต่เป็นต้น่ 
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กระบวนกำร กำรด ำเนินกำรที่ท ำให้หน่วยประสบควำมส ำเร็จ 
-่ค้นหำบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ่(Talent Person)่ในแต ละสำขำปฏิบัติกำร่หรือ 
แต ละ่CB เพ่ือเป็นแกนน ำในแต ละเรื่อง  
-่ทบทวนกระบวนกำร่และปรับลดขั นตอนที่ไม จ ำเป็น   
-่โอกำสในกำรสร้ำงควำมร วมมือร วมกับมิตรประเทศ่และประเทศเพ่ือนบ้ำน 

๔.่สร้ำงควำมท้ำทำย ๑.่ควำมท้ำทำยของพันธกิจ 
่่่่๑.๑่ควำมท้ำทำยของพันธกิจที่่๑่กำรเตรียมก ำลังทำงเรือ่คือ่ควำมส ำเร็จของงำน 
ในกำรเตรียมกำรให้เรือพร้อมที่จะส งมอบ่ทร.่ทรภ.่ได้อย ำงมีคุณภำพ่และทันเวลำ  
่่่่๑.๒่ควำมท้ำทำยของพันธกิจที่่๒่กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่ตำมที่ได้รับมอบหมำย่คือ 
ขีดควำมสำมำรถท่ีต้องได้รับกำรฝึกฝน  
 ๑.๓่ควำมท้ำทำยของพันธกิจที่่๓่กำรพัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือ่
คือ กำรน ำไปใช้่และควำมยอมรับถึงหลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือที่ได้รับกำร
พัฒนำ  
 ๑.๔่ควำมท้ำทำยของพันธกิจที่่๔่กำรสนับสนุนงำนเพ่ือควำมมั่นคง่บรรเทำสำธำรณ
ภัย่และช วยเหลือประชำชน่คือ กำรประสำนงำนกับหน วยที่รับผิดชอบ่กำรด ำเนินกำรได้
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๒.่ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร่คือ่กำรลดขั นตอนกำรปฏิบัติงำน่กำรน ำ่ IT เข้ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน่กำรประสำนกำรท ำงำนระหว ำงหน วยงำน  
๓.่ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล่คือ่กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์่กำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมสำมำรถหลำกหลำย่(Multi Skill ) กำรพัฒนำบุคลำกรที่มีอำยุมำกให้ใช้
คอมพิวเตอร์ได้อย ำงมีประสิทธิภำพ  
๔.่ควำมท้ำทำยด้ำนควำมรับผิดชอบต อสังคม่คือ่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสู ควำมสุข 
มวลรวม และกำรเสนอข้อมูลกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบแก สังคม่ให้กับ่หน วยเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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กระบวนกำรที่ส ำคัญ  
 เป็นกระบวนกำรที่กองเรือยุทธกำร่จะต้องด ำเนินกำรสอดคล้องตำมพันธกิจของกองเรือยุทธกำร่  
แบ งออกเป็น่๔่กระบวนกำร่ประกอบด้วย 
 ๒.๑่กระบวนที่่๑่(CB1)่คือ่่กระบวนกำรฝึกและเตรียมก ำลังทำงเรือ่และอำกำศยำนและก ำหนด
ระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมตำมกระบวนกำรนี ่คือ่ สำมำรถออกปฏิบัติกำรได้ตำมเวลำและแผนปฏิบัติ
กำรที่่ทร.ก ำหนด ประกอบด้วย่กระบวนกำรสร้ำงคุณค ำ่ดังนี  
  ๒.๑.๑  กระบวนกำรฝึกอบรมทำงทหำร 
   ๒.๑.๒ กระบวนกำรพัฒนำก ำลังพล 
   ๒.๑.๓ กระบวนกำรซ อมบ ำรุงเรือ/ยุทโธปกรณ์่ระดับผู้ใช้/ระดับกลำง 
   ๒.๑.๔ กระบวนกำรซ อมบ ำรุงอำกำศยำน่ระดับผู้ใช้/ระดับกลำง/ระดับโรงงำน 
  ๒.๑.๕ กระบวนกำรฝึกทบทวนควำมพร้อมก อนกำรส งมอบเรือไปปฏิบัติกำร 
   ๒.๑.๖ กระบวนกำรฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี่ตำมสำขำปฏิบัติกำรทำงเรือ 
   ๒.๑.๗ กระบวนกำรฝึกตำมแผนกำรใช้ก ำลังและระดับควำมพร้อมรบระดับ่พ.๑่และ่พ.๒ 
   ๒.๑.๘ กระบวนกำรเตรียมยุทธวิธีสงครำมพิเศษทำงเรือ 
 ๒.๒ กระบวนที่่๒่(CB2)่คือ่่กระบวนกำร่กำรปฏิบัติกำรตำมสำขำกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่กำร
ปฏิบัติกำรทำงอำกำศ่กำรปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ่และกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำงเรือตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย่และก ำหนดระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมตำมกระบวนกำรนี ่คือ่สำมำรถปฏิบัติกำรตำมสำขำ่่
กำรรบได้ตำมเวลำ่และแผนปฏิบัติกำรได้่ในระดับ่พ.๑่และ่พ.๒่ทั ง่๒๘่สำขำ่ตำมที่่ทร.ก ำหนด
 ประกอบด้วย่กระบวนกำรสร้ำงคุณค ำ่ดังนี  
  ๒.๒.๑  กระบวนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์
ปกติ่(พ.๑)่และกำรปฏิบัติงำนตำมแผนเผชิญเหตุ่(พ.๒) 
   ๒.๒.๒ กระบวนกำรฝึกร วม/ผสมกับต ำงประเทศ 
 ๒.๓ กระบวนที่่๓่(CB๓)่คือ่่กระบวนกำร่พัฒนำหลักนิยมและยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำร่สำขำต ำง่ๆและ
ก ำหนดระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมตำมกระบวนกำรนี ่คือ่หลักนิยมและยุทธวิธีปฏิบัติกำรทำงเรือ่ที่ถูก
น ำไปใช้ได้ตรงตำมห้วงเวลำที่เหมำะสม่และสำมำรถยอมรับได้ถึงควำมถูกต้อง่และมีประสิทธิภำพของหลัก
นิยมและยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำร่สำขำต ำง่ๆ่ซึ่งมีกระบวนกำรสร้ำงคุณค ำ่คือ่กระบวนกำรพัฒนำ/ทบทวน
หลักนิยม 
 ๒.๔ กำรบวนที่่๔่(CB๔)่คือ่่กระบวนกำร่สนับสนุนงำน่ทร.่เพื่อควำมม่ันคง่กำรบรรเทำ่สำธำรณภัย่
และกำรช วยเหลือประชำชน่และก ำหนดระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมตำมกระบวนกำรนี ่คือ่หมู เรือ
เตรียมพร้อมในกำรบรรเทำสำธำรณภัยและช วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล่สำมำรถออกปฏิบัติกำรได้ตำม
เวลำ่และแผนปฏิบัติกำรที่่ทร.่ก ำหนด ซึ่งมีกระบวนกำรสร้ำงคุณค ำ่คือ่กระบวนกำรสนับสนุนเพ่ือ
ควำมมั่นคง่บรรเทำสำธำรณภัยและช วยเหลือประชำชน 
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ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร 

พันธกิจ กระบวนกำร ผู้รับบริกำร องค์ควำมรู ้ ผู้เชี่ยวชำญ 
๑ .จั ด เต รี ย ม ก ำลั งท ำ ง เรื อ่
อ ำนวยกำรฝึกหน วยในบังคับ
บัญชำ่ให้ พร้อมที่ จะปฏิบั ติ
ภำรกิจได้อย ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรเตรียมก ำลังทำงเรือ -่หน วยใช้ก ำลัง (ทรภ.๑่
–่๓่ศปก.ทร.่นรข.่
กปช.จต.่ฯลฯ) 

หลักนิยมสำขำกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ฯ 

-่ตำมค ำสั่ง
คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ของ่
กร.่ท่ี /๒๕๖๑่ 
ลง่่๑๑่ธ.ค.๖๑ ๒ .่่ ปฏบิัติกำรทำงเรือ่ปฏิบตัิกำร

ทำงอำกำศ่ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ่
และปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำง
เรือ่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กำรปฏิบัติกำรตำมสำขำกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ 

-่หน วยใช้ก ำลัง (ทรภ.๑่
–่๓่ศปก.ทร.่นรข.่
กปช.จต.่ฯลฯ) 

หลักนิยมสำขำกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ฯ 

๓ ่.่่.พั ฒ น ำหลั กนิ ยมและ
ยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ่
ปฏิบัติกำรทำงอำกำศ่ปฏิบัติกำร
ตำมล ำน  ำ ่และปฏิ บั ติ ก ำร
สงครำมพิเศษทำงเรือ  

กำรพัฒนำหลักนิยมและ
ยุทธวิธีกำรปฏิบัติกำรทำง
เรือ่ปฏิบัติกำรทำงอำกำศ่
ปฏิบัติกำรตำมล ำน  ำ่และ
ปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษทำง
เรือ 

-่กองเรือตำมประเภท
ของ่กร. 

หลักนิยมสำขำกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ฯ 

๔.่ ่.สนับสนุนงำนเพื่อควำม
มั่นคง่ กำรบรรเทำสำธำรณภัย 
และกำรช่วยเหลือประชำชน 

-่กำรสนับสนุนงำน่ทร.่เพื่อ
ควำมมั่นคง 
-่กำรบรรเทำ่สำธำรณภยั่
และกำรช วยเหลือประชำชน 

-่หน วยใช้ก ำลัง่(ทรภ.๑่
–่๓่ศปก.ทร.่นรข.่
กปช.จต.่ฯลฯ) 
-่ประชำชน 

-่หลักนิยมสำขำกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ฯ 
-กำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล 
-่กำรบรรเทำสำธำรณภัย 

HA/DR  
น.อ.พนม่ควรประดิษฐ ์
น.อ.บทชำย่บุญล้อม 

 


