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แผนยุทธศาสตร์กรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 
๑. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสารบรรณทหารเรือ 

 แผนยุทธศาสตร์ของกรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นการก าหนดทิศทางการ
บริหารจัดการท่ีชัดเจนของหน่วย และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ รวมท้ังสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรตามเป้าหมายท่ีต้องการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการของบประมาณ การจัดท าแผนงาน/กิจกรรม การเช่ือมโยงกับ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  และใช้ในการติดตามผลการด าเนินการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมสารบรรณทหารเรือ 
 
๒. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 

 วิสัยทัศน์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๗ 
 “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลท่ีมีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 
โดยมีสาระส าคัญและเป้าหมายดังนี้ 
 ๑. สาระส าคัญและเป้าหมาย 
  ๑.๑ หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลท่ีมีบทบาทน าในภูมิภาค 
   (๑) สาระส าคัญ 
   ทร.มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของ
ประเทศ ท่ีมีความพร้อมและมีขีดความสามารถสูง เป็นท่ีเช่ือมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนในการปฏิบัติการ
ทางทหารเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม เพื่อรักษาสิทธิและอ านาจอธิปไตยทางทะเล รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล และภารกิจอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังแต่ภาวะปกติ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคน
ในชาติในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเกียรติและศักด์ิศรีของ
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการพัฒนากองทัพเรือท่ีดี โดยมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อ
การรักษาผลประโยชน์ สร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคร่วมกันเป็นหลัก และให้ความส าคัญ
กับการพึ่งพาตนเองโดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันในการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์จนเกินความจ าเป็น 
   (๒) เป้าหมาย 
    - เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยท่ีมีบทบาทส าคัญใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการพัฒนาให้มีการจัดระบบระเบียบท่ีดีในทะเล 
    - เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการเช่ือถือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการริเริ่มแนวทาง 
การด าเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลท้ังภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
    - เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการไว้วางใจและเป็นท่ีเช่ือมั่นจากสาธารณชนว่าการปฏิบัติ
ภารกิจใด ๆ จะประสบผลส าเร็จและเป็นผลงานท่ีมีความโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 
รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ   
  ๑.๒ หน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   (๑) สาระส าคัญ 
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    ทร.ยึดมั่นการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง มีการก ากับดูแลองค์กร
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการกองทัพมีมาตรฐานระดับสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังการใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ีเช่ือมั่นของประชาชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่หน่วยงานราชการภายในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
   (๒) เป้าหมาย 
    - เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ต้ังแต่
การก าหนดทิศทางการน าองค์การ และยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน สามารถน ายุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ท่ีสามารถใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ และทันต่อสถานการณ์ 
    - เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์
ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักของกฎหมาย รวมท้ังมีระบบการจัดการผลกระทบทางลบท่ีดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
    - เป็นหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือมั่นและพึงพอใจจากท้ังบุคลากรภายในกองทัพเรือ 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
    - เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
  

แนวทางการพัฒนากองทัพเรือตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์  

 ด้านก าลังพล 
 ๑. พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้เพียงพอและรองรับกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีก้าวไป
อย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากก าลังพลของกองทัพเรือจะต้องเข้าสู่ยุคของอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยและ
เทคโนโลยีช้ันสูงท่ีจะต้องเข้ามาทดแทนยุทโธปกรณ์เก่า 
 ๒. มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักขีดสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาก าลังพลให้มี
ความเช่ียวชาญมีความเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขาปฏิบัติการอย่างแท้จริง และได้รับการฝึกทบทวนหลักนิยมและ
ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจะท าให้การปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม่มีความรวดเร็วและ
ช้ีขาดการแพ้ชนะด้วยเวลาอันส้ัน การตัดสินใจท่ีผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรือการปฏิบัติท่ีล่าช้าไปเพียงเส้ียววินาที
อาจน าไปสู่ความพ่ายแพ้หรือความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่การแสดงบทบาทน าในภูมิภาค 
 ๓. พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น รวมท้ังกฎหมายท่ีมอบอ านาจ
ให้กองทัพเรือ เพื่อให้การปฏิบัติการของกองทัพเรือในบทบาทด้านการรักษากฎหมายในทะเลสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังพลทุกระดับของกองทัพเรือให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา 
กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรับผิดชอบเสียสละ 
และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักปฏิบัติในการท างาน 
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 ๕. พัฒนาก าลังพลท่ีต้องปฏิบัติภารกิจในลักษณะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บจาก
ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุในทะเลให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เนื่องจากการ
ด าเนินการท่ีไม่ถูกต้องจะท าให้ผู้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บมากขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 ๖. ก าลังพลในระดับผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักการ
ด้านการทูต การใช้ภาษาต่างประเทศ มีภาวะผู้น าทางทหาร มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวท่ีดี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติในเชิงการทูตได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นผู้ให้ความสนใจกับความเคล่ือนไหวด้านข่าวสาร
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้สามารถแสดงวิสัยทัศน์และเปิดมุมมองไปสู่โลกภายนอกได้ 
 ๗. มีระบบการบริหารจัดการก าลังพลและระบบการพัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง และท่ีส าคัญจะต้องมีแนวทางการเตรียมบุคลากร/
บริหารจัดการส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งท่ีส าคัญ และกลุ่มท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 ด้านการควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 ๑. พัฒนาเครือข่ายการส่ือสารและสารสนเทศของกองทัพเรือให้มีความพร้อม สามารถสนับสนุน
การควบคุมบังคับบัญชา ตามแผนป้องกันประเทศและแผนเผชิญเหตุ และสอดคล้องกับหลักการของสงครามท่ี
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนาระบบการควบคุมบังคับบัญชาของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาค
ให้สามารถติดตามการเคล่ือนไหวก าลังของตนได้ตลอดเวลาในลักษณะ Real Time และสามารถประสานและ
แลกเปล่ียนเป้าหมายในความควบคุมหรือรับผิดชอบหน่วยท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังขยายขีดความสามารถ
ให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลและภาพสถานการณ์กับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพต่าง ๆ 
 ๓. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารและสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยีและภัย
คุกคามท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกองทัพเรือให้สามารถรองรับการใช้งานระบบ
ส านักงานอัตโนมัติและระบบงานงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน และพัฒนาก าลังพลด้านการส่ือสารและสารสนเทศ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สงครามสารสนเทศและไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ เพี่อรองรับงานท่ีเพิ่มข้ึน
และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและระบบส่ือสารและสารสนเทศของกองทัพเรือในอนาคต  

 ด้านการฝึก 
 ๑. ด ารงแนวความคิดในการฝึกท่ีว่า “รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น ปฏิบัติงานอย่างไรฝึกอย่างนั้น” โดย
กิจหรือการปฏิบัติท่ีก าลังพลจะต้องเผชิญในอนาคตจะต้องถูกน ามาฝึกให้เกิดความเช่ียวชาญและพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
ได้อยู่เสมอ 
 ๒. การฝึกในการปฏิบัติการทางทหารจะต้องให้ความส าคัญกับการฝึกกองทัพเรือและการฝึกร่วม
กองทัพไทยเป็นอันดับแรก เพี่อให้ก าลังพลมีความเข้าใจแนวทางการรบร่วมและสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผน
ป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การฝึกกับประเทศต่าง ๆ เมื่อมีโอกาสและสถานภาพงบประมาณอ านวยให้ เพี่อเพิ่มประสบการณ์
ให้แก่ก าลังพล  เนื่องจากในอนาคตกองทัพเรือต้องมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 
 ๔. ให้ความส าคัญกับการฝึกท้ังในด้านการปฏิบัติการทางทหารท่ีไม่ใช่สงคราม โดยเฉพาะการฝึก
การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ การรักษากฎหมาย การช่วยเหลือประชาชน และการต่อต้านการก่อการร้าย 
โดยเฉพาะในทะเลและชายฝ่ัง ซึ่งเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญในอนาคต 
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 ด้านการบรหิารจัดการ 
 ๑. ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการยกเลิกงานท่ีล้าสมัย ลดความซ้ าซ้อน หรือกระบวนการ
ท่ีไม่มีคุณค่า 
 ๒. ปรับปรุงระบบงบประมาณให้มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
เอื้อต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 ๓. พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้วิธีท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรให้สามารถสนับสนุนการวางแผน การตกลงใจ 
การควบคุม และการประเมินผลได้ทุกส่วนงานภายในกองทัพ 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์แห่งความเป็นเลิศหรือองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
 ๖. เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการให้แก่ก าลังพล ตามหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของประชาชน 
 

ภารกิจของกรมสารบรรณทหารเรือ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย 
และกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕ ก าหนดให้กรมสารบรรณทหารเรือ มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ
งานสารบรรณและงานธุรการ ตลอดจนให้การฝึกศึกษาวิชาการสารบรรณและวิชาการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าท่ีท่ีส าคัญของ สบ.ทร. ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๑๒๐๐ 
 - ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการกองทัพเรือ 
 - เสนอแนะและก ากับการในด้านวิทยาการเกี่ยวกับการสารบรรณของกองทัพเรือ 
 - ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิต แจกจ่าย และบริการงานพิมพ์สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 - ด าเนินการฝึกและศึกษาวิชาการสารบรรณ รวมทั้งวิชาการพิมพ์แก่ก าลังพลของกองทัพเรือ 
 - ด าเนินการเกี่ยวกับการก าลังพลของเหล่าทหารสารบรรณท่ีรับผิดชอบ 
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ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ๑. งานสารบรรณ   
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

๑. ผู้บัญชาการทหารเรือ/
กองทัพเรือ(กรณีหนังสือภายนอก 
กองทัพเรือ) 
๒. หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและ
หน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ
(เฉพาะท่ีมีหนังสือส่งถึง) 
๓. คณะกรรมการฯ/ 
คณะท างานฯ/ข้าราชการ กองทัพเรือ 
(ท่ีมีหนังสือ 
ส่งถึง) 
 
 

(กลุ่มเดียวกับผู้รับบริการ) 
 

๑. หนังสือราชการถูกต้อง/ 
รวดเร็ว/ทันเวลา 
๒. สามารถเข้าระบบเครือข่ายและ
ดาวน์โหลดข้อมูลการรับส่งหนังสือ 
ทางระบบได้รวดเร็ว 
๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ทันสมัย สืบค้นได้ง่าย ในเว็บไซต์
ของหน่วย  
๔. สามารถติดตามหนังสือและ
ตรวจสอบข้ันตอนการ ด าเนินการ
ได้ ณ จุดบริการ แห่งเดียว 

  ๒. การผลิตส่ิงพิมพ์ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

๑. หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและ
หน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือท่ี
ขอรับการสนับสนุนจัดท าส่ิงพิมพ์ 
๒. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
กองทัพเรือท่ีให้จัดท าส่ิงพิมพ์ 
 

(กลุ่มเดียวกับผู้รับบริการ) ๑. หนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์ท่ี
มีคุณภาพ สวยงาม น่าอ่าน  
๒. ให้ค าแนะน า ข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการ
ออกแบบ/ส่ังผลิตงาน  
๓. การออกแบบส่ิงพิมพ์ สวยงาม 
ทันสมัย 
๔. การผลิตส่ิงพิมพ์แล้วเสร็จ ตาม
เวลาท่ีนัดหมาย 

  ๓. การพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถตามขีดสมรรถนะ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

๑. ก าลังพลของหน่วย 
ขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะ
กิจกองทัพเรือ ท่ีเข้ารับการอบรม 
(การพัฒนาก าลังพล) 
 

หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วย
เฉพาะกิจกองทัพเรือท่ีส่งก าลังพล
เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 

 
 

ความต้องการผู้รับบริการ 
๑. ผู้ส าเร็จการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ความต้องการและความคาดหวัง 
๒. ได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง 
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 ๓. เมื่อส าเร็จการอบรมแล้ว ควร
สอบเล่ือนฐานะได้ 
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ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
๑. ผู้ส าเร็จการอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง 
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง  
๓. เมื่อส าเร็จการอบรมแล้ว ควร
สอบเล่ือนฐานะได้ 

 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกรมสารบรรณทหารเรือ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม
ภายใน  สภาวะแวดล้อมภายนอก  ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (SWOT)  ดังนี้  

   จุดแข็ง S (Strengths) 
   ๑. ก าลังพลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในสายงานด้านต่าง ๆ ท าให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒. มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ท าให้การท างาน
สะดวกรวดเร็ว ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   ๓. มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหารในการรับส่ง
เอกสาร เพื่อลดงบประมาณและขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ 
   ๔. เป็นหน่วยงานหลักในการให้การฝึกอบรมวิชาการสารบรรณ และการผลิตส่ิงพิมพ์แก่ก าลังพล
กองทัพเรือ ให้มีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
   ๕. น าระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   ๖. ก าลังพลได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๗. กรมสารบรรณทหารเรือได้รับความเช่ือถือในด้านงานสารบรรณ การผลิตส่ิงพิมพ์ และการฝึก 
อบรมวิชาการสารบรรณ การปฏิบัติงานยึดถือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด มีเอกสารและ
คู่มือการปฏิบัติงานท่ีครบถ้วน ชัดเจน    

   จุดอ่อน W (Weaknesses) 
   ๑. จะขาดแคลนก าลังพลท่ีมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในสายงานสารบรรณ และ
งานการผลิตส่ิงพิมพ์ เนื่องจากอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ และสุขภาพไม่แข็งแรง ท าให้คนรุ่นใหม่รับการ
ถ่ายทอดความรู้ ความช านาญจากคนรุ่นเก่าได้ไม่ทัน ประกอบกับการบริหารจัดการก าลังพลขาดความชัดเจน 
ท าให้ก าลังพลขาดการเรียนรู้งานใหม่ ขาดความคิดสร้างสรรค์ 
   ๒. ก าลังพลบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  อุปกรณ์
เครื่องมือท่ีใช้ในการท างานถูกใช้งานอย่างหนัก ท าให้ช ารุดบ่อย  ส่งผลให้การท างานไม่สามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง 
ได้คุณภาพ และอาจล่าช้า 
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   ๓. กรมสารบรรณทหารเรือมีสถานท่ีต้ังแยกจากกรมฝ่ายอ านายการและผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ตามสายงานการเสนอหนังสือ ท าให้การน าส่งและเสนอหนังสือท่ีผู้บังคับบัญชาต้องลงนามไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว 
   ๔. โรงเรียนสารบรรณไม่มีต าแหน่งอัตราครูประจ าโรงเรียน ท าให้การเรียนการสอนในสายวิชาการ
หลักขาดความต่อเนือ่ง เพราะต้องอาศัยครูช่วยสอนจากกองสารบรรณ และกองโรงพิมพ์ ซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้อยู่ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาสอนและใกล้เกษียณอายุราชการ 
   ๕. ก าลังพลในองค์กรยังขาดการมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมาย นอกจากนั้นสภาวะ
แวดล้อมของสถานท่ีท างานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
   ๖. สถานท่ีท างานของหน่วยขึ้นตรงกรมสารบรรณทหารเรืออยู่ต่างท่ีกัน ท าให้ก าลังพลขาดปฏิสัมพันธ์ 
เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดความรู้ 
   ๗. ขาดการบันทึกบทเรียนจากการท างาน/ปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข ท าให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ า ๆ    

   โอกาส O (Opportunities) 
   ได้น าความต้องการการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 
มาพิจารณาเป็นโอกาสของหน่วย ดังนี้ 
   ๑. ด้านก าลังพล 
    ๑.๑ พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้เพียงพอและรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีก้าวไป
อย่างรวดเร็วได้ 
    ๑.๒ มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักขีดสมรรถนะ เพื่อพัฒนาก าลังพลให้มีความเช่ียวชาญ
และเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขาปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
    ๑.๓ มีระบบบริหารจัดการก าลังพลและระบบการพัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะ ให้มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 
   ๒. ด้านการควบคุมบังคับบัญชาและการส่ือสาร 
    ๒.๑ พัฒนาเครือข่ายการส่ือสารและสารสนเทศของกองทัพเรือ ให้มีความพร้อมและสามารถ
สนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชา 
    ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกองทัพเรือ  ให้สามารถรองรับการใช้งาน
ระบบส านักงานอัตโนมัติและระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. ด้านการฝึก 
    - ด ารงแนวความคิดในการฝึกท่ีว่า “รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น ปฏิบัติงานอย่างไรฝึกอย่างนั้น” โดย
การปฏิบัติท่ีก าลังพลจะต้องเผชิญในอนาคตจะต้องถูกน ามาฝึกให้เกิดความเช่ียวชาญและพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้
อยู่เสมอ 
   ๔. ด้านการบริหารจัดการ 
    ๔.๑ ปรับปรุงกระบวนการท างาน ยกเลิกงานท่ีล้าสมัย ลดความซ้ าซ้อน หรือเป็นกระบวนการ
ท่ีไม่มีคุณค่า 
    ๔.๒ พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ได้วิธีท่ีดีสุด 
    ๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  เป็นโอกาสท่ีจะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศหรือองค์กร     
ขีดสมรรถนะสูง 
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    ๔.๔ เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการให้แก่ก าลังพลตามหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จนเป็นท่ียอมรับ 

   ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค T (Threats) 
   ๑. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ เป็นอุปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการซ่อมแซมดูแลสถานท่ีท างาน ตลอดจนการบรรจุก าลังพลและการพัฒนาก าลังพล 
   ๒. การบริหารจัดการก าลังพลเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ท าให้ไม่สามารถจัดหาก าลังพล
ได้ตามท่ีต้องการ 
   ๓. การบรรจุก าลังพลในอัตราร้อยละ ๗๐ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการก าลังพลท่ีไม่เป็นไป
ตามแผน 
   ๔. กรมสารบรรณทหารเรือไม่มีนักพัฒนาระบบ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยตนเองได้ ต้องขอรับการสนับสนุนจากกรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
   ๕. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทัพเรือพัฒนาไปได้ช้าและระบบไม่เสถียร 
   ๖. แผนย้ายโรงเรียนสารบรรณไปยังท่ีต้ังแห่งใหม่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้การพัฒนาการเรียน
การสอนชะงัก 
 
๓. การก าหนดทิศทาง    

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านงานสารบรรณ และงานการผลิตส่ิงพิมพ์”   

   พันธกิจ (Mission) 
   ๑. ให้บริการงานสารบรรณอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
   ๒. ให้บริการงานการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีรวดเร็ว เรียบร้อยได้มาตรฐาน ประหยัดงบประมาณ ด้วยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 
   ๓. พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถตามหลักขีดสมรรถนะ 
   ๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ 
 
๔. การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)    

   เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์แล้วพบว่า ประเด็นส าคัญท่ีจะต้องมุ่งเน้นเพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์
ท่ีว่า “เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านงานสารบรรณ และงานการผลิตส่ิงพิมพ์” กรมสารบรรณทหารเรือ
จะต้องพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการผลิตส่ิงพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เกิดความรวดเร็วและมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ๓ ประเด็น 
ได้แก่ 
   ๑. พัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพตามหลักขีดสมรรถนะ 
   ๒. พัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ 
   ๓. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๕. การก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) 
   จากประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ ได้พิจารณาก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  โดยการมองกรอบการประเมินผลท้ัง ๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the 
Business)  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer)  มิติด้านประสิทธิภาพการจัดการ (Manage 
Resources)  และมิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity Building) ดังนี้ 
   ๑. พัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพตามหลักขีดสมรรถนะ มี ๓ เป้าประสงค์ ได้แก่ 
    ๑.๑ การเตรียมก าลังของ สบ.ทร.สนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของ ทร. 
    ๑.๒ พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังของ สบ.ทร. 
    ๑.๓ การบริหารก าลังพล 
   ๒. พัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ มี ๓ เป้าประสงค์ ได้แก่ 
    ๒.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ทร. 
    ๒.๒ สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    ๒.๓ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ สบ.ทร. 
   ๓. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มี ๓ เป้าประสงค์ ได้แก่ 
    ๓.๑ การบริหารจัดการของ สบ.ทร.มีคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 
    ๓.๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
    ๓.๓ เป็นองค์กรแห่งความผาสุก (Happy Work Place) 

 
การมองกรอบการประเมินผลในมุมมอง ๔ มิติ 

   มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business)  ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ท่ี ๑ การเตรียมก าลังของ สบ.ทร.สนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของ ทร. 
    เป้าประสงค์ท่ี ๒ การบริหารจัดการของ สบ.ทร.มีคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA 
   มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ท่ี ๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ทร. 
    เป้าประสงค์ท่ี ๔ สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการ (Manage Resources) ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังของ สบ.ทร. 
    เป้าประสงค์ท่ี ๖ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ สบ.ทร. 
                มิติที่ ๔ ด้านพัฒนาองค์กร (Capacity Building) ประกอบด้วย  
    เป้าประสงค์ท่ี ๗ การบริหารก าลังพล  
    เป้าประสงค์ท่ี ๘ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
    เป้าประสงค์ท่ี ๙ เป็นองค์กรแห่งความผาสุก (Happy Work Place)
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แผนท่ียุทธศาสตร์กรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
วิสัยทัศน์ " เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านงานสารบรรณ และงานการผลิตสิ่งพิมพ์" 

พัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพตามหลักขีดสมรรถนะ   พัฒนากระบวนงานสู่ความเป็นเลิศ   พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

มิติท่ี ๑ ประสิทธิผล 
 
 

   

 
 

มิติท่ี ๒ คุณภาพการให้บริการ 
 
 

   

 
 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิภาพ 
 
 

   

 
 

มิติท่ี ๔ ด้านองค์กร 
 
 

   

๑. การเตรียมก าลังของ สบ.ทร.สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามภารกิจของ ทร. 
 

๒. การบริหารจัดการของ สบ.ทร.มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ PMQA 

๓. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ ทร. 

 

๔. สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๗. การบริหารก าลังพล ๙. เป็นองค์กรแห่งความผาสุก 
(Happy Work Place) 

๘. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

๕. พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังของ สบ.ทร. ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ 
สบ.ทร. 

 



 

- ๑๑ - 
 

   ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ของกองทัพเรือกับเปา้ประสงค์ของกรมสารบรรณทหารเรือ 
 
   กระทรวงกลาโหมได้ถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และกองทัพเรือได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒  ลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราช-
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และนโยบายกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
   ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์ของกองทัพเรือกับเป้าประสงค์ของ
กรมสารบรรณทหารเรือ  จึงได้น าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มาเช่ือมโยง
กับเป้าประสงค์ของกรมสารบรรณทหารเรือ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ดังนี้  

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ทร. ลงสู่การปฏิบัติ และความเช่ือมโยงของเป้าประสงค์ของ ทร. 
 

เป้าประสงค์ระดับ ทร.  เป้าประสงค์ สบ.ทร. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕  ทร. มีขีด
ความสามารถ และพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย 
และความมั่นคง 
๕.๑ การเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศ  
และรักษาความมั่นคงภายใน โดยก าลังกองทัพเรือ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๙ การบริหารจัดการ 
ทร. มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๙.๑ การน าแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหาร
จัดการ (๕๙ –๖๘) ไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
ทร. 
๑๐.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของ ทร. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ กองทัพเรือมีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของ 
ทร. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๘  การพัฒนา
กระบวนการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง ทร. ในการ
ป้องกันประเทศ 
๑๘.๒ การเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
๑๘.๓ การเตรียมความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุง 
 

 
 
 
๑. การเตรียมก าลังพลของ สบ.ทร.สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามภารกิจของ ทร. 
 
 
๒. การบริหารจัดการ สบ.ทร. มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
PMQA 
 
 
 
๓. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ สบ.ทร. 
 
 
๔. สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
๕. พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังพลของ สบ.ทร. 
 
 



 

- ๑๒ - 
 

เป้าประสงค์ระดับ ทร.  เป้าประสงค์ สบ.ทร. 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒๒ การพัฒนาการ
บริหารจัดการ ทร. 
๒๒.๑ การพัฒนาระบบงบประมาณ 
๒๒.๒ การพัฒนาระบบราชการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒๓ การพัฒนาระบบ
การบริหารก าลังพล 
๒๓.๑ การบริหารก าลังพล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒๔ การพัฒนาก าลังพล
ให้มีขีดสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ 
๒๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒๖  การสร้างขวัญ และ
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของก าลัง ทร. 
๒๖.๑ การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ สบ.ทร. 
 
 
 
๗. การบริหารก าลังพล 
 
 
 
๘. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
 
๙. เป็นองค์กรแห่งความผาสุก (Happy Work Place) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๓ - 
 

๖. การก าหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) 

   ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และเป้าหมาย (Target) ของแต่ละเป้าประสงค์  
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ 
๑. การเตรียมก าลังพลของ สบ.ทร.
สนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของ ทร. 

- ความส าเร็จในการบรรจุก าลังพล  ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
      

๒. การบริหารจัดการ สบ.ทร.มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ PMQA 

- ผลการตรวจ PMQA ในแต่ละปีผ่านเกณฑ์ตามท่ีกองทัพเรือก าหนด ร้อยละ 
 

๖๕ 
 

๖๕ 
 

๖๕ 
 

๖๕ 
 

๓. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
สบ.ทร. 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของก าลังพลและหน่วยที่ส่งก าลังพลเข้า
รับการฝึกอบรมที่สบ.ทร. 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานสารบรรณท่ีมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีมี
คุณภาพ ทันเวลา 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ  
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

๔. สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ทร.ในเรื่องความโปร่งใส 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ให้ นขต.สบ.ทร. ทราบ
และปฏิบัติ/ระดับ 
     ระดับ ๑ จัดท าแนวทางการจัดท าแผน CSR 
     ระดับ ๒ ช้ีแจงท าความเข้าใจ/แผน CSR ระดับ ทร. 
     ระดับ ๓ หน่วยจัดท าแผน CSR     
     ระดับ ๔ น าแผนไปปฏิบัติประเมินผล ทบทวน/ปรับปรุง 
- จ านวนผลการตรวจสอบท่ีมีการกระท าทุจริตลดลง 
- จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับแจ้งกลับผู้เกี่ยวข้อง    
 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 

ระดับ ๑ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

ระดับ ๒ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

ระดับ ๓ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

ระดับ ๔ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 



 

- ๑๔ - 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ 
- ความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายการก ากับองค์กรท่ีดี 
ของ ทร.ตามแผนงานท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕. พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังพล
ของ สบ.ทร. 
    ๕.๑ การฝึกอบรมได้คุณภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 
 
 
 
   ๕.๒ ก าลังพลมีความรู้และ
ความสามารถตามขีดสมรรถนะ 
   ๕.๓ งานสารบรรณและการผลิต
ส่ิงพิมพ์มีประสิทธิภาพด้วยการมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 
 

 
 
- ผลการปฏิบัติในการฝึกอบรมในแต่ละปีผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมตามท่ี ทร.ก าหนด  
- ความส าเร็จตามแผนการฝึกศึกษาอบรมของหน่วย  

 
 

ระดับ 
 

ร้อยละ 

 
 

ผ่าน 
 

๘๙ 

 
 

ผ่าน 
 

๙๐ 

 
 

ผ่าน 
 

๙๑ 

 
 

ผ่าน 
 

๙๒ 
- ร้อยละของก าลังพลท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของโรงเรียน 
สารบรรณ มีผลการศึกษาในวิชาหลักในสายงานสารบรรณและ 
สายงานการพิมพ์ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนสารบรรณก าหนด  
(เกณฑ์ร้อยละ ๗๕)  
 - ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังพลของ 
สบ.ทร.  
 - ร้อยละของจ านวนงานสารบรรณ ท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกระบวนงาน ดังนี ้
   - หน่วยสามารถรับหนังสือได้ภายใน ๕ นาที 
   - หน่วยสามารส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
ภายใน ๑๕ นาที 
   - หน่วยสามารถจัดท าหนังสือได้ภายใน ๓๐ นาที (กรณีท่ีมีความ
ยาวไม่เกิน ๑ (หน้ากระดาษ และท่ีมีไฟล์เอกสารพร้อมส าหรับการ
ตรวจแก้ 
  - หน่วยสามารถจัดเก็บหนังสือส่ังการและประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติ
เสร็จส้ินแล้ว ภายใน ๖๐ วันหลังส้ินปีปฏิทิน 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

   ๑๐๐ 
 
   ๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๕ - 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ 
   - หน่วยสามารถค้นหาหนังสือทางเอกสารกรณีไม่มีเลขท่ีค าส่ัง
ภายใน ๓ ชม. 
   - หน่วยสามารถค้นหาหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
ภายใน ๑๐ นาที 
- ร้อยละของงานผลิตส่ิงพิมพ์เร่งด่วนท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- ร้อยละของจ านวนงานผลิตส่ิงพิมพ์ท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดในแต่ละกระบวนงาน 
- ร้อยละของจ านวนงานท่ีมีความผิดพลาดในกระบวนการควบคุม 
คุณภาพ (QC) การผลิตส่ิงพิมพ์ 

 
 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

 
 
 
 

๙๕ 
 

๘๐ 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๙๗ 
 

๘๕ 
 

๑๕ 

 
 
 
 

๙๘ 
 

๙๐ 
 

๑๒ 

  
 
 
 

๙๙ 
 

๙๐ 
 

๑๐ 

๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ของ สบ.ทร. 
   ๖.๑  พัฒนาระบบงบประมาณ 
 
 
 
   ๖.๒ พัฒนาระบบราชการ 

 
 
- ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของ สบ.ทร. 

 
 

ร้อยละ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกองทัพเรือ
ก าหนด 
- ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญครบทุกกระบวนการ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

๘๕ 
 

๕๐ 

๘๕ 
 

๕๐ 

๙๐ 
 

๕๐ 

๙๕ 
 

๕๐ 

๗. การบริหารก าลังพลของ สบ.ทร. 
 
 
 

- ความส าเร็จของการบรรจุก าลังพลของ สบ.ทร. เทียบอัตราของ
หน่วยส่วนบัญชาการ 

ร้อยละ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ 



 

- ๑๖ - 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ ปี ๖๒ 
๘. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

- ความส าเร็จตามโครงการศึกษา ทร. 
- จ านวนองค์ความรู้ท่ีมีการจัดการความรู้ในแต่ละปี 

ร้อยละ 
องค์ความรู้ 

๘๕ 
๓ 

๙๐ 
๓ 

๙๕ 
๓ 

๑๐๐ 
๓ 

๙. เป็นองค์กรแห่งความผาสุก (Happy 
Work Place) 

- ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล 
สบ.ทร. 
- ร้อยละของความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
กรมสารบรรณทหารเรือ  

ร้อยละ 
 

 ร้อยละ 

๖๕ 
 

๑๐๐ 

๖๕ 
 

๑๐๐ 

๖๕ 
 

๑๐๐ 

๖๕ 
 

๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๗ - 
 

๗. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) 

   ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสารบรรณทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ได้ก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) เพี่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๑. การเตรียมก าลังพลของ สบ.ทร.สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามภารกิจของ ทร. 

- ความส าเร็จในการบรรจุก าลังพล  เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะ ความรู้ความ
ช านาญ และประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการกรมสารบรรณ
ทหารเรือ 

๒. การบริหารจัดการ สบ.ทร.มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
PMQA 

- ผลการตรวจ PMQA ในแต่ละปีผ่านเกณฑ์ตามท่ี
กองทัพเรือก าหนด 

ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กร  

๓. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ สบ.ทร. 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของก าลังพลและหน่วยที่ส่ง
ก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมที่กรมสารบรรณทหารเรือ 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานสาร
บรรณท่ีมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการผลิต
ส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ ทันเวลา 

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
การฝึกอบรม 
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
งานสารบรรณและการผลิตส่ิงพิมพ์ 

๔. สบ.ทร.มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ - มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ทร.ในเรื่อง
ความโปร่งใส (Corporate Social Responsibility : 
CSR) ให้ นขต.สบ.ทร. ทราบและปฏิบัติ/ระดับ 
     ระดับ ๑ จัดท าแนวทางการจัดท าแผน CSR 
     ระดับ ๒ ช้ีแจงท าความเข้าใจ/แผน CSR ระดับ ทร. 
     ระดับ ๓ หน่วยจัดท าแผน CSR     
     ระดับ ๔ น าแผนไปปฏิบัติประเมินผล ทบทวน/
ปรับปรุง 
-  จ านวนผลการตรวจสอบท่ีมีการกระท าทุจริตลดลง 
- จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับแจ้งกลับผู้เกี่ยวข้อง 
 

การก ากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อ
ร้องทุกข ์



 

- ๑๘ - 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
๕. พัฒนากระบวนการเตรียมก าลังพลของ สบ.ทร. 
    ๕.๑ การฝึกอบรมได้คุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
 
 
 
 
   ๕.๒ ก าลังพลมีความรู้และความสามารถตามขีด
สมรรถนะ 
   ๕.๓ งานสารบรรณและการผลิตส่ิงพิมพ์มีประสิทธิภาพ
ด้วยการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

 
- ผลการปฏิบัติในการฝึกอบรมในแต่ละปีผ่านเกณฑ์
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามท่ีกองทัพเรือก าหนด  
- ร้อยละของก าลังพลท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของ
โรงเรียนสารบรรณ มีผลการศึกษาในวิชาหลักในสายงาน
สารบรรณและสายงานการพิมพ์ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียน  
สารบรรณก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ ๗๕)  
 - ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
ก าลังพลของ กรมสารบรรณทหารเรือ 
- ร้อยละของจ านวนงานสารบรรณท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกระบวนงาน 
       - หน่วยสามารถรับหนังสือได้ภายใน ๕ นาที 
       - หน่วยสามารถส่งหนังสือทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน ๑๕ นาที 
       - หน่วยสาสามารถจัดท าหนังสือได้ภายใน ๓๐ นาที 
(กรณีท่ีมีความยาวเรื่องไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษ และมี
ไฟล์เอกสารพร้อมส าหรับการตรวจแก้) 
       - หน่วยสามารถจัดเก็บหนังสือส่ังการและ
ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติเสร็จส้ินแล้ว ภายใน ๖๐ วันหลังส้ิน
ปีปฏิทิน 
       - หน่วยสามารถค้นหาหนังสือทางเอกสารกรณีไม่มี
เลขท่ีค าส่ังภายใน ๓ ชม. 
       - หน่วยสามารถค้นหาหนังสือทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๐ นาที 

 
ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการฝึกอบรม 
 
 
 
 
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนงานสารบรรณและ
การผลิตส่ิงพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 



 

- ๑๙ - 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
- ร้อยละของงานผลิตส่ิงพิมพ์เร่งด่วนท่ีสามารด าเนินการ
ได้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- ร้อยละของจ านวนงานผลิตส่ิงพิมพ์ ท่ีสามารด าเนินการ
ได้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดในแต่ละกระบวนงาน 
- ร้อยละของจ านวนงานท่ีมีความผิดพลาดในกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ (QC) การผลิตส่ิงพิมพ์ 

๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ สบ.ทร. 
   ๖.๑  พัฒนาระบบงบประมาณ 
 
 
 
   ๖.๒ พัฒนาระบบราชการ 

 
- ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการของ สบ.ทร. 
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ทร.ก าหนด 
- ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานใน
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญครบ
ทุกกระบวนการ 
- ร้อยละของงานผลิตส่ิงพิมพ์เร่งด่วนท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ 

๗. การบริหารก าลังพลของ สบ.ทร. - ความส าเร็จของการบรรจุก าลังพลของ สบ.ทร. เทียบ
อัตราของหน่วยส่วนบัญชาการ 

เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะ ความรู้ความ
ช านาญ และประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการ สบ.ทร. 

๘. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) - ความส าเร็จตามโครงการศึกษา ทร. 
- จ านวนองค์ความรู้ท่ีมีการจัดการความรู้ในแต่ละปี 

ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ก าลังพลเหล่าทหารสารบรรณ 

๙. เป็นองค์กรแห่งความผาสุก (Happy Work Place) - ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล สบ.ทร. 
- ร้อยละของความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
สบ.ทร. 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ทร. 


