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แผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
(จัดทำข้ึนใหม#ในหGวงเดือน ก.พ.๖๔ – มี.ค.๖๔) 

               

๑. ความเปQนมา 

“ ขวัญและกำลังใจ...อำนาจกำลังรบท่ีไม#มีตัวตน ” 

  สวัสดิการ ทร. ก,อต้ังข้ึนเพ่ือจัดสวัสดิการให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว โดยเปEนการช,วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว ให;ได;รับประโยชนIในการดำรงชีวิต นอกเหนือจาก
สวัสดิการท่ีทางราชการจัดให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัวเปEนกรณีปกติ และเพ่ือประโยชนIในการสนับสนุน
การปฏิบัติราชการของ ทร. ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. จะเห็นสมควรให;จัดเพ่ิมเติม ท้ังน้ีการดำเนินการ
จัดสวัสดิการ ทร. ได;ยึดถือและปฏิบัติตามกรอบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว,าด;วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส,วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบ ทร.ว,าด;วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการ ทร.ว,าด;วยการจัดสวัสดิการภายใน ทร. พ.ศ.๒๕๕๘  
 ในอดีตท่ีผ,านมา สวัสดิการ ทร. ประกอบด;วย ๑๗ กิจการหลัก ๑๙ กิจการย,อย และ ๓ หน,วยงาน ซ่ึงต,อมา
เม่ือ ๔ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร. และ ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. ได;กรุณาอนุมัติโครงสร;างอัตราการจัดสวัสดิการ 
ทร. และอัตราค,าตอบแทนแก,ผู;ปฏิบัติงานสวัสดิการ ทร.ใหม, โดยการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร;างฯ ในคร้ังน้ี  
มีวัตถุประสงคIเพ่ือควบรวมกลุ,มกิจการท่ีมีลักษณะการดำเนินการเหมือนกันหรือใกล;เคียงกันเข;ามาอยู,ภายใน
สวัสดิการเดียวกันภายใต;การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารสวัสดิการเพียงคณะเดียว เพ่ือให;เกิดความ
เปEนเอกภาพในการบังคับบัญชา ซ่ึงโครงสร;างการจัดสวัสดิการ ทร.ใหม, ประกอบด;วย ๑๒ สวัสดิการ ๒๙ กิจการ 
๓ หน,วยงาน และ ๑ คณะกรรมการกีฬา ทร. และยังคงใช;โครงสร;างฯ น้ีต,อเน่ืองมาจนถึงปcจจุบัน 

๒. เหตุผลและความจำเปQน 
  พระราชกฤษฎีกาว,าด;วยหลักเกณฑIและวิธีการบริหารกิจการบ;านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
กำหนดให;ส,วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk เพ่ือใช;เปEนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให;สอดคล;องกับยุทธศาสตรIชาติ ๒๐ ปk แผนแม,บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต,อรัฐสภา โดยให;ส,วน
ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk ซ่ึงจะต;องมีการทบทวน
ปรับปรุงใหม,ให;ทันต,อสถานการณIอย,างต,อเน่ือง 
 ศูนยIประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร. (ศปส.ทร.) จึงได;มีการทบทวนและจัดทำร,างแผนกลยุทธI 

สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซ่ึงถือเปEนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk ในด;านสวัสดิการ ทร. โดยยึดความ

สอดคล;องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรI ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนแม,บทการพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนา

กำลังพล ทร. ระยะ ๒๐ ปk พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปkของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และท่ี

ขยายเพ่ิมเติมเปEนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk (วาระเร่ิมแรก) ของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบาย ทร. และนโยบาย 

ผบ.ทร. ประจำปkงบประมาณ ๒๕๖๔ ร,าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ,ายประจำปkงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ ทร. รวมท้ัง

การดำเนินการต,าง ๆ ท่ีต,อเน่ืองมาจากแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซ่ึงเปEนแผนปฏิบัติราชการ 

๔ ปk ในด;านสวัสดิการ ทร. ฉบับเดิมท่ีจะส้ินสุดลงในปkงบประมาณ ๒๕๖๔ น้ี 

  สำหรับแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซ่ึงถือเปEนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk ในด;านสวัสดิการ 
ทร. ฉบับน้ี เปEนการนำผลท่ีได; รับจากการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทำร,างแผนกลยุทธIฯ  
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การสัมภาษณIผู;บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. ท่ีมีหน;าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสวัสดิการ ทร. และผลการดำเนินการ
ในแต,ละกลุ,มกิจการตามแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับเดิม มาเปEนพ้ืนฐานในการ
พิจารณาและจัดทำร,างแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เม่ือ xxxxxxxxxx และได;นำเสนอร,างแผน
กลยุทธIฯ ดังกล,าวให;ท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. คร้ังท่ี xx/๒๕๖๔ เม่ือ xxxxxxxxxx ร,วมพิจารณาและ
ให;ความเห็นชอบร,างแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพ่ือเสนอ ผบ.ทร. และประธานกรรมการ
สวัสดิการ ทร. ขออนุมัติให;ใช;แผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เปEนแนวทางในการขับเคล่ือนงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรIในแต,ละด;านสวัสดิการ ทร. และถ,ายทอดค,าเปsาหมาย/ตัวช้ีวัดไปสู,การปฏิบัติในแต,ละ
กลุ,มกิจการในสวัสดิการ ทร. ให;เกิดผลสัมฤทธ์ิอย,างเปEนรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงคIการจัดสวัสดิการ
ให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว รวมท้ังควรจะต;องมีการทบทวนปรับปรุงแผนงาน/โครงการในแผนกลยุทธIฯ 
ฉบับน้ี ให;มีความทันสมัยสอดคล;องกับสถานการณIอย,างต,อเน่ืองเปEนประจำทุกปk  
  ซ่ึงการน้ี ในภาพรวมแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีวัตถุประสงคIในการจัดสวัสดิการ 
โครงสร;างการจัดสวัสดิการ ทร. และ การจัดกลุ,มกิจการโดยแยกตามวัตถุประสงคIในการให;บริการและสวัสดิการ 
สรุปได;ดังน้ี 
   ๒.๑ วัตถุประสงค0สำคัญ ๓ ประการ ในการจัดสวัสดิการใหGแก#กำลังพล ทร. และครอบครัว   
   ๒.๑.๑ ช,วยเหลือและบรรเทาความเดือดร;อนให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว   
   ๒.๑.๒ เสริมสร;างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสร;างความภาคภูมิใจในอาชีพทหารเรือ 
   ๒.๑.๓ ส,งเสริมและเสริมสร;างความสุข สุขภาพอนามัย การศึกษา นันทนาการ และความรักความ
สามัคคีในหมู,คณะให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว   
   ๒.๒ โครงสรGางการจัดสวัสดิการ ทร. ประกอบด;วย ๑๒ สวัสดิการ ๒๙ กิจการ ๓ หน,วยงาน และ  
๑ คณะกรรมการกีฬา ทร. รายละเอียดตามแผนผังโครงสร;างการจัดสวัสดิการ ทร. 

แผนผังโครงสรGางการจัดสวัสดิการ ทร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทร.   

ศูนย%ประสานการจัดสวัสดิการภายใน ทร.   

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน   เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการ ทร.   

๑. สวัสดิการสงเคราะห%การเงิน ทร.            ๒. สวัสดิการกีฬา ทร. 

๓. สวัสดิการฌาปนสถาน ทร.            ๔. สวัสดิการรIานคIาและบริการ ทร. 

๗. สวัสดิการสัมปทาน ทร.            ๘. สวัสดิการสโมสร ทร. 

๙. สวัสดิการสงเคราะห%การเงิน ทร.        ๑๐. สวัสดิการสนามยิงปQน ทร. 

๑๑. สวัสดิการอาคารรับรอง ทร.        ๑๒. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห6แห8งราชนาว ี

๕. สวัสดิการโรงเรียน ทร.            ๖. สวัสดิการสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร. 
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ตารางแสดงการจัดสวัสดิการ ทร. 
 (ประกอบด;วย ๑๒ สวัสดิการ ๒๙ กิจการ และ ๑ คณะกรรมการกีฬา ทร.) 

๑. สวัสดิการสงเคราะห%การเงิน ทร. (๒ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการปลดหนี้สิน และ ๒) กิจการใหIกูIเงิน 
๒. สวัสดิการกีฬา ทร. (๑ คณะกรรมการ และ  
๑ กิจการ) 

ประกอบดIวย ๑) คณะกรรมการกีฬา ทร. และ ๒) กิจการศูนย%กีฬา
วังนันทอุทยาน 

๓. สวัสดิการฌาปนสถาน ทร. (๒ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่  กทม. และ  
๒) กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ  

๔. สวัสดิการรIานคIาและบริการ ทร. (๔ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการรIานสวัสดิการ ๒) กิจการสถานีบริการ
ยานยนต% ๓) กิจการเกษตรกรรม และ ๔) กิจการหIองเย็น 

๕. สวัสดิการโรงเรียน ทร. (๒ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) โรงเรียนสัตหีบเขต ฐท.สส. และ ๒) โรงเรียนสัตหีบ 
เขต กร. 

๖. สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.  
(๑ กิจการ) 

ประกอบดIวย กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. 

๗. สวัสดิการสัมปทาน ทร. (๓ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการหิน ๒) กิจการไฟฟ`า และ ๓) กิจการประปา  
๘. สวัสดิการสโมสร ทร. (๓ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการหอประชุม ทร. ๒) กิจการนันทอุทยาน

สโมสรสวาดิการ และ ๓) กิจการราชนาวีสโมสร 
๙. สวัสดิการศนูย%พัฒนากีฬาราชนาว ี(๔ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการศูนย%พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา ๒) กิจการ 

ศูนย%พัฒนากีฬาราชนาวีพูลตาหลวง ๓) กิจการศูนย%พัฒนากีฬา 
ราชนาวีทับละมุ และ ๔) กิจการศูนย%พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา  

๑๐. สวัสดิการสนามยิงปQน ทร. (๓ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการสนามยิงปQนราชนาวีบางนา ๒) กิจการ
กิจการสนามยิงปQนราชนาวีสัตหีบ และ ๓) กิจการสนามยิงปQน 
ราชนาวีสงขลา 

๑๑. สวัสดิการอาคารรับรอง ทร. (๓ กิจการ) ประกอบดIวย ๑) กิจการอาคารรับรองสัตหีบ ๒) กิจการอาคาร

รับรอง กทม. และ ๓) กิจการสถานพักฟQcนขIาราชการ ทร.

สdวนกลาง (หัวหิน) 
๑๒. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห%แหdงราชนาว ี

(๑ กิจการ) 

ประกอบดIวย กิจการฌาปนกิจสงเคราะห%แหdงราชนาว ี

   ๒.๓ การจัดกลุ#มกิจการโดยแยกตามวัตถุประสงค0ในการใหGบริการและสวัสดิการ ซ่ึงสามารถแยกได;
ออกเปEน ๓ กลุ,มกิจการ ดังน้ี 
  ๒.๓.๑ กลุ,มกิจการท่ี ๑ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยไม,แสวงหาผลกำไรจากการ
ประกอบการ จำนวน ๖ กิจการ ประกอบด;วย 
  ๑) กิจการปลดหน้ีสิน 
  ๒) กิจการให;กู;เงิน  
  ๓) กิจการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
  ๔) กิจการฌาปนสถาน ทร. พ้ืนท่ีสัตหีบ  
  ๕) กิจการสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร.  
  ๖) กิจการฌาปนกิจสงเคราะหIแห,งราชนาวี 
  ๒.๓.๒ กลุ,มกิจการท่ี ๒ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งรักษาดุลยภาพจากการ
ประกอบการ จำนวน ๗ กิจการ ประกอบด;วย 
  ๑) กิจการศูนยIกีฬาวังนันทอุทยาน 
  ๒) กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ  
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  ๓) กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ  
  ๔) กิจการร;านสวัสดิการ  
  ๕) กิจการเกษตรกรรม  
  ๖) กิจการห;องเย็น 
  ๗) กิจการอาคารรับรอง กทม. 
  ๒.๓.๓ กลุ,มกิจการท่ี ๓ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งแสวงหาผลกำไรจากการ
ประกอบการ จำนวน ๑๖ กิจการ ประกอบด;วย 
  ๑) กิจการหิน 
  ๒) กิจการไฟฟsา  
  ๓) กิจการประปา  
  ๔) กิจการหอประชุมกองทัพเรือ  
  ๕) กิจการราชนาวีสโมสร  
  ๖) กิจการนันทอุทยานสโมสรสวัสดิการ 
  ๗) กิจการศูนยIพัฒนากีฬาราชนาวีบางนา 
  ๘) กิจการศูนยIพัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง 
  ๙) กิจการศูนยIพัฒนากีฬาราชนาวีทับละมุ ฐานทัพเรือพังงา 
  ๑๐) กิจการศูนยIพัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา 
  ๑๑) กิจการสนามยิงปwนราชนาวีบางนา 
  ๑๒) กิจการสนามยิงปwนราชนาวีสัตหีบ 
  ๑๓) กิจการสนามยิงปwนราชนาวีสงขลา 
  ๑๔) กิจการอาคารรับรองสัตหีบ 
  ๑๕) กิจการสถานพักฟwxนข;าราชการ ทร. ส,วนกลาง (หัวหิน) 
  ๑๖) กิจการสถานีบริการยานยนตI 

๓. กรอบแนวคิดและกลุ#มเป̂าหมายในการจัดสวัสดิการ ทร.   
  เพ่ือให;การจัดวางแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซ่ึงถือเปEนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk  
ในด;านสวัสดิการ ทร. ฉบับน้ี เปEนไปอย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการเช่ือมโยงและสอดคลGองกัน
อย#างเปQนระบบและเปQนไปในทิศทางเดียวกัน ต้ังแต,การกำหนดนโยบายระดับผู;บังคับบัญชาของ ทร. การจัดทำแผน
กลยุทธI การนำแผนไปสู,การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และการทบทวนปรับแผนให;สอดคล;องกับการ
เปล่ียนแปลงตามวงรอบประจำปk การน้ี ศปส.ทร. จึงได;กำหนดกรอบแนวคิด และกลุ,มเปsาหมายในการจัด
สวัสดิการ ทร. ตามท่ีได;มีการจัดกลุ,มกิจการโดยแยกตามวัตถุประสงคIในการให;บริการและสวัสดิการไว;แล;วจำนวน 
๓ กลุ,มกิจการ (ตามข;อ ๒.๓) ดังน้ี  
  ๓.๑ กลุ#มกิจการท่ี ๑ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยไม,แสวงหาผลกำไรจากการประกอบการ 
จำนวน ๖ กิจการ มีกรอบแนวคิด กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. และแหล,งเงินทุน คือ 
   ๓.๑.๑ กรอบแนวคิด  ดำเนินกิจการในลักษณะเปEนไปตามมาตรฐาน แต,สามารถยืดหยุ,นและ 
ผ,อนปรนไปตามสภาพปcญหาและความเดือดร;อนของกำลังพล ทร. และครอบครัว โดยให;มองว,ากำลังพล ทร. 
และครอบครัวท่ีมาขอรับการบริการและสวัสดิการในกลุ,มน้ีเปEนเสมือนเครือญาติในครอบครัว รวมท้ังสามารถ
ยอมรับให;กิจการมีผลประกอบการท่ีขาดทุนได; 
   ๓.๑.๒ กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. มุ,งเน;นท่ีกำลังพล ทร. และครอบครัวเปEนหลัก 
   ๓.๑.๓ แหล,งเงินทุนของกิจการ มาจาก ๑) เงินกองทุนสวัสดิการ ทร. และ ๒) เงินรายรับของกิจการ  
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  ๓.๒ กลุ#มกิจการท่ี ๒ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งรักษาดุลยภาพจากการประกอบการ  
จำนวน ๗ กิจการ มีกรอบแนวคิด กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. และแหล,งเงินทุน คือ 
   ๓.๒.๑ กรอบแนวคิด  ดำเนินกิจการในลักษณะเปEนไปตามมาตรฐาน และมีความพร;อมท่ีจะได;รับ
การพัฒนาศักยภาพไปสู,การให;บริการและสวัสดิการแบบมืออาชีพ โดยให;มองว,ากำลังพล ทร. และครอบครัว 
รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมาขอรับการบริการและสวัสดิการในกลุ,มน้ีเปEนเสมือนเครือข#ายของ ทร. รวมท้ังให;
กิจการมีผลประกอบการท่ีรักษาสมดุลระหว,างรายรับกับรายจ,าย 
   ๓.๒.๒ กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. มุ,งเน;นท่ีกำลังพล ทร. และครอบครัว รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป ในสัดส,วนท่ีเท,า ๆ กัน 
   ๓.๒.๓ แหล,งเงินทุนของกิจการ มาจาก ๑) เงินกองทุนสวัสดิการ ทร. และ ๒) เงินรายรับของกิจการ  
  ๓.๓ กลุ#มกิจการท่ี ๓ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งแสวงหาผลกำไรจากการประกอบการ 
จำนวน ๑๖ กิจการ มีกรอบแนวคิด กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. และแหล,งเงินทุน คือ 
   ๓.๓.๑ กรอบแนวคิด  ดำเนินกิจการในลักษณะเปEนไปตามมาตรฐาน และอย,างมืออาชีพ โดยให;
มองว,ากำลังพล ทร. และครอบครัว รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมาขอรับการบริการและสวัสดิการในกลุ,มน้ีเปEน
เสมือนลูกคGาผูGสรGางรายไดGใหGกับกิจการ รวมท้ังให;กิจการมีผลประกอบการท่ีทำกำไรอย,างต,อเน่ือง และ/หรือ
เปEนไปตามเปsาหมายท่ีกำหนด 
   ๓.๓.๒ กลุ,มเปsาหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. มุ,งเน;นท่ีประชาชนท่ัวไปเปEนหลัก 
   ๓.๓.๓ แหล,งเงินทุนของกิจการ มาจากเงินรายรับของกิจการ   
 

          ตารางแสดงกรอบแนวคิด กลุ#มเป̂าหมายในการจัดสวัสดิการ ทร. และแหล#งเงินทุน  
          ในแต#ละกลุ#มกิจการ ๓ กลุ#ม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

กลุ$มกิจการที่ ๑ กลุ$มกิจการที่ ๒ กลุ$มกิจการที่ ๓ 
- ไมdแสวงหาผลกำไร - รักษาดุลยภาพ - แสวงหาผลกำไร 
- เปhนไปตามมาตรฐาน แตd
สามารถยืดหยุdนและผdอน
ปรนไปตามสภาพปiญหาและ
ความเดือดรIอน 
- เสมือนเปhนเครือญาต ิ

- เปh น ไปตามมาตรฐาน 
และพรIอมที่จะพัฒนาไปสูd
ความเปhนมืออาชีพ  
- เสมือนเปhนเครือขdายของ 
ทร. 

- เปhนไปตามมาตรฐาน 
และอยdางมืออาชีพ 
- เส มื อ น เปh น ลู ก คI า
ผูI ส รI า ง ร า ย ไดI ใหI กั บ
กิจการ 

- กำลังพล ทร. และ
ครอบครัวเปhนหลัก 

- กำลังพล ทร. และ
ครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป  
ในสัดสdวนที่เทdากัน  

- ประชาชนทั่วไปเปhน
หลัก 

- เงินกองทุนสวัสดิการ ทร. 
และเงินรายรับของกิจการ 

- เงินกองทุนสวัสดิการ ทร. 
และเงินรายรับของกิจการ 

- เงินรายรับของกิจการ 

เป`าหมายของกิจการ 

  กรอบแนวคิด 

   ของกิจการ 

   กลุdมเป`าหมาย 
    ของกิจการ 

 แหลdงเงินทุนกิจการ 
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๔. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
  การจัดทำแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปk ในด;านสวัสดิการ ทร.) 
และแผนการดำเนินงานประมาณการรายได; – รายจ,ายประจำปk (แผนปฏิบัติราชการประจำปk ในด;านสวัสดิการ ทร.)  
ประกอบด;วยการดำเนินการท่ีสำคัญ ๔ ข้ันตอน ดังน้ี 
  ๔.๑ ข้ันการวิเคราะห0ทางยุทธศาสตร0 
  ๔.๒ ข้ันการกำหนดทิศทางองค0กร 
  ๔.๓ ข้ันการกำหนดยุทธศาสตร0 
  ๔.๔  ข้ันการนำยุทธศาสตร0ไปสู#การปฏิบัติ 

แผนผังกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      การวิเคราะห6สภาพแวดล<อม 

(SWOT ANALYSIS) 

ป?จจัยภายใน – ป?จจัยภายนอก 

         ป?จจัยภายใน 

จุดแข็ง - จุดอdอน 

(ตามแนวคิด 7S – McKinsey) 

๑. กลยุทธ% 

๒. โครงสรIาง 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการ 

๔. ระบบการทำงาน 

๕. บุคลากร 

๖. ทักษะ 

๗. คdานิยมรdวม 

 

 

      ป?จจัยภายนอก 

โอกาส – อุปสรรค 

(ตามแนวคิด C – PEST) 

๑. ลูกคIา 

๒. สถานการณ%ทางการเมือง 

๓. สภาพเศรษฐกิจ 

๔. สภาพสังคม 

๕. เทคโนโลยี 

 

 
 

๔.๒ ข้ันการกำหนดทิศทางองค6กร 

๑) ทบทวนวิสัยทัศน%/พันธกิจ 

๒) ความตIองการของผูIรับบริการและ 

ผูIมีสdวนไดIสdวนเสีย 

๓) ผลการดำเนินงานที่ผdานมา 

๔) คdานิยม/วัฒนธรรมองค%กร 

๔.๓ ข้ันการกำหนดยุทธศาสตร6 

๑) จัดทำ SWOT MATRIX 

๒) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร% 

๓) กำหนดเป`าประสงค% และกลยุทธ% 

๔) จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร% 

๕) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป�/๑ ป� 

 ๔.๑ ข้ันการวิเคราะห6ทางยุทธศาสตร6 

๔.๔ ข้ันการนำยุทธศาสตร6ไปสู$การปฏิบัติ 

  ๑) ส่ือสารและสรIางความเขIาใจ 

  ๒) กระตุIนและสรIางบรรยากาศ 

  ๓) ติดตามและกำกับดูแล 

  ๔) ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
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๕. การจัดทำแผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
  จากหลักการท่ีกำหนดไว;ว,า “ การวางแผนยุทธศาสตร0คือ การวิเคราะห0และกำหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุด
ภายใตGสภาพแวดลGอมต#าง ๆ เพ่ือนำไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน0ท่ีตGองการ โดยจะตGองมีการศึกษาขGอมูล
สภาพแวดลGอมท้ังภายในและภายนอกองค0กร รวมท้ังการเปล่ียนแปลงต#าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ” การน้ี 
ศปส.ทร. จึงได;กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซ่ึงประกอบด;วยการ
ดำเนินการท่ีสำคัญ ๔ ข้ันตอน ตามข;อ ๔ ไว;แล;วน้ัน ในลำดับต,อไป จะเปEนการแสดงรายละเอียดตามกรอบแนวคิด
ดังกล,าว และได;จัดทำเปEนแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพ่ือใช;เปEนแนวทางในการขับเคล่ือน
งานตามประเด็นยุทธศาสตรIในการจัดสวัสดิการ ทร. และถ,ายทอดค,าเปsาหมาย/ตัวช้ีวัดไปสู,การปฏิบัติในแต,ละ
กลุ,มกิจการในสวัสดิการ ทร. ให;เกิดผลสัมฤทธ์ิอย,างเปEนรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงคIการจัดสวัสดิการ
ให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ดังน้ี 
  ๕.๑ การวิเคราะห0ทางยุทธศาสตร0 โดยแยกเปEน การวิเคราะหIสภาพแวดล;อมท้ังภายในและภายนอก ทร. 
   ๕.๑.๑ ปcจจัยภายใน เปEนการวิเคราะหIและพิจารณาถึงความสามารถและทรัพยากรท่ีนำมาใช;ใน
การจัดสวัสดิการ ทร. เพ่ือให;ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ#อนในการจัดสวัสดิการ ทร. โดยใช;ยุทธศาสตรI ทร. พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนแม,บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนากำลังพล ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
นโยบาย ทร. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ นโยบาย ทร. และ ผบ.ทร.ประจำปk งป.๖๔ รวมท้ังร,างนโยบาย ทร. พ.ศ.
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ในด;านการกำลังพล มาเปEนกรอบในการวิเคราะหIและพิจารณาตามแนวคิด 7S – McKinsey  
สรุปได;ดังน้ี  

แผนผังแสดงความเช่ือมโยงและสอดคลGองกัน ต้ังแต# วิสัยทัศน0 ทร. 
ยุทธศาสตร0 ทร.ระยะ ๒๐ ปh แผนแม#บทการพัฒนา ทร.ระยะ ๒๐ ปh และ นโยบาย ทร. ๕ ปh 
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    ๑) กลยุทธI (Strategy) พิจารณาจากยุทธศาสตรI ทร. ระยะ ๒๐ ปk พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
แผนแม,บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนากำลังพล ทร. ระยะ ๒๐ ปk พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และ
ทบทวนนโยบาย ทร. ๕ ปk พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในด;านการกำลังพลแล;วพบว,า 
     ๑.๑) ยุทธศาสตรI ทร. แผนแม,บทฯ และนโยบาย ทร. มีความสอดคล;องและเปEนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยส,งเสริมและสนับสนุนให;มีการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลอย,างต,อเน่ือง  
พร;อมท้ังให;ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการให;แก,กำลังพล เพ่ือเปEนการบำรุงขวัญ/กำลังใจ และสร;างความผูกพัน
ต,อ ทร. รวมท้ังอาชีพทหารเรือ  
     ๑.๒)  ผบ.ทร. และผู;บังคับบัญชาในทุกระดับ มีความเอาใจใส, กำกับดูแล และติดตาม
ผลการดำเนินงานในแต,ละกลุ,มกิจการสวัสดิการ ทร.อย,างต,อเน่ือง      
    ๒) โครงสร;าง (Structure) พิจารณาจากโครงสร;างการจัดหน,วยของ ทร. และโครงสร;าง
การจัดสวัสดิการของ ทร.แล;วพบว,า  
     ๒.๑) มีการแบ,งมอบงาน และความรับผิดชอบในแต,ละสายงานอย,างชัดเจน รวมท้ังมี
สายการบังคับบัญชาเพ่ือควบคุมส่ังการในเร่ืองต,าง ๆ อย,างเปEนเอกภาพ 
     ๒.๒) การจัดกลุ,มกิจการสวัสดิการ ทร.ในปcจจุบัน มีการกระจายอำนาจ และติดตาม
ผลการดำเนินงานอย,างเปEนระบบและต,อเน่ือง 
    ๓) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พิจารณาจากการจัดสรรทรัพยากรในด;านต,าง ๆ  
ซ่ึงประกอบด;วย ด;านกำลังพล ด;านงบประมาณ ด;านวัสดุอุปกรณI และด;านการจัดการ ของแต,ละกลุ,มกิจการ
สวัสดิการ ทร.แล;วพบว,า ในทุกกิจการสวัสดิการ ทร.มีกรอบแผนปฏิบัติงานประจำปkเปEนเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม/งานของทุกกิจการสวัสดิการท่ีแน,นอน ตายตัว และสามารถปรับเปล่ียนได;ตามสถานการณI
เท,าท่ีจำเปEน โดยจะต;องได;รับอนุมัติจาก ผบ.ทร. และประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.ก,อนการดำเนินงาน ซ่ึงใน
ภาพรวมยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข;อบังคับของทางราชการโดยเคร,งครัด  
    ๔) ระบบการทำงาน (System) พิจารณาจากการปกครองบังคับบัญชาและการควบคุม 
ส่ังการของ ทร. และการจัดสวัสดิการ ทร.แล;วพบว,า  
     ๔.๑) การปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมส่ังการเปEนไปตามสายการบังคับบัญชา 
ท้ังการส่ังการด;วยวาจาและเปEนลายลักษณIอักษร และมีความเปEนทางการสูง 
     ๔.๒) ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข;อบังคับของทางราชการ รวมท้ังการส่ังการ
ของผู;บังคับบัญชา       
    ๕) บุคลากร (Staff) พิจารณาจากแผนแม,บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
กำลังพล ทร. ระยะ ๒๐ ปk ทบทวนนโยบาย ทร. ๕ ปk ในด;านการกำลังพล และตำแหน,ง/อัตรากำลังพลในแต,ละ
กลุ,มกิจการสวัสดิการ ทร.แล;วพบว,า ในแต,ละกิจการสวัสดิการมีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังท่ีเปEนกำลังพล ทร.และ
พนักงานอัตราจ;าง ซ่ึงในส,วนของกำลังพล ทร.มีท้ังแบบปฏิบัติงานในลักษณะสวมหมวก ๒ ใบ และในลักษณะไป
ช,วยปฏิบัติงานเปEนประจำในกิจการสวัสดิการน้ัน ๆ ส,วนพนักงานอัตราจ;างเปEนการจ;างจากบุคคลพลเรือนเข;ามา
ปฏิบัติงานในแต,ละกลุ,มกิจการสวัสดิการ ตามตำแหน,ง/อัตราท่ีกำหนดไว;ในโครงสร;างฯ 
    ๖) ทักษะ (Skill) พิจารณาจากแผนแม,บทการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนา
กำลังพล ทร. ระยะ ๒๐ ปk ทบทวนนโยบาย ทร. ๕ ปk ในด;านการกำลังพล และตำแหน,ง/อัตรากำลังพลในแต,ละ
กลุ,มกิจการสวัสดิการ ทร.แล;วพบว,า ในภาพรวมมีประสบการณIในการปฏิบัติงานตามระบบราชการ แต,ยังขาด
ความรู;ความเข;าใจ และประสบการณIการทำงานในเชิงธุรกิจ ทักษะการให;บริการแก,ลูกค;า และการสร;างความ
ประทับใจให;แก,ลูกค;า/ผู;รับบริการ   
    ๗) ค,านิยมร,วม (Shared Value) พิจารณาจากค,านิยม ทร. และค,านิยมร,วมในการจัด
สวัสดิการ ทร.แล;วพบว,า มีความสอดคล;องและเปEนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสามารถใช;เปEนกรอบให;แก, 
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กำลังพล ทร. และกำลังพล ทร.ท่ีปฏิบัติงานในกิจการสวัสดิการต,าง ๆ  ในการประพฤติปฏิ บั ติตนและแสดง
พฤติกรรมตามค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ซ่ึงประกอบด;วย บริการด;วยใจ มีจิตเมตตา ยึดม่ันคุณธรรม 
ซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี มุ,งเน;นมาตรฐานและคุณภาพการบริการ   
    - สรุปผลการวิเคราะหIปcจจัยภายใน ท้ัง ๗ ด;าน ตามแนวคิด 7S – McKinsey แล;วพบว,ามีจุดแข็ง 

และจุดอ,อนในการจัดสวัสดิการ ทร. ดังน้ี 

     - จุดแข็ง (Strength) 
      ๑) นโยบาย ทร.ส,งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให;แก,กำลังพล และครอบครัว
ท้ังท่ีเปEนกรณีปกติ และท่ีเพ่ิมเติมจากกรณีปกติ โดยมุ,งเน;นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร;างความผูกพันต,อ 
ทร. รวมท้ังอาชีพทหารเรือ 
      ๒) การมีต;นทุนจากท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงถือครองโดย ทร. และสินทรัพยIถาวร ทำให;การ

จัดสวัสดิการ ทร.มีความได;เปรียบในการแข,งขันด;านราคา และทำเลท่ีต้ัง 
      ๓) มีกระบวนการหล,อหลอม และฝ�กหัดศึกษาอย,างเปEนระบบให;แก,กำลังพล ทร. 
ได;ประพฤติและปฏิบัติตนตามค,านิยม ทร. และค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ เปEนกำลังพลท่ีมีระเบียบวินัย 
และยึดถือกฎระเบียบข;อบังคับของทางราชการ   
      ๔) เปEนหน,วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีภาพลักษณIดีในสายตาของสังคม และเปEน
ท่ีเช่ือม่ันของประชาชนในความเปEนทหารอาชีพ และความซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี 

     - จุดอ#อน (Weakness) 
      ๑) มี รูปแบบการทำงานและการบริหารจัดการแบบเปEนทางการ และยึดถือ
กฎระเบียบข;อบังคับของทางราชการโดยเคร,งครัด ซ่ึงไม,สอดคล;องกับการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ 
      ๒) กำลังพล ทร.ท่ีไปปฏิบัติงานในกิจการสวัสดิการขาดทักษะการทำงานในเชิงธุรกิจ 
รวมท้ังมีการปรับย;ายตามวงรอบประจำปkบ,อย ทำให;การปฏิบัติงานขาดความต,อเน่ืองและ/หรือต;องเร่ิมต;นใหม,
เปEนประจำ 

      ๓) ยังขาดข;อมูลการประเมินผลและวิเคราะหIผลการดำเนินงาน รวมท้ังการจัดเก็บ
ข;อมูลความต;องการและความพึงพอใจของลูกค;า/ผู;รับบริการ เพ่ือเปEนข;อมูลย;อนกลับไปปรับปรุง/พัฒนากิจการ
สวัสดิการในวงรอบปkต,อไป ตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
   ๕.๑.๒ ปcจจัยภายนอก เปEนการวิเคราะหIและพิจารณาถึงสภาพแวดล;อมภายนอก ทร. ท่ีจะส,งกระทบ 
ต,อความสามารถและทรัพยากรท่ีนำมาใช;ในการจัดสวัสดิการ ทร. เพ่ือให;ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการจัด
สวัสดิการ ทร. โดยใช;กรอบยุทธศาสตรIชาติ ระยะ ๒๐ ปk (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

(Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปcญหาการแพร,
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ปcญหาการชุมนุมเรียกร;องทางการเมือง และปcญหาการเข;า 
สู,สังคมสูงวัยของประเทศไทย มาเปEนกรอบในการวิเคราะหIและพิจารณาตามแนวคิด C – PEST สรุปได;ดังน้ี  

    ๑) ลูกค;า/ผู;รับบริการ (Customer) พิจารณาจากพฤติกรรมการมาใช;บริการของลูกค;า/
ผู;รับบริการในแต,ละกลุ,มกิจการท้ัง ๓ กลุ,ม ซ่ึงการน้ี สามารถแบ,งกลุ,มลูกค;า/ผู;รับบริการออกได;เปEน ๒ กลุ,มคือ  
กลุ,มกำลังพล ทร.และครอบครัว กับ กลุ,มประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช;บริการแล;วพบว,า  
   ๑.๑) กลุ,มกำลังพล ทร.และครอบครัว (ลูกค;าภายใน) ในภาพรวมได;รับผลกระทบจาก

ปcญหาการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ปcญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีหดตัวอย,าง

ต,อเน่ืองต้ังแต,ปk ๒๕๖๓ รวมท้ังปcญหาการเลิกจ;างงานหรือปลดออกจากงานซ่ึงเปEนผลมาจากปcญหาสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ันปcญหาการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ยังส,งผลให;
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กำลังพล ทร.และครอบครัวไม,สามารถหารายได;เสริมให;แก,ครอบครัว โดยใช;เวลาว,างหลังเลิกงานและ/หรือใน

วันหยุดราชการได;เหมือนในภาวะปกติ จึงทำให;รายได;ของกำลังพล ทร.และครอบครัวไม,สมดุลกับรายจ,าย และ

แนวโน;มของค,าครองชีพท่ีสูงข้ึนจนนำไปสู,ปcญหาหน้ีครัวเรือนของกำลังพล ทร.และครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน ส,งผลให;

กำลังพล ทร.และครอบครัวมีความต;องการและร;องขอรับการบริการจากกลุ,มกิจการสวัสดิการต,าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

โดยเฉพาะในกลุ,มกิจการท่ี ๑ ท่ีเก่ียวกับการกู;ยืมเงิน และกลุ,มกิจการท่ี ๒ ท่ีเก่ียวกับร;านค;าสวัสดิการท่ีจำหน,าย

สินค;าราคาถูก ดังน้ันจึงสรุปได;ว,า กิจการสวัสดิการ ทร.ควรต;องเพ่ิมท้ังคุณภาพ ปริมาณ และความยืดหยุ,นในการ

ให;บริการด;านสวัสดิการแก,กำลังพล ทร.และครอบครัวให;เพียงพอต,อความต;องการท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ

การลดผลกระทบจากปcญหาด;านเศรษฐกิจและค,าครองชีพ  

   ๑.๒) กลุ,มประชาชนท่ัวไป (ลูกค;าภายนอก) ในภาพรวมได;รับผลกระทบจากประเด็น

ปcญหาต,าง ๆ เช,นเดียวกับกลุ,มกำลังพล ทร.และครอบครัว อย,างไรก็ตามด;วยความได;เปรียบในด;านราคาท่ีต่ำกว,า 

เม่ือเทียบกับการไปใช;บริการแบบเดียวกันของภาคเอกชนในกลุ,มกิจการท่ี ๒ และกลุ,มกิจการท่ี ๓ จึงเปEน

แรงจูงใจให;กลุ,มประชาชนท่ัวไปเข;ามาใช;บริการกิจการสวัสดิการ ทร.ท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีการตัดสินใจของกลุ,ม

ประชาชนท่ัวไปนอกจากปcจจัยด;านราคาแล;ว มาตรฐานในการให;บริการ ความสะอาดและความสะดวกสบายของ

สถานท่ี และความง,ายในการเข;าถึงบริการผ,านระบบสารสนเทศและระบบแอพพลิเคช่ันต,าง ๆ ยังจะเปEนปcจจัย

เสริมท่ีทำให;กลุ,มประชาชนท่ัวไปตัดสินใจเข;ามาใช;บริการในกิจการสวัสดิการ ทร. ด;วย รวมท้ังอาจจะตัดสินใจไม,

เข;ามาใช;บริการในกรณีท่ีไม,ได;รับการตอบสนองตามความต;องการ และ/หรือเกิดความรู;สึกไม,พึงพอใจในคุณภาพ

ของสินค;า/บริการน้ัน ๆ ได;เช,นเดียวกัน ดังน้ันจึงสรุปได;ว,า กิจการสวัสดิการโดยเฉพาะในกลุ,มกิจการท่ี ๒ และ ๓ 

ควรต;องเพ่ิมการเข;าถึงบริการผ,านระบบสารสนเทศและระบบแอพพลิเคช่ันต,าง ๆ ท้ังในรูปแบบการจองเข;าใช;บริการ 

การเช่ือมต,อกับบริการอ่ืน ๆ ท่ีเปEนเครือข,าย การชำระเงินค,าบริการ และการจัดการเร่ืองร;องเรียนของ

ผู;รับบริการ รวมท้ังการเพ่ิมคุณภาพในการให;บริการด;วยการสร;างอัตลักษณIของกิจการ การรักษามาตรฐานการ

ให;บริการ และการสร;างความเปEนมืออาชีพในการให;บริการแก,ลูกค;าภายนอก  

แผนผังแสดงความเช่ือมโยงและสอดคลGองกัน ต้ังแต#  
ยุทธศาสตร0ชาติ ระยะ ๒๐ ปh (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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         นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)  
     และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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    ๒) ด;านการเมือง (Political) พิจารณาจากยุทธศาสตรIชาติ ระยะ ๒๐ ปk (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และปcญหาการชุมนุมเรียกร;องทางการเมืองแล;วพบว,า 
    ๒.๑) ยุทธศาสตรIชาติ ระยะ ๒๐ ปk (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กำหนดวิสัยทัศนIประเทศ 

ไว;คือ “ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนเปQนประเทศพัฒนาแลGว ดGวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมีเปsาหมายให;ประเทศไทยเข;าสู,การเปEนประเทศท่ีมีรายได;สูงภายในปk ๒๕๗๙ ภายใต;

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอย,างม่ันคงและย่ังยืน มีความเปEนธรรมในสังคม ประเทศไทยมี

บทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข;มแข็งและเติบโตอย,างมีคุณภาพ เศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาอย,างเปEนมิตรกับส่ิงแวดล;อม ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร,งใส ตรวจสอบได; 

และประชาชนมีส,วนร,วม คนไทยในอนาคตจึงต;องมีศักยภาพและร,วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับ

บริบทการพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะหIอย,างมีเหตุผล มีภูมิคุ;มกันต,อการเปล่ียนแปลงภายใต;สังคม

แห,งการเรียนรู;ท่ีคนไทยสามารถเรียนรู;ได;อย,างต,อเน่ืองตลอดชีวิต 

    ๒.๒)  รัฐบาลได;กำหนดทิศทางการพัฒนานโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) ภายใต;

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบไปด;วย ๕ วาระ ดังน้ี 

      วาระท่ี ๑ การเตรียมคนไทย ๔.๐ ให;พร;อมก;าวสู,โลกท่ีหน่ึง 

      วาระท่ี ๒ การพัฒนาคลัสเตอรIเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห,งอนาคต 

      วาระท่ี ๓ การบ,มเพาะผู;ประกอบการและพัฒนาเครือข,ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือน

ด;วยนวัตกรรม 

      วาระท่ี ๔ การเสริมความเข;มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ,าน ๑๘ กลุ,มจังหวัด 

และ ๗๗ จังหวัด 

      วาระท่ี ๕ การบูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู,ประชาคมโลก 

      - สำหรับวาระการพัฒนาท่ีเก่ียวข;องโดยตรงกับการพัฒนากำลังพล ได;แก, วาระท่ี ๑ 

การเตรียมคนไทย ๔.๐ เพ่ือก;าวสู,โลกท่ีหน่ึง ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสำคัญดังน้ีคือ การเตรียมคนไทย ๔.๐ เปรียบเสมือน

การตระเตรียมเมล็ดพันธุIใหม, ด;วยการบ,มเพาะคนไทยให;เปEน “มนุษยIท่ีสมบูรณIในศตวรรษท่ี ๒๑” ควบคู,ไปกับ 

การพัฒนา “คนไทย ๔.๐ สู,โลกท่ีหน่ึง” คนไทยเปEนมนุษยIท่ีสมบูรณIในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ คนไทยท่ีมีปcญญาท่ี

เฉียบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart)  

การเปEนมนุษยIท่ีสมบูรณIเปEนเง่ือนไขท่ีจำเปEนในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สู,โลกท่ีหน่ึง ซ่ึงจะครอบคลุมการ

ปรับเปล่ียนใน ๔ มิติดังต,อไปน้ี 

      ๒.๒.๑ เปล่ียนจากคนไทยท่ีมีความรู; ความสามารถและทักษะท่ีจำกัด เปEนคนไทย 

ท่ีมีความรู; และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคIนวัตกรรม 

      ๒.๒.๒ เปล่ียนจากคนไทยท่ีมองเน;นประโยชนIส,วนตน เปEนคนไทยท่ีมีจิต

สาธารณะ และมีความรับผิดชอบต,อส,วนรวม 
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      ๒.๒.๓ เปล่ียนจากคนไทยแบบ Thai - Thai เปEนคนไทยแบบ Global Thai  

มีความภาคภูมิใจในความเปEนไทยและสามารถยืนอย,างมีศักด์ิศรีในเวทีสากล 

      ๒.๒.๔ เปล่ียนจากคนไทยท่ีเปEน Analog Thai เปEนคนไทยท่ีเปEน Digital Thai 

สามารถดำรงชีวิตเรียนรู;ทำงาน และประกอบธุรกิจ ได;อย,างเปEนปกติสุขในโลกยุคดิจิทัล 

   ๒.๓) ปcญหาการชุมนุมเรียกร;องทางการเมือง โดยเฉพาะจากกลุ,มคนรุ,นใหม,ท่ีเรียก

ตนเองว,า “กลุ,มคณะราษฎร ๒๕๖๓” ซ่ึงประกอบด;วยประเด็นสำคัญ ๓ ข;อคือ การเรียกร;องให;นายกรัฐมนตรี

ลาออกจากการสืบทอดอำนาจทางการเมืองจากการทำรัฐประหารเม่ือปk ๒๕๕๗ การเรียกร;องแก;ไขรัฐธรรมนูญปk 

๒๕๖๐ ให;มีความเปEนประชาธิปไตยภายใต;หลักการประชาธิปไตยท่ีว,า อำนาจประชาธิปไตยเปEนของประชาชน 

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน และประเด็นสุดท;ายคือ การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยIซ่ึงถือเปEนประเด็น

ล,อแหลมท่ีนำไปสู,การแตกแยกทางสังคมไทยระหว,างกลุ,มผู;สนับสนุนกับกลุ,มผู;ไม,สนับสนุนในเร่ืองดังกล,าว  

    ๓) ด;านเศรษฐกิจ (Economics) ) พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปcญหาการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) และปcญหา
การชุมนุมเรียกร;องทางการเมืองแล;วพบว,า 
     ๓.๑) ประเทศไทยจัดอยู,ในกลุ,มประเทศท่ีมีรายได;ระดับปานกลางค,อนไปด;านบน  
โดยคาดการณIว,าจะเปEนประเทศท่ีมีรายได;ระดับสูงเม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
ส,วนลำดับความสามารถในการแข,งขันของประเทศไทย โดยรวมอยู,ในอันดับท่ี ๓๐ จาก ๖๐ ประเทศช้ันนำ 
ในขณะท่ีประเทศมาเลเซียอยู,ในอันดับท่ี ๑๔ และประเทศสิงคโปรIอยู,ในอันดับท่ี ๓ ท้ังน้ีในภาพรวมสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาคเอกชนอยู,ในอันดับท่ีดี แต,ในขณะท่ีการพัฒนาโครงสร;างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะด;านวิทยาศาสตรI เทคโนโลยี และการศึกษาอยู,ในอันดับท่ีไม,ดี  
   ๓.๒) โครงสร;างการผลิตมีการเปล่ียนผ,านจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปสู,

ภาคบริการมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจการท,องเท่ียวซ่ึงมีสัดส,วนภาคบริการต,อผลิตภัณฑIมวลรวมภายในประเทศ

สูงสุด เป¡ดโอกาสให;ประเทศก;าวเข;าสู,ความเปEนชาติการค;าและบริการ เศรษฐกิจสร;างสรรคIและดิจิทัล แม;ว,าจะ

ตกอยู,ในฐานะท่ีมีคู,แข,งทางการค;าในตลาดโลกจำนวนมากข้ึน แต,มีแนวโน;มขยายอุปสงคIภายในประเทศ 

โดยเฉพาะกลุ,มประชากรผู;สูงอายุท่ีมากข้ึนด;วย 

   ๓.๓)  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics 

Corridor Development (EEC) ในปcจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ี จว.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซ่ึงถือเปEน

เปsาหมายของรัฐบาลในการผลักดันให;โครงการ EEC ผ,าน พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ 

กระตุ;นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร;างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

เพ่ือเช่ือมต,อการเดินทางระหว,างสนามบิน ๓ สนามบินหลักคือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และ

สนามบินอู,ตะเภา รวมท้ังการส,งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษในด;านต,าง ๆ ดังน้ีคือ 

    ๓.๓.๑ ยานยนตIสมัยใหม, 

    ๓.๓.๒ อิเล็กทรอนิกสIอัจฉริยะ 

    ๓.๓.๓ การท,องเท่ียวกลุ,มรายได;ดีและการท,องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

    ๓.๓.๔ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

    ๓.๓.๕ การแปรรูปอาหาร 

    ๓.๓.๖ หุ,นยนตI 
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    ๓.๓.๗ การบินและโลจิสติกสI 

    ๓.๓.๘ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

    ๓.๓.๙ ดิจิทัล 

    ๓.๓.๑๐ การแพทยIและสุขภาพครบวงจร 

   ๓.๔) สภาวะทางเศรษฐกิจในระดับโลก และระดับภูมิภาคต,าง ๆ ท่ัวโลกอยู,ในภาวะ

ถดถอยหรือหดตัว ซ่ึงเปEนผลกระทบจากปcญหาการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) รวมท้ัง

ความสามารถในการกลายพันธุIของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ เดิมท่ีกลายไปเปEนสายพันธุIใหม,ต,อไปในอนาคต 

ส,งผลอย,างรุนแรงต,อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท้ังในด;านการท,องเท่ียว และการส,งออก ประกอบกับ

ปcญหาการชุมนุมเรียกร;องทางการเมือง ส,งผลต,อความเช่ือม่ันของนักลงทุนต,างประเทศท่ีจะเข;ามาลงทุนใน

ประเทศ ตามเปsาหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics 

Corridor Development (EEC) 

  

    ๔) ด;านสังคม (Social) พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติฉบับท่ี ๑๒ 
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ในหัวข;อสถานะด;านสังคม) ปcญหาด;านเศรษฐกิจท่ีถดถอยหรือหดตัว ปcญหาการแพร,
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) และปcญหาการชุมนุมเรียกร;องทางการเมืองแล;วพบว,า 
   ๔.๑) ประเทศไทยจะเข;าสู,สังคมผู;สูงอายุโดยสมบูรณIในปk ๒๕๖๔ คือ มีผู;สูงอายุท่ีมี

อายุต้ังแต, ๖๕ ปkข้ึนไป คิดเปEนสัดส,วนเกินกว,าร;อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรท้ังประเทศ และจะเข;าสู,สภาวะ

สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปk ๒๕๗๘ คือ มีผู;สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต, ๖๕ ปkข้ึนไป คิดเปEนสัดส,วนเกินกว,าร;อยละ ๓๐ 

ของจำนวนประชากรท้ังประเทศ แนวโน;มดังกล,าวทำให;เปEนภาระการคลังของรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึน การขาดแคลน

แรงงานในวัยทำงาน การแบกรับภาระการเล้ียงดูผู;สูงอายุของประชากรวัยแรงงาน แนวโน;มการพ่ึงพาแรงงาน

จากประเทศเพ่ือนบ;าน แต,ก็เปEนโอกาสในการวางแผนชีวิตและเตรียมเงินออมก,อนเกษียณอายุราชการ การดูแล

สุขภาพท่ีดีก,อนเข;าสู,วัยสูงอายุ และการขยายตลาดสินค;า/บริการสู,กลุ,มผู;สูงอายุในประเทศ 

   ๔.๒) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ำ ความต;องการกำลังคนท่ีมีทักษะและองคI

ความรู;สูงท้ังปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน;มเพ่ิมข้ึนอย,างรวดเร็ว จากการเข;าสู,ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ 

แต,ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต,างประเทศ และต;องปsองกันการไหลออกของแรงงานทักษะสูงไปสู,ประเทศท่ี

ให;ค,าตอบแทนท่ีสูงกว,า 

   ๔.๓)  ความยากจนและความเหล่ือมล้ำทางสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน และยังเปEนสาเหตุสำคัญท่ี

นำไปใช;เปEนประเด็นเรียกร;องทางการเมือง รวมท้ังแนวโน;มการขยายตัวภายใต;ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ิมข้ึนทำ

ให;มีการนำหุ,นยนตIมาทำงานแทนคน ซ่ึงจะก,อให;เกิดปcญหาการว,างงานท่ีมากข้ึนด;วย 

   ๔.๔)  สังคมไทยกำลังประสบกับปcญหาวิกฤติค,านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแส

วัฒนธรรมต,างชาติท่ีหลากหลาย การมีโลกส,วนตัวและเห็นแก,ตัว การใช;ส่ือต,าง ๆ ผ,านโซเชียลมีเดียต,าง ๆ มีผล

ทำให;กลุ,มคนรุ,นใหม,ขาดทักษะการคิด วิเคราะหI ไม,สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เม่ือเทียบกับ

ค,านิยมและวัฒนธรรมไทยในอดีตของกลุ,มคนรุ,นเก,า โดยยึดถือความเอ้ือเฟwxอเผ่ือแผ, ความรักความสามัคคีใน 

หมู,คณะ และเห็นแก,ประโยชนIของส,วนร,วมเปEนท่ีต้ัง  



- ๑๕ - 

   ๔.๕)  สังคมไทยกำลังประสบกับปcญหาความแตกแยกทางสังคม จากความคิดเห็นท่ี

แตกต,างในการเรียกร;องและชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นข;อเรียกร;องให;มีการปฏิรูปสถาบัน

พระมหากษัตริยIของกลุ,มคณะราษฎร ๒๕๖๓ 

    ๕) ด;านเทคโนโลยี (Technology) พิจารณาจากยุทธศาสตรIชาติ ระยะ ๒๐ ปk (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แล;วพบว,า 
   ๕.๑) ความก;าวหน;าทางเทคโนโลยีอย,างก;าวกระโดด เปEนกุญแจสำคัญของ

ความก;าวหน;าทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการทำงาน การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ทำให;

เกิดยุคอินเทอรIเน็ตในทุกส่ิงทุกอย,าง (Internet of things) และการเข;าสู,ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth 

Industrial Revolution) จะเปEนยุคท่ีมีการใช;เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท้ังหมด รวมท้ังการนำหุ,นยนตIมา

ทำงานแทนคนเพ่ิมข้ึน 

   ๕.๒) ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) เปEนความมุ,งม่ันของรัฐบาลท่ีต;องการ

ปรับเปล่ียนโครงสร;างเศรษฐกิจไปสู, “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด;วยนวัตกรรม

กล,าวคือ ในปcจจุบันเรายังติดอยู,ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได;มาก” เราต;องการปรับเปล่ียนเปEน “ทำน;อย  

ได;มาก” น่ันหมายถึง การขับเคล่ือนให;เกิดการเปล่ียนแปลงดังน้ี 

    ๕.๒.๑ เปล่ียนจากการผลิตสินค;า “โภคภัณฑI” ไปสู,สินค;าเชิง “นวัตกรรม” 

เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด;วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู,การขับเคล่ือนด;วยเทคโนโลยี ความคิดสร;างสรรคI 

และนวัตกรรม รวมท้ังเปล่ียนจากการเน;นภาคการผลิตสินค;า ไปสู,การเน;นภาคบริการมากข้ึน 

    ๕.๒.๒ เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปcจจุบัน 
ไปสู,การเกษตรสมัยใหม, ท่ีเน;นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต;องร่ำรวยข้ึน 
และเปEนเกษตรกรแบบเปEนผู;ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู,ท่ี
รัฐต;องให;ความช,วยเหลืออยู,ตลอดเวลา ไปสู,การเปEน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูงเปล่ียน
จาก Traditional Services ซ่ึงมีการมูลค,าค,อนข;างต่ำ ไปสู, High Value Services และเปล่ียนจากแรงงาน
ทักษะต่ำไปสู,แรงงานท่ีมีความรู; ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
    ๕.๓) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด;วยนวัตกรรมเคร่ืองยนตI เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม, (New Engines of Growth) ด;วยการแปลง “ความได;เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ 
ท่ีมีอยู, ๒ ด;านคือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให;เปEน “ความ
ได;เปรียบในเชิงแข,งขัน” โดยการเติมเต็มด;วยวิทยาการ ความคิดสร;างสรรคI นวัตกรรม วิทยาศาสตรI เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล;วต,อยอดความได;เปรียบเชิงเปรียบเทียบเปEน “๕ กลุ,มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปsาหมาย” ประกอบด;วย 
    ๕.๓.๑  กลุ,มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio -Tech) 
    ๕.๓.๒ กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยI (Health, 
Wellness & Bio-Med) 
    ๕.๓.๓ กลุ,มเคร่ืองมืออุปกรณIอัจฉริยะ หุ,นยนตI และระบบเคร่ืองกลท่ีใช;ระบบ
อิเล็กทรอนิกสIควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
    ๕.๓.๔ กลุ,มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรIเน็ตท่ีเช่ือมต,อและบังคับอุปกรณIต,างๆ 
ปcญญาประดิษฐI และเทคโนโลยีสมองกลฝcงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 



- ๑๖ - 

    ๕.๓.๕ กลุ,มอุตสาหกรรมสร;างสรรคI วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค,าสูง 
(Creative, Culture & High Value Services)  
  - สรุปผลการวิเคราะหIปcจจัยภายนอก ท้ัง ๕ ด;าน ตามแนวคิด C – PEST แล;วพบว,ามีโอกาส
และอุปสรรคในการจัดสวัสดิการ ทร. ดังน้ี 

     - โอกาส (Opportunity)  
      ๑) นโยบายของรัฐบาลยังเก้ือหนุนและมุ,งม่ันการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยใช;โครงการ EEC เปEนกรอบพ้ืนฐานในการลงทุน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี จว.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
      ๒) นโยบายของรัฐบาลยังคงต;องประคับประคองระบบเศรษฐกิจของประเทศผ,าน
มาตรการกระตุ;นเศรษฐกิจ เช,น โครงการเราเท่ียวด;วยกัน โครงการคนละคร่ึง ฯลฯ รวมท้ังการต,อยอดโครงการ
ต,าง ๆ เหล,าน้ีเพ่ือเปEนการสร;างรายได;ให;กับระบบเศรษฐกิจขนาดกลาง/ขนาดเล็ก  
      ๓) นโยบายของรัฐบาลส,งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พร;อมท้ังส,งเสริมการพัฒนากำลังพลเพ่ือก;าวไปสู,การเปEนมนุษยIท่ีสมบูรณIในศตวรรษท่ี ๒๑   
      ๔) ประชาชนท่ัวไปเร่ิมตระหนักและเตรียมการให;บริการด;านต,าง ๆ แก,กลุ,ม
ประชากรผู;สูงอายุ และให;ความสำคัญกับการออมเงินเพ่ืออนาคต 
      ๕) ประชาชนท่ัวไปให;ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตท่ีดี เอาใจใส,ในสุขภาพร,างกาย 
ท่ีสมบูรณIแข็งแรง รวมท้ังเห็นความสำคัญของประโยชนIส,วนร,วมมากกว,าประโยชนIส,วนตัวโดยเฉพาะด;าน
ส่ิงแวดล;อม 
      ๖) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม,มาใช;ในการปรับปรุง/พัฒนาสินค;า/บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให;บริการด;านต,าง ๆ โดยยึดความต;องการประชาชนเปEนศูนยIกลาง    
     - อุปสรรค (Threat) 
      ๑) การแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) รวมท้ังความสามารถใน
การกลายพันธุIของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ ในอนาคต ส,งผลกระทบอย,างรุนแรงต,อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศท้ังในด;านการท,องเท่ียว การส,งออก และการป¡ดกิจการของภาคเอกชน 
      ๒) ประชาชนท่ัวไประมัดระวังการใช;จ,าย และนักลงทุนท้ังจากต,างประเทศและใน
ประเทศชะลอการลงทุนและ/หรือชะลอการขยายกิจการในห;วงท่ีประเทศยังคงเผชิญกับการแพร,ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) แม;ว,าจะเร่ิมมีการผลิตและจำหน,ายวัคซีนเพ่ือฉีดปsองกันการแพร,ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในห;วงกลางปk ๒๕๖๔ ไปแล;วก็ตาม   
      ๓) ความไม,ม่ันใจในเสถียรภาพของรัฐบาล และการชุมนุมเรียกร;องทางการเมืองของ
กลุ,มคนรุ,นใหม, 
      ๔) ทักษะในการทำงานและคุณภาพการศึกษาของประเทศยังพัฒนาและก;าวตามไม,
ทัน เทคโนโลยีสมัยใหม, 
      ๕) วิธีปฏิบัติและระบบราชการท่ีล;าสมัย รวมท้ังการยึดถือและเคร,งครัดการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข;อบังคับของทางราชการ ท่ีไม,ทันต,อการแข,งขันท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
revolution)   
  ๕.๒ การกำหนดทิศทางองค0กร ถือว,าเปEนส่ิงท่ีมีความสำคัญต,อการจัดสวัสดิการของ ทร. เปEนอย,างมาก 
โดยเฉพาะประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดสวัสดิการ ทร. ต;องสามารถสนองตอบต,อความท;าทายเชิงยุทธศาสตรI
ของ ทร. หรือเปEนส่ิงท่ี ทร.ต;องการเอาชนะเพ่ือนำไปสู,การบรรลุเปsาหมายทางยุทธศาสตรI การสร;างความสมดุล
ระหว,างผู;รับบริการและผู;มีส,วนได;ส,วนเสียในแต,ละกลุ,มกิจการ และสุดท;ายคือต;องส,งผลสำเร็จตามวัตถุประสงคI
ในการจัดสวัสดิการ ทร. ด;วย ซ่ึงการน้ี มีปcจจัยประกอบการทบทวน วิเคราะหI และพิจารณาจากปcจจัยนำเข;า 
กระบวนงาน และผลการดำเนินงานในแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับเดิมท่ีได;มีการ
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ปฏิบัติเสร็จส้ินไปแล;วในห;วง ๔ ปkท่ีผ,านมา เพ่ือนำมาใช;เปEนพ้ืนฐานในการกำหนดทิศทางองคIกรในห;วง ๕ ปk
ข;างหน;า (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ต,อไปดังน้ี 
   ๕.๒.๑ ทบทวนวิสัยทัศนI/พันธกิจ 
    ๑) ทบทวนวิสัยทัศนIการจัดสวัสดิการ ทร. คือ “เปEนองคIกรช้ันนำท่ีมีการบริหารจัดการ
สวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน อย,างโปร,งใสด;วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือกำลังพลและครอบครัวเปEน
ศูนยIกลาง” แล;วพบว,า เปEนไปตามหลักการการกำหนดวิสัยทัศนIขององคIกรท่ีดี ซ่ึงประกอบด;วย ๓ ส,วนหลักคือ 
ความคาดหวังขององคIกร ผลิตภัณฑI และผู;รับบริการ อย,างไรก็ตามวิสัยทัศนIท่ีดีควรจะต;องทำให;สมาชิกใน
องคIกรรับรู;และเข;าใจว,าองคIการต;องการอะไร รวมท้ังควรเปEนข;อความท่ีส้ันและกระชับ เพ่ือให;ง,ายต,อการจดจำ
อีกด;วย การน้ี จึงเห็นควรให;ปรับวิสัยทัศนIการจัดสวัสดิการ ทร.ใหม, เพ่ือให;ง,ายต,อการจดจำย่ิงข้ึนแต,ยังคง
หลักการการกำหนดวิสัยทัศนIขององคIกรท่ีดีไว;ตามเดิม คือ “ ใหGบริการดGานสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร#งใส
ดGวยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือกำลังพล ทร.และครอบครัวเปQนศูนย0กลาง ” 
    ๒) ทบทวนพันธกิจ ซ่ึงประกอบด;วย  
     ๒.๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสวัสดิการให;มีประสิทธิภาพย่ังยืน 
อย,างโปร,งใสด;วยหลักธรรมาภิบาล  
     ๒.๒) ส,งเสริมสร;างความม่ันคงและคุณภาพชีวิตท่ีดีของข;าราชการและครอบครัว ทร. 
ด;วยการเพ่ิมรายได; ลดค,าใช;จ,ายในการดำรงชีพ และการปลดหน้ีสิน 
     ๒.๓) เสริมสร;างความรู; ความชำนาญ และสร;างมาตรฐานการบริการ ให;กับบุคลากร
ของสวัสดิการ เพ่ือให;ทันต,อการเปล่ียนแปลงและสร;างโอกาสทางการแข,งขัน  
     การน้ี พบว,า ในภาพรวมพันธกิจเดิมตามท่ีกำหนดไว;ในแผนกลยุทธIฯ พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ ยังคงมีความเหมาะสม และพิจารณาปรับข;อความบางส,วนโดยเพ่ิมเติมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุ,งเน;นไปยังกำลังพล ทร.และครอบครัว เพ่ือให;ตอบสนองต,อวิสัยทัศนIท่ีได;เสนอปรับใหม,ในแผนกลยุทธIฯ พ.ศ.
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยเปEนการกำหนดส่ิงท่ีต;องทำให;สำเร็จเพ่ือนำไปสู,การบรรลุวิสัยทัศนIการจัดสวัสดิการ ทร. 

๕.๒.๒ ความต;องการของผู;รับบริการและผู;มีส,วนได;ส,วนเสีย 

    ๑) กลุ,มกิจการท่ี ๑ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยไม,แสวงหาผลกำไร 
     ๑.๑) การเข;าถึงบริการและสวัสดิการได;อย,างท่ัวถึงและเปEนธรรม 
     ๑.๒) มีมาตรฐานและเปEนมืออาชีพ พร;อมท้ังยกระดับกิจการให;สูงข้ึนอย,างต,อเน่ือง 
     ๑.๓) มีความยืดหยุ,น และมีรูปแบบหลากหลายเพ่ือเปEนทางเลือก 
    ๒) กลุ,มกิจการท่ี ๒ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งรักษาดุลยภาพ 
     ๒.๑) การเข;าถึงบริการและสวัสดิการได;อย,างท่ัวถึงและเปEนธรรม 
     ๒.๒) มีมาตรฐานและเปEนมืออาชีพ พร;อมท้ังยกระดับกิจการให;สูงข้ึนอย,างต,อเน่ือง 
     ๒.๓) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให;บริการ โดยเทียบเท,ากับภาคเอกชนแต,
ราคาถูกกว,าท;องตลาด 
     ๒.๔) มีจำนวนและปริมาณเพียงพอกับความต;องการของลูกค;า/ผู;รับบริการ 
    ๓) กลุ,มกิจการท่ี ๓ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งแสวงหาผลกำไร 
     ๓.๑) การเข;าถึงบริการและสวัสดิการได;อย,างท่ัวถึงและเปEนธรรม 
     ๓.๒) มีมาตรฐานและเปEนมืออาชีพ พร;อมท้ังสะดวกรวดเร็วในการให;บริการ 
     ๓.๓) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให;บริการ โดยเทียบเท,ากับภาคเอกชน 
     ๓.๔) มีจำนวนและปริมาณเพียงพอกับความต;องการของลูกค;า/ผู;รับบริการ และครบ
วงจรในการมาใช;บริการ (ท่ีจอดรถ ร;านอาหาร ร;านขายของท่ีระลึก สถานท่ีออกกำลังกาย และสถานท่ีพักผ,อน) 
     ๓.๕) แก;ไขปcญหาและจัดการข;อร;องเรียน ได;อย,างรวดเร็วทันใจ ตรงตามความต;องการ 
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ของลูกค;า/ผู;รับบริการ 
๕.๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธIฯ ในห;วง ๔ ปkท่ีผ,านมา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

    ๑) กลุ,มกิจการท่ี ๑ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยไม,แสวงหาผลกำไร 
   ผลการดำเนินงานท่ีผ,านมา 

   - กำลังพล ทร.และครอบครัวเข;ามาใช;บริการในการบรรเทาความเดือนร;อนเพ่ิมมากข้ึน 

รวมท้ังให;ความไว;วางใจในการเข;าร,วมสมัครเปEนสมาชิกเพ่ิมข้ึน เช,น กิจการฌาปนกิจสงเคราะหIแห,งราชนาวี 

   - กิจการสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย ทร. จำนวนประชากรเด็กลดลง ไม,เกิดผลกำไรใน

การประกอบการ 

   ความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ,มกิจการท่ี ๑ 

   - เกิดภาวะหน้ีสูญ และกำลังพล ทร.ไม,มีต;นทุนในการประกอบอาชีพเสริม 

   - อาคารสถานท่ีของสถานเล้ียงเด็กปฐมวัยของ ทร. ชำรุด/ทรุดโทรม ทำให;ขาด

คุณภาพท่ีดีในการให;บริการ 

    ๒) กลุ,มกิจการท่ี ๒ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งรักษาดุลยภาพ 
  ผลการดำเนินงานท่ีผ,านมา 

   - ต;นทุนผลิตสินค;าทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน การปรับลดดอกเบ้ียของสินค;าแบบผ,อน

ชำระลดลงทำให;กำลังพล ทร.และครอบครัวสามารถเข;าถึงสินค;าและการบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

  - กิจการศูนยIกีฬาวังนันทอุทยานท่ีผ,านมาจำนวนผู;ใช;บริการลดลง 

  - กิจการห;องเย็น การประกอบกิจการมีแนวโน;มดีข้ึน เน่ืองจากการส,งเสบียงจำนวนมากข้ึน 

  - กิจการโรงเรียนสัตหีบเขต ฐท.สส. และ กร. เปEนโรงเรียนอยู,ในโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

 

  ความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ,มกิจการท่ี ๒ 

  - ต;นทุนการดำเนินงานจำกัด ความไม,ต,อเน่ืองของนโยบายฝายบริหาร ศปส.ทร. 

   - สภาพแวดล;อมและภูมิอากาศมีความผันผวน ทำให;ยากต,อการคาดการณIผลผลิตด;าน

การเกษตรท่ีจะได;รับ 

    ๓) กลุ,มกิจการท่ี ๓ กิจการท่ีให;บริการและสวัสดิการ โดยมุ,งแสวงหาผลกำไร 
   ผลการดำเนินงานท่ีผ,านมา 

   - กิจการไฟฟsา ประปา และหิน ในภาพรวม มีผลประกอบการเปEนไปตามแผน ปดจ. 

และมีแนวโน;มดีข้ึน 

   - กิจการอาคารรับรองสัตหีบ และกิจการสถานพักฟwxนข;าราชการ ทร. ส,วนกลาง (หัวหิน) 

กำลังพล ทร.และครอบครัวมีความต;องการเข;าใช;บริการห;องพักมากข้ึน ทำให;ห;องพักไม,เพียงพอต,อความ

ต;องการในช,วงวันหยุดเสารI-อาทิตยI และวันหยุดนักขัตฤกษI 

   - กิจการสถานีบริการยานยนตI มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน 
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   - กิจการหอประชุม ทร. มีผลกระทบจากการป¡ดปรับปรุง กิจการราชนาวีสโมสร และ

กิจการนันทอุทยานสโมสร จำนวนงานลดลงจากปcญหาการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

   - กิจการศูนยIพัฒนากีฬาราชนาวี ในภาพรวมมีผลประกอบการเปEนไปตามแผน ปดจ. 

   - กิจการสนามยิงปwนราชนาวี การจัดหาลูกปwนมาจำหน,ายใช;ระยะเวลานาน ขาดความ

ต,อเน่ืองในการจำหน,าย ทำให;รายได;ลดลงเน่ืองจากไม,มีลูกปwนจำหน,าย 

   ความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ,มกิจการท่ี ๓ 

   - การต,อใบอนุญาตจำหน,ายไฟฟsา และใบอนุญาตระบบจำหน,ายไฟฟsาของกิจการไฟฟsา 

   - การปรับปรุงคุณภาพการให;บริการท่ีไม,ทันต,อการแข,งขัน และมีต;นทุนท่ีจะใช;ในการ

ขยายกิจการอย,างจำกัด 

   ๕.๒.๔ ทบทวนค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ซ่ึงประกอบด;วย ๑) การมีจิตใจท่ีรักในการ
บริการ ๒) การมีจิตใจในเมตตาเห็นอกเห็นใจผู;ท่ีเดือดร;อน ๓) การปฏิบัติงานอย,างมีคุณธรรม ๔) การมีความ
ซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี และ ๕) การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ การน้ี สามารถสรุปเปEนค,านิยม
ร,วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ได;ว,า “บริการดGวยใจ มีจิตเมตตา ยึดม่ันคุณธรรม ซ่ือสัตย0ต#อหนGาท่ี มุ#งเนGน
มาตรฐานและคุณภาพการบริการ” แล;วพบว,า ยังคงมีความเหมาะสมและสามารถใช;เปEนกรอบให;แก,กำลังพล 
ทร.และเจ;าหน;าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกิจการสวัสดิการ เพ่ือให;ประพฤติและปฏิบัติตนตามค,านิยมร,วมดังกล,าว 
    - สรุปผลการวิเคราะหIในแต,ละปcจจัยเพ่ือนำไปสู,การกำหนดทิศทางองคIกร ในห;วง ๕ ปk
ข;างหน;า (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ดังน้ี 
     - วิสัยทัศน0การจัดสวัสดิการ ทร.  
     “ ใหGบริการดGานสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร#งใสดGวยหลักธรรมาภิบาล  
โดยยึดถือกำลังพล ทร.และครอบครัวเปQนศูนย0กลาง ” 
     - พันธกิจ  ประกอบด;วย  
     ๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสวัสดิการให;มีประสิทธิภาพ โปร,งใสด;วยหลัก 
ธรรมาภิบาล ได;มาตรฐานและมีความเปEนมืออาชีพในแต,ละกลุ,มกิจการ โดยยึดถือกำลังพล ทร.และครอบครัวเปEน
ศูนยIกลาง 
     ๒) ส,งเสริมและสร;างความม่ันคง รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของกำลังพล ทร.และ
ครอบครัว ด;วยการเพ่ิมรายได;จากอาชีพเสริม ลดค,าใช;จ,ายในการดำรงชีวิต และการปลดหน้ีสิน ภายใต;หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     ๓) เสริมสร;างความรู; ความชำนาญ และสร;างมาตรฐานการบริการให;กับบุคลากรของ
สวัสดิการ ทร. เพ่ือให;ทันต,อการเปล่ียนแปลงและสร;างโอกาสทางการแข,งขัน 
    - ค#านิยมร#วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ประกอบด;วย  
      ๑) การมีจิตใจท่ีรักในการบริการ  
      ๒) การมีจิตใจในเมตตาเห็นอกเห็นใจผู;ท่ีเดือดร;อน  
      ๓) การปฏิบัติงานอย,างมีคุณธรรม  
      ๔) การมีความซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี และ  
      ๕) การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ  
      การน้ี สามารถสรุปเปEนค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ได;ว,า “บริการดGวยใจ  
มีจิตเมตตา ยึดม่ันคุณธรรม ซ่ือสัตย0ต#อหนGาท่ี มุ#งเนGนมาตรฐานและคุณภาพการบริการ”   
  ๕.๓ การกำหนดยุทธศาสตร0 เพ่ือให;การดำเนินงานในการจัดสวัสดิการ ทร. บรรลุตามวิสัยทัศนIและพันธกิจ 
ในแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ การน้ี จึงได;กำหนดประเด็นยุทธศาสตรI เปsาประสงคI และ 
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กลยุทธIในแต,ละประเด็นยุทธศาสตรI รวมท้ังการแสดงให;เห็นถึงความเช่ือมโยงและสอดคล;องกันผ,านทางแผนท่ี
ยุทธศาสตรIตามมิติต,าง ๆ จำนวน ๔ มิติคือ ๑) ประสิทธิผล ๒) คุณภาพการให;บริการ ๓) ประสิทธิภาพ และ  
๔) การพัฒนาองคIกร ตามแนวคิดของ Balance Scorecard (BSC) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางสรุปป�จจัยภายใน – แสดงจุดแข็งและจุดอ#อนในการจัดการสวัสดิการ ทร. 

จุดแข็ง จุดอ#อน 

๑) นโยบาย ทร.ส,งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ให;แก,กำลังพล และครอบครัวท้ังท่ีเปEนกรณีปกติ และท่ี
เพ่ิมเติมจากกรณีปกติ โดยมุ,งเน;นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการสร;างความผูกพันต,อ ทร. รวมท้ังอาชีพ
ทหารเรือ 
๒) การมีต;นทุนจากท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงถือครองโดย ทร. 

และสินทรัพยIถาวร ทำให;การจัดสวัสดิการ ทร.มีความ
ได;เปรียบในการแข,งขันด;านราคา และทำเลท่ีต้ัง 
๓) มีกระบวนการหล,อหลอม และฝ�กหัดศึกษาอย,าง
เปEนระบบให;แก,กำลังพล ทร.ได;ประพฤติและปฏิบัติตน
ตามค,านิยม ทร. และค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ 
เปEนกำลังพลท่ีมีระเบียบวินัย และยึดถือกฎระเบียบ

ข;อบังคับของทางราชการ   
๔) เปEนหน,วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีภาพลักษณIดี
ในสายตาของสังคม และเปEนท่ีเช่ือม่ันของประชาชนใน
ความเปEนทหารอาชีพ และความซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี 
      

๑) มีรูปแบบการทำงานและการบริหารจัดการแบบ
เปEนทางการ และยึดถือกฎระเบียบข;อบังคับของทาง
ราชการโดยเคร,งครัด ซ่ึงไม,สอดคล;องกับการบริหาร
จัดการในเชิงธุรกิจ 
๒) กำลังพล ทร.ท่ีไปปฏิบัติงานในกิจการสวัสดิการ
ขาดทักษะการทำงานในเชิงธุรกิจ รวมท้ังมีการปรับ

ย;ายตามวงรอบประจำปkบ,อย ทำให;การปฏิบัติงานขาด
ความต,อเน่ืองและ/หรือต;องเร่ิมต;นใหม,เปEนประจำ 
๓) ยังขาดข;อมูลการประเมินผลและวิเคราะหIผลการ
ดำเนินงาน รวมท้ังการจัดเก็บข;อมูลความต;องการและ
ความพึงพอใจของลูกค;า/ผู;รับบริการ เพ่ือเปEนข;อมูล
ย;อนกลับไปปรับปรุง/พัฒนากิจการสวัสดิการในวงรอบ

ปkต,อไป ตามหลักการ P-D-C-A  
 

 
 
 
 
 

ตารางสรุปป�จจัยภายนอก – แสดงโอกาสและอุปสรรคในการจัดการสวัสดิการ ทร. 

โอกาส อุปสรรค 
๑) นโยบายของรัฐบาลยังเก้ือหนุนและมุ,งม่ันการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช;โครงการ 
EEC เปEนกรอบพ้ืนฐานในการลงทุน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 
จว.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
๒) นโยบายของรัฐบาลยังคงต;องประคับประคองระบบ
เศรษฐกิจของประเทศผ,านมาตรการกระตุ;นเศรษฐกิจ 
เช,น โครงการเราเท่ียวด;วยกัน โครงการคนละคร่ึง ฯลฯ 
รวมท้ังการต,อยอดโครงการต,าง ๆ เหล,าน้ีเพ่ือเปEนการ
สร;างรายได;ให;กับระบบเศรษฐกิจขนาดกลาง/ขนาดเล็ก  

๑) การแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โค
วิด-19) รวมท้ังความสามารถในการกลายพันธุIของเช้ือ
ไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ ในอนาคต ส,งผลกระทบอย,าง
รุนแรงต,อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศท้ังใน
ด;านการท,องเท่ียว การส,งออก และการป¡ดกิจการของ
ภาคเอกชน 
๒) ประชาชนท่ัวไประมัดระวังการใช;จ,าย และนัก
ลงทุนท้ังจากต,างประเทศและในประเทศชะลอการ
ลงทุนและ/หรือชะลอการขยายกิจการในห;วงท่ี
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๓) นโยบายของรัฐบาลส,งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร;อมท้ังส,งเสริมการ
พัฒนากำลังพลเพ่ือก;าวไปสู,การเปEนมนุษยIท่ีสมบูรณIใน
ศตวรรษท่ี ๒๑   
๔) ประชาชนท่ัวไปเร่ิมตระหนักและเตรียมการ
ให;บริการด;านต,าง ๆ แก,กลุ,มประชากรผู;สูงอายุ และให;
ความสำคัญกับการออมเงินเพ่ืออนาคต 
๕) ประชาชนท่ัวไปให;ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เอาใจใส,ในสุขภาพร,างกายท่ีสมบูรณIแข็งแรง รวมท้ัง
เห็นความสำคัญของประโยชนIส,วนร,วมมากกว,า
ประโยชนIส,วนตัวโดยเฉพาะด;านส่ิงแวดล;อม 
๖) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม,มาใช;ในการปรับปรุง/

พัฒนาสินค;า/บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให;บริการด;านต,าง ๆ โดยยึดความต;องการประชาชน
เปEนศูนยIกลาง       

ประเทศยังคงเผชิญกับการแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) แม;ว,าจะเร่ิมมีการผลิตและ
จำหน,ายวัคซีนเพ่ือฉีดปsองกันการแพร,ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน,า ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในห;วงกลางปk ๒๕๖๔ 
ไปแล;วก็ตาม   
๓) ความไม,ม่ันใจในเสถียรภาพของรัฐบาล และการ
ชุมนุมเรียกร;องทางการเมืองของกลุ,มคนรุ,นใหม, 
๔) ทักษะในการทำงานและคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศยังพัฒนาและก;าวตามไม, ทันเทคโนโลยี
สมัยใหม, 
๕) วิธีปฏิบัติและระบบราชการท่ีล;าสมัย รวมท้ังการ
ยึดถือและเคร,งครัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบข;อบังคับ
ของทางราชการ ท่ีไม,ทันต,อการแข,งขันท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution)   
 

 ๕.๓.๑ การจัดทำตาราง SWOT MATRIX โดยเปEนการนำผลท่ีได;จากการวิเคราะหIปcจจัยภายใน

องคIกร (จุดแข็ง (S) – จุดอ,อน (W)) และปcจจัยภายนอกองคIกร (โอกาส (O) – อุปสรรค (T)) มาจัดทำเปEนตาราง 

SWOT MATRIX เพ่ือนำไปสู,การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรIในการจัดสวัสดิการ ทร. ด;วยกัน ๔ ลักษณะคือ  

  ๑) ประเด็นยุทธศาสตรIเชิงรุก (S-O)  

  ๒) ประเด็นยุทธศาสตรIเชิงปsองกัน (S-T)  

  ๓) ประเด็นยุทธศาสตรIเชิงแก;ไข (W-O)  

  ๔) ประเด็นยุทธศาสตรIเชิงรับ (W-T)  

 

 

 

 

    ตาราง SWOT MATRIX  
        เพ่ือนำไปสู#การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร0ในการจัดสวัสดิการ ทร.  

ป?จจัยภายใน 

 

ป?จจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ$อน (Weakness) 

 
 

โอกาส (Opportunity)  
    
 
 

 - ขยายขีดความสามารถ และ

เพิ่มความยืดหยุdนในการใหIบริการ

แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  เพื่ อ รอ งรั บ

- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ใหIมีมาตรฐาน และพัฒนา

ความรูIความสามารถของ
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ความกIาวหนIาทางเทคโนโลยีและ

สภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว รวมทั้ง

การเขIาสูdสังคมผูIสูงอาย ุ
 

บุคลากรในงานใหIบริการ และ

การบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อ

ปรับปรุง/พัฒนาไปสูdความเปhน

มืออาชีพ และรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  

อุปสรรค (Threat) 
- แสวงหาพันธมิตร และ

เสริมสรIางความมั่นคง รวมทั้ง

คุณภาพชีวิตที่ดีใหIแกdกำลังพล 

ทร. และครอบครัว เพื่อสรIาง

ความผูกพันใหIกับกำลังพล ทร. 

และครอบครัว และสรIางโอกาส

ในการแขdงขัน   

- ยุบควบรวมในกิจการ

สวัสดิการที่มีผลประกอบไมd

เปhนไปตามวัตถุประสงค% เพื่อลด

ภาระดIานงบประมาณของ

กิจการสวัสดิการ ทร. 

ในภาพรวม 

   ๕.๓.๒ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรI และเปsาประสงคIในแต,ละประเด็นยุทธศาสตรI จำนวน  
๔ ประเด็นยุทธศาสตรI ดังน้ี  
    ๑) ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๑ ขยายขีดความสามารถ และเพ่ิมความยืดหยุ,นในการให;บริการ
และสวัสดิการ เพ่ือรองรับความก;าวหน;าทางเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมท้ังการเข;าสู,สังคม
ผู;สูงอายุ 
     เปsาประสงคI 
     ๑.๑ กิจการสวัสดิการ ทร.มีขีดความสามารถ และเพ่ิมความหลากหลายในการ
ให;บริการและสวัสดิการ โดยใช;เทคโนโลยีเพ่ือให;เกิดความง,ายในการเข;าถึงบริการต,าง ๆ  
     ๑.๒ กิจการสวัสดิการ ทร.เพ่ิมความหลากหลายในการให;บริการและสวัสดิการ  
โดยสอดคล;องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมท้ังการเข;าสู,สังคมผู;สูงอายุในอนาคต 
     ๑.๓ กิจการสวัสดิการ ทร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให;บริการ
ได;ตามท่ีกำหนดไว;ในแผนกลยุทธIฯ  
    ๒) ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๒ แสวงหาพันธมิตร และเสริมสร;างความม่ันคง รวมท้ังคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว เพ่ือสร;างความผูกพันให;กับกำลังพล ทร. และครอบครัว และสร;าง
โอกาสในการแข,งขัน    
     เปsาประสงคI 
     ๒.๑ กำลังพล ทร. และครอบครัวได;รับการเสริมสร;างคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและ
กำลังใจท่ีดี โดยส,งผลต,อการปฏิบัติงานของกำลังพล ทร.ในภาพรวม 
     ๒.๒ กิจการสวัสดิการ ทร.มีพันธมิตรและเครือข,าย ในการให;บริการ สามารถนำมาใช;
เปEนแบบอย,างท่ีดี และ/หรือใช;เปEนคู,เทียบในการยกระดับมาตรฐานการให;บริการ 
     ๒.๓ กิจการท่ีได;รับการคัดเลือกให;เปEนพันธมิตรและเครือข,าย พร;อมให;คำปรึกษา
และ/หรือคำแนะนำต,าง ๆ ท่ีเปEนประโยชนIต,อการสร;างโอกาสในการแข,งขัน 
    ๓) ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให;มีมาตรฐาน และพัฒนาความรู;
ความสามารถของบุคลากรในงานให;บริการ และการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาไปสู,ความเปEน
มืออาชีพ และรองรับการเปล่ียนแปลง 
     เปsาประสงคI 
     ๓.๑ กระบวนการทำงานและคู,มือในการปฏิบัติงานในแต,ละกิจการสวัสดิการ รวมท้ัง
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นำมาใช;งานอย,างเปEนรูปธรรมเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให;ทันสมัยตามสถานการณI 
     ๓.๒ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแต,ละกิจการสวัสดิการ มีความรู;ความสามารถในการ
ให;บริการ และการบริหารงานในเชิงธุรกิจ พร;อมท้ังนำไปใช;เปEนตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเปEน
รายบุคคล 
     ๓.๓ บริการในแต,ละกิจการสวัสดิการมีมาตรฐาน และพร;อมท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับ
การให;บริการไปสู,คู,เทียบในแต,ละกิจการสวัสดิการ 
     ๓.๔ กำลังพล ทร.และครอบครัว รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช;บริการกิจการ
สวัสดิการ มีความพึงพอใจและผูกพันต,อ ทร. โดยพร;อมจะให;ความร,วมมือและเปEนเครือข,ายของ ทร.ต,อไปใน
อนาคต 
     ๓.๕ ระบบฐานข;อมูลในการให;บริการของกำลังพล ทร.และครอบครัว รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช;บริการกิจการสวัสดิการ ได;รับการจัดเก็บ และรวบรวมอย,างเปEนระบบ สามารถนำมาใช;เปEน
ข;อมูลย;อนกลับในการปรับปรุง/พัฒนากิจการสวัสดิการ 
    ๔) ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๔ ยุบควบรวมในกิจการสวัสดิการท่ีมีผลประกอบไม,เปEนไปตาม
วัตถุประสงคI เพ่ือลดภาระด;านงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทร.ในภาพรวม 
     เปsาประสงคI 
     ๔.๑ ผลการดำเนินงานของแต,ละกิจการสวัสดิการ เปEนไปตามวัตถุประสงคIโดยไม,เปEน
ภาระด;านงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทร.ในภาพรวม 
     ๔.๒ โครงสร;างการจัดสวัสดิการ ท่ีเหมาะสมและสอดคล;องกับสภาวะแวดล;อมท่ี
เปล่ียนแปลง 
  ๕.๔ การนำยุทธศาสตร0ไปสู#การปฏิบัติ เพ่ือให;ม่ันใจได;ว,าการนำยุทธศาสตรIไปสู,การปฏิบัติ สามารถบรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตรI เปsาประสงคI แผนปฏิบัติการ ค,าเปsาหมาย และตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในแผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. 
พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ อย,างเปEนรูปธรรม การน้ี จึงได;กำหนดให;มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนำยุทธศาสตรIไปสู,
การปฏิบัติ ดังน้ี 
   ๕.๔.๑ จัดให;มีกลไกในการส่ือสารและสร;างความเข;าใจในแต,ละประเด็นยุทธศาสตรIของการจัด
สวัสดิการ เพ่ือให;บุคลากรท่ีปฏิบัติหน;าท่ีในแต,ละกิจการ ในทุกระดับได;รับทราบ เข;าใจ และรับรู;บทบาทหน;าท่ี
ของตนเองต,อการบรรลุเปsาหมายในแต,ละกิจการสวัสดิการ ทร.  
   ๕.๔.๒ จัดให;มีกลไกในการถ,ายทอดค,าเปsาหมาย/ตัวช้ีวัดของการจัดสวัสดิการ ทร.ในภาพรวม  
สู,ระดับกลุ,มกิจการ และระดับบุคคล 
   ๕.๔.๓ จัดให;มีกลไกในการส่ือสารและสร;างความเข;าใจในเร่ืองแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรใน
ทุกระดับท่ีมีหน;าท่ีรับผิดชอบ 
   ๕.๔.๔ จัดให;มีช,องทางในการส่ือสารเพ่ือให;บุคลากรในทุกระดับท่ีมีหน;าท่ีรับผิดชอบเข;ามามีส,วน
ร,วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนำแผนไปสู,การปฏิบัติ 
   ๕.๔.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคล;องกับประเด็นยุทธศาสตรI โดยคำนึงถึง
การจัดสรรทรัพยากรในด;านต,าง ๆ รวมท้ังมีการกำหนดตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณI
ผลการดำเนินงานในอนาคต 
   ๕.๔.๖ จัดให;มีการวิเคราะหIความเส่ียงและดำเนินการบริหารความเส่ียง เพ่ือปsองกันหรือลด
ผลกระทบต,อการดำเนินงานและ/หรือเปsาหมายของกิจการ 
   ๕.๔.๗ จัดให;มีการติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเปEนรายงาน
ความก;าวหน;าของแผนงาน/โครงการ เปEนรายเดือน รายไตรมาสหรือทุกวงรอบ ๖ เดือน ท้ังในลักษณะเปEน
เอกสารและ/หรือผ,านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๖. แผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

ภาพรวมแสดงความเชื่อมโยงในการดำเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ6สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ๖.๑ วิสัยทัศน0 พันธกิจ และ ค#านิยมร#วมในการจัดสวัสดิการ ทร. 
   ๖.๑.๑ วิสัยทัศน0  
    “ ใหGบริการดGานสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร#งใสดGวยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือ 
กำลังพล ทร. และครอบครัวเปQนศูนย0กลาง ” 
   ๖.๑.๒ พันธกิจ  
    ๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสวัสดิการให;มีประสิทธิภาพ โปร,งใสด;วยหลักธรรมาภิบาล 
ได;มาตรฐานและมีความเปEนมืออาชีพในแต,ละกลุ,มกิจการ โดยยึดถือกำลังพล ทร.และครอบครัวเปEนศูนยIกลาง 
    ๒) ส,งเสริมและสร;างความม่ันคง รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของกำลังพล ทร.และ
ครอบครัว ด;วยการเพ่ิมรายได;จากอาชีพเสริม ลดค,าใช;จ,ายในการดำรงชีวิต และการปลดหน้ีสิน ภายใต;หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    ๓) เสริมสร;างความรู; ความชำนาญ และสร;างมาตรฐานการบริการให;กับบุคลากรของ
สวัสดิการ ทร. เพ่ือให;ทันต,อการเปล่ียนแปลงและสร;างโอกาสทางการแข,งขัน 
   ๖.๑.๓ ค#านิยมร#วมในการจัดสวัสดิการ ทร.  
    “ บริการดGวยใจ มีจิตเมตตา ยึดม่ันคุณธรรม ซ่ือสัตย0ต#อหนGาท่ี มุ#งเนGนมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการ ” ซ่ึงการน้ี มีองคIประกอบย,อยในค,านิยมร,วมในการจัดสวัสดิการ ทร. ท่ีสำคัญจำนวน  
 ๕ เร่ืองดังน้ี 
    ๑) การมีจิตใจท่ีรักในการบริการ 
    ๒) การมีจิตใจเมตตาเห็นอกเห็นใจผู;ท่ีประสบปcญหาและเดือดร;อน 
    ๓) การปฏิบัติงานอย,างมีคุณธรรม 
    ๔) การมีความซ่ือสัตยIต,อหน;าท่ี 
    ๕) การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 
  ๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร0 เป̂าประสงค0 และ แผนท่ียุทธศาสตร0 

กลุ$มกิจการที่ ๓ 

กลุ$มกิจการที่ ๒ 

ค$านิยมร$วมในการจัดสวัสดิการ ทร. 

“บริการด<วยใจ มีจิตเมตตา ยึดม่ันคุณธรรม ซื่อสัตย6ต$อหน<าท่ี มุ$งเน<นมาตรฐานและคุณภาพการบริการ” 

วิสัยทัศน6 

การจัดสวัสดิการ ทร. 

กลุ$มกิจการท่ี ๑ 
กลุ$มกิจการท่ี ๓ 

กลุ$มกิจการท่ี ๒ 

นโยบาย งบประมาณ บุคลากร โครงสร<าง 
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   ๖.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตรI จำนวน ๔ ประเด็น ดังน้ี 
    ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๑ ขยายขีดความสามารถ และเพ่ิมความยืดหยุ,นในการให;บริการและ
สวัสดิการ เพ่ือรองรับความก;าวหน;าทางเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมท้ังการเข;าสู,สังคมผู;สูงอายุ 
    ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๒ แสวงหาพันธมิตร และเสริมสร;างความม่ันคง รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ี
ดีให;แก,กำลังพล ทร. และครอบครัว เพ่ือสร;างความผูกพันให;กับกำลังพล ทร. และครอบครัว และสร;างโอกาสใน
การแข,งขัน    
    ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให;มีมาตรฐาน และพัฒนาความรู;
ความสามารถของบุคลากรในงานให;บริการ และการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาไปสู,ความเปEน
มืออาชีพ และรองรับการเปล่ียนแปลง 
    ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๔ ยุบควบรวมในกิจการสวัสดิการท่ีมีผลประกอบไม,เปEนไปตาม
วัตถุประสงคI เพ่ือลดภาระด;านงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทร.ในภาพรวม 
   ๖.๒.๒ เปsาประสงคIในแต,ละประเด็นยุทธศาสตรI จำนวน ๑๓ เปsาประสงคI ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร0 เป̂าประสงค0ในแต#ละประเด็นยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๑  
- ขยายขีดความสามารถ และเพ่ิมความ
ยืดหยุ,นในการให;บริการและสวัสดิการ เพ่ือ
รองรับความก;าวหน;าทางเทคโนโลยีและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมท้ังการเข;าสู,
สังคมผู;สูงอายุ 
 

๑.๑ กิจการสวัสดิการ ทร.มีขีดความสามารถ และเพ่ิม
ความหลากหลายในการให;บริการและสวัสดิการ โดยใช;
เทคโนโลยีเพ่ือให;เกิดความง,ายในการเข;าถึงบริการต,าง ๆ  
๑.๒ กิจการสวัสดิการ ทร.เพ่ิมความหลากหลายในการ
ให;บริการและสวัสดิการ โดยสอดคล;องกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีหดตัว รวมท้ังการเข;าสู,สังคมผู;สูงอายุใน
อนาคต 
๑.๓ กิจการสวัสดิการ ทร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให;บริการได;ตามท่ีกำหนดไว;ใน
แผนกลยุทธIฯ  

ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๒  
- แสวงหาพันธมิตร และเสริมสร;างความ
ม่ันคง รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีให;แก,กำลังพล 
ทร. และครอบครัว เพ่ือสร;างความผูกพัน
ให;กับกำลังพล ทร. และครอบครัว และสร;าง
โอกาสในการแข,งขัน    
 

๒.๑ กำลังพล ทร. และครอบครัวได;รับการเสริมสร;าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญและกำลังใจท่ีดี โดยส,งผลต,อ
การปฏิบัติงานของกำลังพล ทร.ในภาพรวม 
๒.๒ กิจการสวัสดิการ ทร.มีพันธมิตรและเครือข,าย ใน
การให;บริการ สามารถนำมาใช;เปEนแบบอย,างท่ีดี และ/
หรือใช; เปEนคู, เทียบในการยกระดับมาตรฐานการ
ให;บริการ 
๒.๓ กิจการท่ีได;รับการคัดเลือกให;เปEนพันธมิตรและ
เครือข,าย พร;อมให;คำปรึกษาและ/หรือคำแนะนำต,าง ๆ 
ท่ีเปEนประโยชนIต,อการสร;างโอกาสในการแข,งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร0 เป̂าประสงค0ในแต#ละประเด็นยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๓  
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให;มีมาตรฐาน 
และพัฒนาความรู;ความสามารถของบุคลากร
ในงานให;บริการ และการบริหารงานในเชิง
ธุรกิจ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาไปสู,ความเปEนมือ

๓.๑ กระบวนการทำงานและคู,มือในการปฏิบัติงานใน
แต,ละกิจการสวัสดิการ รวมท้ังนำมาใช;งานอย,างเปEน
รูปธรรมเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให;ทันสมัยตามสถานการณI 
๓.๒ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแต,ละกิจการสวัสดิการ มี
ความรู;ความสามารถในการให;บ ริการ และการ
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อาชีพ และรองรับการเปล่ียนแปลง 
 

บริหารงานในเชิงธุรกิจ พร;อมท้ังนำไปใช;เปEนตัวช้ีวัด
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเปEนรายบุคคล 
๓.๓ บริการในแต,ละกิจการสวัสดิการมีมาตรฐาน และ
พร;อมท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการให;บริการไปสู,คู,เทียบ
ในแต,ละกิจการสวัสดิการ 
๓.๔ กำลังพล ทร.และครอบครัว รวมท้ังประชาชน
ท่ัวไปท่ีมาใช;บริการกิจการสวัสดิการ มีความพึงพอใจ
และผูกพันต,อ ทร. โดยพร;อมจะให;ความร,วมมือและ
เปEนเครือข,ายของ ทร.ต,อไปในอนาคต 
๓.๕ ระบบฐานข;อมูลในการให;บริการของกำลังพล ทร.
และครอบครัว รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช;บริการ
กิจการสวัสดิการ ได;รับการจัดเก็บ และรวบรวมอย,าง
เปEนระบบ สามารถนำมาใช;เปEนข;อมูลย;อนกลับในการ
ปรับปรุง/พัฒนากิจการสวัสดิการ 

ประเด็นยุทธศาสตรIท่ี ๔  
- ยุบควบรวมในกิจการสวัสดิการท่ี มีผล
ประกอบไม,เปEนไปตามวัตถุประสงคI เพ่ือลด
ภาระด;านงบประมาณของกิจการสวัสดิการ 
ทร.ในภาพรวม 

๔.๑ ผลการดำเนินงานของแต,ละกิจการสวัสดิการ 
เปE น ไปตาม วัต ถุป ระสงคI โดย ไม, เปE นภ าระด; าน
งบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทร.ในภาพรวม 
๔.๒ โครงสร;างการจัดสวัสดิการ ท่ี เหมาะสมและ
สอดคล;องกับสภาวะแวดล;อมท่ีเปล่ียนแปลง 

   ๖.๒.๓ แผนท่ียุทธศาสตรI แผนกลยุทธIสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ตามมิติของ Balance 
Scorecard (BSC)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๖.๓ นโยบายการดำเนินงานดGานการจัดสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
   ๖.๓.๑ นโยบายการดำเนินงานด;านการจัดสวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙    

นโยบายการดำเนินงานดGานการจัด
สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

แนวทางการดำเนินงาน 

- เติบโตอย,างม่ันคง และเสริมสร;างขีด ๑ . บู รณาการการดำเนินงานในแต,ละกลุ,ม กิจการ
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ความสามารถในการแข,งขันของกิจการ 
รวมท้ังเพ่ิมความยืดหยุ,นในการให;บริการ
สวัสดิการ และสร;างอัตลักษณIเพ่ือเปEนจุด
ขายของกิจการ  

สวัสดิการโดยใช;ทรัพยากรร,วมกัน เพ่ือเปEนการลดภาระ
ด;านงบประมาณและ/หรือต;นทุน 
๒ . ป รับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงาน และคู, มือ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให;มีความเปEนมาตรฐาน และยกระดับไปสู,
ความเปEนมืออาชีพเทียบเท,ากับคู,เทียบ 
๓. ขยายขีดความสามารถโดยใช;ความก;าวหน;าทาง
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให;บริการ 
๔. เพ่ิมความยืดหยุ,นในการให;บริการสวัสดิการ ควบคู,ไป
กับการแสวงหาพันธมิตร เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการ
ให;บริการ 
๕. เสริมสร;างอัตลักษณIเพ่ือเปEนจุดขายในแต,ละกิจการ
สวัสดิการ 

   ๖.๓.๒ การนำไปสู,การปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ ทร. ให;เปEนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ตามท่ี
กำหนดไว;ในข;อ ๕.๔ ของแผนกลยุทธIฯ ฉบับน้ี     
   ๖.๓.๓ ปcจจัยแห,งความสำเร็จในการจัดสวัสดิการ ทร. นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ 
ท่ีดีในข;อ ๕.๔ ของแผนกลยุทธIฯ ฉบับน้ีแล;ว จำเปEนท่ีผู;บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. และคณะกรรมการต,าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข;องในแต,ละกลุ,มกิจการสวัสดิการ จะต;องมีความมุ,งม่ันและต้ังใจ โดยมีปcจจัยแห,งความสำเร็จในการจัด
สวัสดิการ ทร. ดังน้ี 
    ๑)  การประสานคล;อง และการบูรณาการทรัพยากรร,วมกัน 
    ๒)  การมีส,วนร,วม และสร;างการยอมรับของกำลังพล ทร.และครอบครัว 
    ๓)  การส่ือสาร และสร;างความรู;ความเข;าใจ และมุ,งเน;นผลสัมฤทธ์ิอย,างเปEนรูปธรรม 
    ๔)  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล อย,างเปEนระบบและจริงจัง 

๗. แผนงาน/โครงการ ค#าเป̂าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา และงบประมาณในแต#ละกุล#มกิจการ 
 - พิจารณาดำเนินการต,อไป โดยให; ศปส.ทร. รวบรวมจากแต,ละกลุ,มกิจการ เพ่ือเสนอขออนุมัติไปพร;อมกับ
แผนกลยุทธIฯ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ในห;วง ต.ค.๖๔ - พ.ย.๖๔ ต,อไป 

๘. สรุปกรอบงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ0สวัสดิการ ทร. พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 - พิจารณาดำเนินการต,อไป โดยให; ศปส.ทร. รวบรวมจากแต,ละกลุ,มกิจการ เพ่ือเสนอขออนุมัติไปพร;อมกับ
แผนกลยุทธIฯ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ในห;วง ต.ค.๖๔ - พ.ย.๖๔ ต,อไป 

            
จัดทำโดย ศปส.ทร. 

เม่ือ ก.พ.๖๔ - มี.ค.๖๔ 


