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หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินการน าไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 

 

   
      2.1 การจัดท ายุทธศาสตร:์ หน่วยบัญชาการนาวกิโยธินมีวิธีการอย  ่างไรในการจัดท ายุทธศาสตร ์
 

ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ผลการด าเนินการโดยรวมและความส าเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตัดสินใจ
เรื่องระบบงานที่ส าคัญรวมทั้งสรุประบบงานที่ส าคัญวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธินและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ก.  กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
 

(๑) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์
 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการวางแผนยุทธศาสตร์่ ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ มีอะไรบ้าง่และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง 
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการท าให้
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล าว 
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ค านึงถึงความต้องการของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินในด้านความคล องตัว
และความยืดหยุ นในการปฏิบัติการอย างไร 
 
 หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน วย่โดยมีการแต งตั้งคณะการ
ท างานร างยุทธศาสตร์่มีเสธ่นย.เป็นประธานคณะท างาน่(อ้างอิง่ค าสั่งหน วยบัญชาการนาวิกโยธินที่่150/2562 
เรื่อง่แต งตั้งคณะท างานร างยุทธศาสตร์่20่ปี่นย.)่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์่20่ปีของกองทัพเรือ่
ผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนยุทธศาสตร์่นย.คือ่คณะจัดท าร างแผนยุทธศาสตร์่ 20่ปี่นย.่ 

กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวและวิธีการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล าว 
 นย.ก าหนดให้มีการจัดท าแผนระยะยาว่คือแผนยุทธศาสตร์่นย.่20่ปี่เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์่ทร.่20่ปี่และแผนระยะสั้นคือ่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ 

นย.มีกรอบการวางแผนระยะยาว่ดังนี้่ 
1. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์่นย.20่ปี่ก าหนดกรอบเวลาเริ่มต้น่ประมาณ่ส.ค.่62่และให้สิ้นสุดใน

ปี่งป่81่่(อยู ระหว างการด าเนินการ) 
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2.่มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์่ในระยะเวลาทุกๆ่2่ปีขึ้นอยู กับสภาวะแวดล้อมภายนอก่นโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น่ตลอดจนผลการประเมินความก้าวหน้าของแผน่ 

 
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 
 
่แผนระยะสั้น่ได้แก ่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่จัดท าโดย่กองฝุายอ านวยการ/ฝุายกิจการพิเศษ่บก.นย.่

ด าเนินการทบทวนกรอบแนวทางการติดตาม่ตรวจสอบ่และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน วยต างๆภายใน่
นย.่โดยมีความเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุ งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์่ทร. ่โดยถ ายทอดลงสู การ
ก าหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร์่ตามที่ปรากฏอยู ในร างยุทธศาสตร์่ทร.ฯ่พร้อมกับสร้างความเชื่อมโยง่และ
สอดคล้องกับนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ นดินที่เกี่ยวข้อง่มีกรอบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีดังนี้ 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.่่ 

 
 
 
 

ก.พ. 

 
 
 

ก.ค. 

 
พ.ย.-่ธ.ค. 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

1. จัดสัมมนาคณะกรรมการ 
จัดท าแผนฯ่ 

ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ครั้งที่่1 

2.่สัมมนาคณะกรรมการฯ่ 
จัดท าแผนฯ 

ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินครั้งที่่2่ 

ประเมินศักยภาพองค์กร 
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก่(SWOT) 

- ก าหนด่ประเด็นยุทธศาสตร์่
เปูาประสงค ์ตัวชี้วัด ค าเปูาหมาย 

- จัดท าร างแผนฯ่หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

จัดท าแผนต างๆ ของ่ หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

- น าเสนอผูบ้ัญชาการหน วยบัญชาการนาวิก
โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการ่จัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการ่จัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการ่จัดท าแผนฯ 

ยก.นย. 
 

ทบทวนแผนต างๆ่ของหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน 

ยก.นย. 
 - น าเสนอผู้บัญชาการหน วยบัญชาการนาวิก

โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ยก.นย. 
 

ยก.นย. 
 

- น าเสนอผูบ้ัญชาการหน วยบัญชาการนาวิก
โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ยก.นย. 
 

พ.ย.-่ธ.ค.ของทุกปี 
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หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ นดิน่่
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่20่ปี่(พ.ศ.2562่–่2581)่เป็นแผนระยะยาว่ถ ายทอดไปเป็น
แผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีตามวงรอบการเสนอค า
ของบประมาณ่จึงท าให้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีความคล องตัว่และ
สอดคล้องกับงบประมาณ 
(2) นวัตกรรม 

 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร ์
- โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคญัของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินคืออะไร (*) 
 

นย.มีวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม่โดยด าเนินการ่ดังนี ้
่่่1.่แสวงหาความร วมมือกับหน วยงานอื่นๆ่ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ่ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธ

ยุทโธปกรณ์่เพื่อให้หน วยมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ได้ตามที่กองทัพเรือก าหนด(อ้างอิง่บันทึก่
ยก.นย..ลับมาก่ที่่603/60่ลง่22่ก.ย..60่เรื่อง่การพิจารณาข้อมูลการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร วม
ยานเกราะล้อยางที่บังคับการส าหรับปฏิบัติภารกิจของ่นย.ระหว าง่ทร.่กับ่สปท.่,บันทึก่ยก.นย.ที่กห.
0519/710่ลง่5่เม.ย.่62่เรื่อง่ทร.อนุมัติหลักการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร วมรถสะเทินน้ าสะเทินบก่
AAVP7 A1 3่ฝุาย) 
่่่2.่ด้านบุคลากรของ่นย.ผู้บัญชาการหน วยบัญชาการนาวิกโยธินให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้

ของบุคลากร่โดยได้มีการส งไปฝึก/ศึกษา/อบรม่ทั้งภายในประเทศและในต างประเทศอย างต อเนื่องท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานโดยน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาพัฒนาใช้ในหน วยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ๆขึ้น (อ้างอิง่บันทึก่ยก.นย.ลับที่276/62่ลง่1่
เม.ย.62่เรื่องขอเสนอรายชื่อก าลังพลที่เกี่ยวข้องในการฝึกผสม่ทร.ไทย่–่ทร.สปจ.่Blue Strike 2019 ,่
บันทึก่กพ.นย.ที่0519.1.1/455่ลง่18่เม.ย.62่เรื่องขอส งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
นายทหารอาวุโส่รุ นที่่52่ประจ าปี่งป.62) 
่่่่3.่มุ งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพล่ให้สามารถอยู ในสังคมได้อย างมีเกียรติและศักดิ์ศรี่มีขวัญก าลังใจ
ที่ดี่อันจะส งผลต อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยรวมของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน ่(อ้างอิง่บันทึก่
กบ.นย.ที0่519.1.4/455่ลง23่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติด าเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน)่ 
่่4.่นย.จัดให้มีการน าเสนอผลงาน่โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ่นย.่ส งเสริมและสนับสนุนให้

ก าลังพล่และ่นขต.นย.่มีส วนร วมในการจัดการความรู้ของ่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินรวมทั้งยกย องชมเชย่
หน วย่ที่มีผลการจัดการความรู้ที่ดี่และน าไปจัดแสดงในงาน“วันแห งการจัดการความรู้ของ่ทร.่เป็นประจ าทุก
ปี่ซึ่งจะช วยกระตุ้นให้่นขต.นย.เห็นความส าคัญ่และน าองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน่อันจะเป็น
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย างดี
(อ้างอิง่บันทึก กพ.นย.ที่่กห.0519/424่ลง่23่เม.ย.่62่เรื่อง่ขออนุมัติจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ่
นย.ประจ าปี่งป.62) 
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หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร ์
่่่่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์โดยการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม่การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิด่การทบทวนแผนการพัฒนาหน วยในห้วงที่ผ านมาและการ
ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร่โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของหน วย่งบประมาณ่แนวโน้มสถานการณ์
ในอนาคต่(อ้างอิง่บันทึก่สน.พัฒนาระบบบริหาร่นย.(เพื่อพลาง)่ที่่8/2562่ลง่23่ม.ค.62่เรื่อง่ขออนุมัติ
จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าร างยุทธศาสตร์่20่ปี่นย.) 
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินคืออะไร 
่่่่โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์่2562่-่2581่ได้แก  
่่่่่่1.่การบริหารงานของ่ทร.ภายใต้การน าของ่ผบ.ทร.ในปัจจุบัน่ท าให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีโอกาสใน
การปรับปรุงองค์กรให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ 
่่่่่่2.่รัฐบาลเปิดโอกาสให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปมีส วนร วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน
ของชาติ่่ตลอดจนการช วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน่ท าให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับความเชื่อถือจาก
ทุกภาคส วนราชการ่ภาคเอกชน่และประชาชน 
่่่่่่3.่เทคโนโลยีสาระสนเทศที่มีการพัฒนาอย างรวดเร็ว่สามารถเป็นเครื่องช วยในการปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช วยในการตัดสินใจ่ควบคุม่สั่งการ่ของ่ผู้บังคับบัญชาในทุก
ระดับได้เป็นอย างดี 
่่่่่่4.่กองทัพเรือได้น าระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่PMQA่มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน่โดย
ก าหนดให้่นขต.ทร.่ต้องด าเนินการตามกระบวนการ่PMQA ให้ผ านทั้ง่7่หมวด่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร ์
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบส าคัญต อไปนี้มาเป็นส วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

= ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
= ความเสี่ยงที่คุกคามต อความยั่งยืนของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
= จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 
= ความสามารถของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ 

 
่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธรีวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญมา
เป็นส วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดการประชุม่อบรม่สัมนา่(อ้างอิง่บันทึก่สน.
พัฒนาระบบบริหาร่(เพื่อพลาง)่ที่่83/2561่ลง่8่พ.ย.่61่เรื่อง่ขออนุมัติจัดการประชุม,่บันทึก่สน.พัฒนา
ระบบบริหาร(เพื่อพลาง)่ที่่99/2561่ลง่3่ธ.ค.61่,บันทึก่สน.พัฒนาระบบบริหาร่(เพื่อพลาง)่ที่่8/2562่ลง่
23่ม.ค.62)่เพื่อรวบรวมข้อมูลของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินในมุมมองจากภายในองค์กรจากบุคคลากรของ
หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ผลการ
ด าเนินการที่ผ านมา ตลอดจนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม่และอื่น่ๆ่ที่เกี่ยวข้อง่เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์่ซึ่งมีแผนการปฏิบัติดังนี้ 
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ปัจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการรวบรวม/
แหล งข้อมูล 

ความถี ่ วิธีการ การวิเคราะห ์ ผู้เกี่ยวข้อง 

1.่ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตรแ์ละความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์

ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 

ปีละ่1่ครั้ง SWOT 
Analysis 
brainstorming 

นโยบายรัฐบาล่นโยบาย่กห.่แผน
ยุทธศาสตรก์องทพัเรือ่นโยบาย่ทร. 
ความก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการทหาร 

กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย... 

2.่ความเสี่ยงที่คุกคามต อ
ความยั่งยืนของ่นย. 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 

ปีละ่1่ครั้ง SWOT 
Analysis 
brainstorming 

สภาวะแวดล้อมทั่วไป่(วิเคราะห์พร้อมกับ
การจัดท าแผนฯ่ประจ าปี) 

.ยก.นย. 
กอง่ฝอ.ฯ 

3.่จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรแ์ละใน
สารสนเทศ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 

ปีละ่1่ครั้ง SWOT 
Analysis 
brainstorming 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้าเร็วมาก่การรู้ไม เท าทันอาจ
ถูกการลวงจากฝุายตรงข้ามได้ 

นขต.นย. 

4.่ความสามารถของ่นย.
ในการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัต ิ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 

อย างน้อยเดือนละ่
1่ครั้ง 

Brainstorming 
 

ใช้การประชุม่นขต.นย.ในการติดตามงาน
เป็นรายกิจกรรม่ตาม่action plane่ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขในงานที่ไม เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานได้ทันที 

กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย... 

5.่ผลด าเนินการที่ผ านมา ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สัมมนา 

อย างน้อยเดือนละ่
1่ครั้ง 

Brainstorming 
 

ใช้การประชุม่นขต.นย.่ในการติดตามผล
การด าเนินการอย างตอ เนือ งเป็นประจ าทุก
เดือน 

กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย. 

6 .กฎหมาย/ระ เบี ยบที่
ส าคัญ 

เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวข้อง 

ปีละ่1่ครั้ง่หรือ
ตามเหมาะสม 

brainstorming ท า ใ ห้ ก า ร ว า ง แ ผ น สู ก า ร ป ฏิ บั ติ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย. 

7.นโยบาย/แผนต างๆที่
ส าคัญ 

ประชุม ปีละ่1่ครั้ง่หรือ
ตามเหมาะสม 

brainstorming สามารถถ ายทอดนโยบายลงสู การปฏิบัติได้่ กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย. 

8.ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

การสอบถาม/ 
แบบสอบถาม 
 

ทุกครั้งที่จัด
ประชุม/สัมมนา/
จัดกจิกรรม 

ส ารวจ การประเมินความคาดหวัง่ความพึงพอใจ่
ท าให้สามารถวางรูปแบบการฝึกอบรม่
ประชุม่สัมมนาและการจัดกิจกรรม่ได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กอง่ฝอ.ฯ 
นขต.นย. 

 
่(4)่ระบบงานและสมรรถนะหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน่ระบบงานที่ส าคัญของหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธินมีอะไรบ้าง 
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการตัดสินใจว ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส งมอบและพันธมิตร 
การตัดสินใจเหล านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินและสมรรถนะหลักของผู้ส งมอบและ
พันธมิตรที่มีศักยภาพอย างไร 
- หน วยบญัชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของหน วยบญัชาการนาวิกโยธิน 
่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน่โดยค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก ่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก่ทร.่พันธกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด่เป็นวิธีการส าคัญในการ
ก าหนดกระบวนการหลัก่ซึ่งได้แก ่1.่การปฏิบัติการทางทหาร่2.่การช วยเหลือประชาชน่3.่การพัฒนาประเทศ่
น ามาออกแบบระบบงาน่ซึ่งระบบงานที่ส าคัญของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประกอบด้วย 
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่่่่1.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
่่่่2.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 
่่่่3.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านยุทธวิธี 
่่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการตัดสินใจว ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส งมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหล านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินและสมรรถนะหลักของผู้
ส งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย างไร 
่่่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการตัดสินใจว ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส งมอบและพันธมิตรโดย่
ท าการวิเคราะห์ประสิทธิผลที่ต้องการจากระบบงานหลักแล้วน ามาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังต อไปนี้ 
่่่่1.่กระบวนการย อยในระบบงานหลักที่มีความจ าเป็นแต ่นย.ไม สามารถด าเนินการเองได้เน่ืองจากต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่ง่ไม มีการบรรจุบุคลากรดังกล าวใน่นย. 
่่่่2.่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงซึ่ง่นย.ไม มีขีดความสามารถในงานดังกล าว่  
่่่่3.่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือจ านวนมากในคราวเดียวกันจนเกินขีดความสามารถของหน วย 
่นย.่มีวิธีการคัดเลือกผู้ส งมอบโดยก าหนดใน่TOR ว าต้องมีคุณสมบัติใดบ้างและจะมีคณะกรรมการท าการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล านั้น 
่หน วยบญัชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตโดย่ได้น าผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ต าง่ๆ่ที่ได้ด าเนินการในกระบวนการวางแผน่รวมทั้งนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ่นโยบายผู้บัญชาการ
หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่และประเด็นความท้าทายที่หน วยต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต่
ประกอบด้วย่ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่่จชต.่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ่่ปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่ง่นย.ต้องส งมอบก าลังให้กับหน วยผู้ปฏิบัติ ่รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป่มาเป็น
ปัจจัยในการก าหนดว าในอนาคต่หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่จะมีขีดสมรรถนะหลักอะไรบ้าง่ซึ่งหน วย
บัญชาการนาวิกโยธิน่จะต้องพัฒนา่รูปแบบกระบวนการปฎิบัติงานเพื่อรองรับกับกับภัยคุกคามต างๆในอนาคต
ได ้
 
ข.  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 
 

(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 

-่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีอะไรบ้างให้ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล าวเปูาประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล าน้ันมีอะไรบ้าง 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลผลิตและบริการผู้รับบริการและกลุ มเปูาหมายผู้ส งมอบและพันธมิตรและ
การปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง 
่่่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาในห้วงปี่2562่–่
2581่ประกอบด้วย่3่ประเด็นยุทธศาสตรซ์ึ่งก าหนดกรอบให้บรรลุภายใน่20่ปี่ได้แก  
่่่่่่1 .่การเตรียมก าลังและเสริมสร้างก าลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้ก าลังตามแผนปูองกัน

ประเทศ 
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่่่่่่2.่ด ารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการช วยเหลือประชาชน  
่่่่่่3.่พัฒนาระบบงานและการบริหารจดัการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ 
เปูาประสงค์ที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค ์
1. การเตรียมก าลังและ
เสริมสร้างก าลงัให้มีความ
สมดุล่และมคีวามพร้อมใน
การใช้ก าลังตามแผนปูองกัน
ประเทศ 

 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นที่ยอมรับ 
 อาวุธยุทโธปกรณ์บรรจุครบได้ตามอัตราและพร้อมใชง้าน่ 
 สามารถจัดก าลังปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศได้ทุกด้าน 

 

2. ด ารงการสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ่และ
การพัฒนาประเทศรวมทั้ง
การช วยเหลือประชาชน่ 

 นย.ได้รับความไว้วางใจจากรัฐและประชาชนในการแก้ใขปัญหาส าคัญ
ของประเทศ 

 ประชาชน่ที่ประสบภัยพิบัติ่ได้รับการช วยเหลืออย างทันเวลา 

3. พัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการให้มีความ
ทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ 

 มีกลไกการบรหิารจัดการที่ส งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย างมี
ประสิทธิภาพ 

 การบริหารงบประมาณและการเงินกระท าได้อย างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบบริหารงานของ่นย.มีคุณภาพตามเกณฑ์ระบบราชการ่4.0 

 
กระบวนการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวงรอบในการด าเนินการ  

ทุกวงรอบ่2่ปีเพื่อเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน วย่
หรือด าเนินการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์หน วย
บัญชาการนาวิกโยธิน่ส วนการจัดท าค าของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยบัญชาการนาวิก
โยธิน่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธินทุกครั้ง่เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ที่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้วางไว้่และมีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

่ 
 (6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถตอบประเด็นต อไปนี้อย างไร 

= ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
= ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ 
= ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม  
= สร้างสมดุลระหว างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว 
= สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคญัทั้งหมด 

 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรข์องหน วยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถตอบสนองประเด็นต างๆดังต อไปนี ้
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การตอบสนอง 
1. การเตรียมก าลังและเสริมสร้างก าลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้ก าลงัตามแผนปูองกันประเทศ 
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารหน วยให้มีความพร้อมภายใต้งบประมาณที่
จ ากัด 

การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต
และบริการ 

แสวงหาความร วมมือกับหน วยงานอ่ืนๆ่ทั้งภายในและ
ภายนอกกองทัพ่ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ 

ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม  

ก าลังพลได้รับการพัฒนาองค์ความรูใ้ห้พร้อมรับ
เทคโนโลยีที่จะพัฒนามาในอนาคต 

สร้างสมดุลระหว างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าเทคโนโลยีจากภายนอกกองทัพเข้ามาทดแทนสิ่ง
ที่ขาดแคลน 

สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส วนได้ส วน
เสียที่ส าคญัทั้งหมด 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนที่ก าลังพล 

2. ด ารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการช วยเหลือประชาชน 
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

การรักษากฎหมายและความมั่นคงภายใน 
การต อต้านภัยคุกคามรูปแบบต างๆ 
 

การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต
และบริการ 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว างหน วยงานต างๆของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม  

สามารถใช้ก าลงัรบและยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการ
เสริมสร้างและตระเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานใน
การช วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต างๆ 

สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส วนได้ส วน
เสียที่ส าคญัทั้งหมด 

สามารถใช้ก าลงั่นย.ในภารกิจการช วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ 
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความ
ทันสมัย่และรวดเร็วซึ่งจะท าให้่ผบ.ชาสามารถ
ตัดสินใจได้อย างถูกต้องและรวดเร็ว 

การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต
และบริการ 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานและการ
บริหารจัดการ่โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการท างาน 

สร้างสมดุลระหว างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น
และระยะยาว 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุันท าให้ ผบ.ชาและ ผู้
ปฏิบัตติิดต่อสือ่สารถึงกันไดร้วดเร็ว 

สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส วนได้ส วน
เสียที่ส าคญัทั้งหมด 

การก ากับดูแลองค์กรที่ดี่ 
การส งเสริมการมีส วนร วมกับประชาชน่ 
การจัดการกับข้อร้องเรียน 
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2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัติ: หน่วยบัญชาการนาวกิโยธินน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัติอย ่างไร 
 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการให้สรุปแผนปฏิบัติการวิธีการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
ในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้กับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 

 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ ่ายทอดสู่ การปฏิบัต ิ
 

(7) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ่ 
-่แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่มีอะไรบ้าง่แผนดังกล าว 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่อะไรบ้าง 
หน วยบัญชาการนาวิกโยธินไดม้ีวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน วยโดยมีวิธีการดังนี ้

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ่นย. หน วยจะถ ายทอดเปูาประสงค์่และตัวชี้วัดมาจากแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปีของ่ทร.่และแผนยุทธศาตร์่นย.่และด าเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง่เพ่ือให้สามารถตอบสนองต อการปฏบิัติงานได้อย างแท้จริงส าหรับวิธีการได้กล าวไว้อย างละเอียดแล้วใน
หัวข้อที่่(1) 
ส าหรับแผนของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินทั้งระยะสั้นและระยะยาว่มีดังน้ี่ 

่่1.่แผนระยะยาว ได้แก ่แผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่20่ปี่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปีซึ่ง
แผนปฏิบัติการระยะยาวของหน วยนั้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา่นย.ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อให้
หน วยสามารถพัฒนาภายใต้งบประมาณที่คาดว าจะได้รับและสามารถบริหารจัดการได้ ่โดยใช้วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการด าเนินการ 

่่2.่แผนระยะสั้น่ได้แก แผนปฏิบัติราชการประจ าปขีองหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 

(8) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัต ิ
 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการถ ายทอดแผนปฏิบัติการสู การปฏิบัติทั่วทั้งหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธินไปยังบุคลากร่ผู้ส งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญ่เพื่อให้มั่นใจว าหน วยบัญชาการนาวิกโยธินบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรเพื่อท าให้มั่นใจว าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการ 
จะประสบ่ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
่่่่่่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการถ ายทอดแผนปฏิบัติการสู การปฏิบัติโดย่ชี้แจง่อธิบาย่ท าความเข้าใจ
ในการประชุมประจ าเดือนของกองฝุายอ านวยการหน วยขึ้นตรงหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่และหน วยเฉพาะกิจ่
หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่เพื่อให้หน วยต างๆ่ได้เข้าใจผนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย างถูกต้องอีกทั้งยังให้มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน วยต างๆ่รับผิดชอบ่และปัญหาข้อขัดข้อง่และให้ความส าคัญในการติดตาม
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ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานที่จัดท าขึ้น่เพื่อเป็นวิธีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน วย่
ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมการด าเนินงานในเรื่องต าง่ๆ่ได้ตามแผนที่วางไว้่และกรณีที่การปฏิบัติไม เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย างทันท วงที่อีกทั้งยังใช้สื่อสารสนเทศ่และการอบรม
สัมมนา่การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น่เป็นช องทางอีกทางหนึ่งในการเผยแพร และประชาสัมพันธ์ให้ก าลัง
พลและพันธมิตรได้รับรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน่นอกจากนี้ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดประเภท่แผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญ่โดยพิจารณาใน่่3่ประเด็น่คือ่ตอบสนองต อ
พันธกิจหลัก่่เป็นนโยบายเร งด วน่่และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ซึ่งแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย างเพียงพอ่เพราะจะส งผลถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การ
อย างมีประสิทธิภาพ่ 
่่่่่ 

(9) การจัดสรรทรัพยากร 
 

- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินท าอย างไรให้มั่นใจว าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ่มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันหน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเหล านี้อย างไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล าวอย างไร่เพื่อท า
ให้เกิดความมั่นใจถึงความส าเร็จของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
่่่่่่่่หน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้มีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว าผลการด าเนินการแผนจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์่ดังนี้่จัดให้มีการประชุมกองฝุายอ านวยการหน วยขึ้นตรงหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่และหน วย
เฉพาะกิจ่หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่เป็นประจ าทุกเดือน่เพื่อให้หน วยต างๆ่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่
หน วยต างๆ่รับผิดชอบ่และปัญหาข้อขัดข้อง่(ถ้ามี)่และให้ความส าคัญในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่และความก้าวหน้าในการเบิกจ ายงบประมาณ่ของหน วยต างๆ่ในหน วย
บัญชาการนาวิกโยธินในภาพรวม่เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ่และถกแถลงร วมกับผู้บริหารระดับต างๆ่หน วยในกอง
ฝุายอ านวยการ่และหน วยต างๆที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา่รวมทั้งน าเสนอเรื่องที่มีความส าคัญ่ที่
หน วยต างๆ่ควรจะได้รับทราบเป็นส วนรวม่ 

การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนเพื่อท าให้เกิดความมั่นใจถึงความส าเร็จ
ของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินนั้นผู้บัญชาการหน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ก าหนดใหก้องโครงการและงบประมาณ
รวบรวมผลการเบิกจ ายงบประมาณประจ าเดือนและรายงาน่ให้่ยก.นย.เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประชุม่
นขต.ทร.่(อ้างอิง่บันทึก่คป.นย.่ลง่7่พ.ค.62่เรื่อง่ก าหนดการประชุม่นขต.ทร.ครั้งที่่5/2562) 

 
(10) แผนด้านทรัพยากรบคุคล 

- แผนด้านทรพัยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
และระยะยาวมีอะไรบ้างแผนดังกล าวได้ค านึงถึงผลกระทบต อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจ 
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย างไร 
่่่่่่่่่การบริหารงานด้านก าลังพลทั้งหมดของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่มี่กพ.นย.่เป็นหน วยวางแผนบริหาร
จัดการก าลังพลในภาพรวมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ่พ.ศ.2558 – 2567  
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่ในส วนของการพัฒนาบุคลากรของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินจะด าเนินการภายในกรอบที่หน วยสามารถ
ด าเนินการได้่เช น 
่่่่่่่่่่่1.่พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล่ให้มีความรู้ความสามารถตรงต าแหน งงานโดยการศึกษาอบรม
หลักสูตรต างๆทั้งใน่นย.และภายนอกหน วย่อีกทั้งยังส งก าลังพลไปศึกษาและเรียนรู้ยังต างประเทศเพื่อน าความรู้
มาปรับปรุงหน วยให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป่(อ้างอิง่บันทึก่กพ.นย.ที0่519.1.1/1528่ลง่24่ธ.ค.61่เรื่องขออนุมัติ
แผนการฝึกและงป.ค าใช้จ ายในการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม ่นย.รุ นที่่11่ประจ าปีงป.62,่บันทึก่กพ.นย.ที่
0519.1.1/385่ลง่29่มี.ค.62่เรื่อง่ขออนุมัติแผนการฝึกและงป.ค าใช้จ ายในการอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมู ทหาร
ช าง่นย.่ประจ าปี่งป.62่,บันทึก่กพ.นย.ที่0519.1.1/455่ลง่18่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติแผนการฝึกและงป.
ค าใช้จ ายในการอบรมหลักสูตรจ าเหล าทหารปืนใหญ ่นย.ประจ าปี่งป.62่) 
่่่่่่่่่่่2.่พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้่ความสามารถ่ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
่่่่่่่่่่่3.่พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการสร้างบทบาทน าภายในภูมิภาคอาเซียน
(อ้างอิงบันทึก่ยก.นย.เลขรับ่334/62่ลง่14่พ.ค.่62่เรื่อง่รายงานติดตามความก้าวหน้านโยบายผู้บัญชาการ
ทหารเรือประจ าเดือน่เม.ย.่ปี่2562)่ 
่่่่่่่่่่่4.่พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพล่ในเรื่องสถานที่ท างาน่และที่พักอาศัย่สร้างความผูกพัน่ให้ก าลังพล
มีขวัญก าลังใจที่ดี่อันจะส งผลต อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยรวมของหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่(่อ้างอิง่
บันทึก่กบ.นย.ที0่519.1.4/455่ลง23่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติด าเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน) 
 

(11) ตัววัดผลการด าเนินการ 
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ่มีอะไรบ้าง 
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ มีวิธีการอย างไรเพื่อท าให้มั่นใจว าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริม
ให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่มุ งไปในแนวทางเดียวกัน 
 

-่ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของ่หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
่่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีตัวชี้วัดส าคัญ่4 ตัวชี้วัด่ได้แก  ตัวชี้วัดด้าน 
องค์บุคคล่องค์วัตถุ่องค์ยุทธวิธี่และการบริหารจัดการ่ 

เปูาประสงค ์ ตัวชี้วัด/ค าเปูาหมาย 
1. การเตรียมก าลังและเสริมสร้างก าลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้ก าลงัตามแผนปูองกันประเทศ 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
หน้าที่เป็นที่ยอมรับ 

ความส าเร็จตามแผนโครงการฝึก/ศึกษา/อบรม่ก าลังพล่ของ่นย..่ 
ค าเปูาหมายร้อยละ่100 

อาวุธยุทโธปกรณ์บรรจุครบได้
ตามอัตราและพร้อมใช้งาน 

ความส าเร็จของการจัดหายุทโธปกรณ์ของ่นย.ได้ตามแผนที่ก าหนด่ 
ค าเปูาหมายร้อยละ่100 
ความส าเร็จของการซ อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ ตามแผนซ อมบ ารุงและปรับปรุงของ 
นย.ได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
ค าเปูาหมายร้อยละ่100 

สามารถจัดก าลังปฏิบัติตาม
แผนปูองกันประเทศได้ทุกด้าน 

ความส าเร็จในการจัดก าลังในการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ 
ค าเปูาหมายร้อยละ่100 

2. ด ารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการช วยเหลือประชาชน 
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นย.ได้รับความไว้วางใจจากรัฐ
และประชาชนในการแก้ใข
ปัญหาส าคัญของประเทศ 
 

นย.ยังคงมีหน วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต างๆของ่ประเทศโดยไม ถูกลดอัตราจาก
ปัจจุบัน 
ค าเปูาหมายร้อยละ่100 

ประชาชน่ที่ประสบภัยพิบัติ่
ได้รับการช วยเหลืออย าง
ทันเวลา 

ประชาชนในพื้นที่ที่่นย.รับผดิชอบหรือจัดก าลังออกปฏิบัติภารกิจมีความ
ต้องการให้่ก าลังของ่นย.คงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 
ค าเปูาหมายร้อยละ่80 

3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ 
มีกลไกการบรหิารจัดการที่
ส งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย างมีประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง่แผนปฏิบัติราชการ่4 ปี่และ
แผนปฏิบัตริาชการ่ประจ าปี่ของ่นย.่ได้ตามกรอบปฏิทินที่ก าหนด 
ค าเปูาหมาย่ร้อยละ่่100 
ความส าเร็จของการท างานภายใน่นย. ได้รับการสอบทานและไม มีเรื่องทุจริต 
ค าเปูาหมาย่ร้อยละ่100 

การบริหารงบประมาณและ
การเงินกระท าได้อย างมี
ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของการเบิกจ ายงบประมาณตามแผนจัดซื้อจดัจ้าง กลยุทธ์ด้านการ
ส งก าลังบ ารุงสามารถเบิกจ ายได้ตามแผน 
ค าเปูาหมาย่ร้อยละ่100 

ระบบบริหารงานของ่นย.มี
คุณภาพตามเกณฑ์ระบบ
ราชการ่4.0 

ความส าเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ่(PMQA) นย. ผ านเกณฑ์ตามที่่ทร.่
ก าหนด 
ค าเปูาหมาย่ร้อยละ่80 

่่่่่่วิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่มุ ง
ไปในแนวทางเดียวกัน่นย.ได้ก าหนดให้หน วยต างๆ่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด่กลับมายัง่กอง
ยุทธการหน วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อรวบรวมให้่ผู้บริหารของหน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับทราบ่ตามวงรอบ
ทั้งนี้่ก าหนดให้มีการรายงานในวงรอบ่3่เดือน่6่เดือน่ประจ าปี่จึงท าให้มั่นใจว าระบบการวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการเสริมให้หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมุ งไปในแนวทางเดียวกันตามภาพ 
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    (12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติการ 
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน หน วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย างไรในการปรับแผน และน า
แผนปฏิบัติการใหม ไปปฏิบัติได้โดยอย างรวดเร็ว 

-่เมื่อผู้บัญชาการหน วยบัญชาการนาวิกโยธินอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยต างๆ่แล้ว่ 
กองฝุายอ านวยการ่และ่นขต.นย.่สามารถปรับแผนได้เอง่เฉพาะในบางเรื่อง่(เช น่รายการฝึก่ศึกษา่อบรม)่
หรืองานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินการในส วนที่ไม เป็นสาระส าคัญ
หน วยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการยึดหยุ นให้เกิดความคล องตัวในการด าเนินการ่ส วน
งานอื่น่เช น่งานจัดซื้อจ้างต้องเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติก อน่กรณีพบว ามีงานจ าเป็นเร งด วนระหว างปีหลังจากมี
แผนปฏิบัติการแล้ว่และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงหน วยบัญชาการนาวิกโยธินจะเสนอขออนุมัติกองทัพเรือ
เพิ่มเติมเป็นกรณีเร งด วน่(อ้างอิง่บันทึกข้อความ่ยก.นย.่กห.0519/52่ลง่8่พ.ย.61่เรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการฝึกร วมหน วยทหารรักษาพระองค์/เหล าทัพ่ปีงบประมาณ่2562่ระดับ่ทร.) 

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

 
(13) การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ 

 

 

หน วยบัญชาการนาวิกโยธินได้น าผลการด าเนินงาน่และผลการติดตามประเมินผล่ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มสี วนได้ส วนเสีย่รวมทัง้ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน่ซึ่งมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค าเปูาหมายไว้อย างชัดเจน่ทั้ง
เปูาหมายระยะสั้น่และระยะยาว่ 

เพื่อให้ทราบผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ได้เก็บสถิติใน
ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการเปรียบเทียบดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ของหน วยต าง่ๆ่
จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ 

๒. ผลการเบิกจ ายงบประมาณของหน วยต าง่ๆ่จากส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ 
๓. ผลการด าเนินการจัดการความรู้ของหน วยต าง่ๆ่จากคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ

กองทัพเรือ่ 
่่่่่่่่่่่่่โดยหากพบว ามีความแตกต างข้างต้น่ผู้บังคับบัญชาจะลงมาติดตามและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่คาดการณ์ไว้เป็นระยะ 

-่การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหน วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน่่ตามตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ่2.2่ก่(11)่ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
-่ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล านี้เป็นอย างไรเมื่อเทียบผลการคาดการของคู แข งคู 
เทียบ 
- หน วยบัญชาการนาวิกโยธิน่ ่ จะท าอย างไรหากพบว ามีความแตกต าง่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู แข ง/คู เทียบ่หรือกบั
ส วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน 
 


