
     ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐั ในการเป็นระบบราชการ 4.0
     PMQA 4.0

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ระดับการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

Basic (A&D)
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้น
และระยะยาวตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บรรลุพันธกิจส่วนราชการ &nbsp;- แนวทางการถ่ายทอด
ยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เปน็ระบบ และสนับสนุนการบรรลุพนัธกิจส่วนราชการทัง้
ระยะส้ัน ระยะยาว

มีกระบวนการวางแผนเปน็ระบบทัง้ระยะส้ันและระยะยาวได้แก่   1.กระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ นย.20 ป ี  2.มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ใน
ระยะเวลาทกุๆ 2 ป ี   3.มีการจัดท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขัน มีการจัดการ ประชุมสัมมนาเพือ่ทบทวนสภาวะแวดล้อม

วางแผนยุทธศาสตร์โดยค านึงถึง-	ประโยชน์สุขประชาชน-	รองรับการเปล่ียนแปลงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขันจากภายนอกองค์การ/นอกประเทศ ความต้องการ
ของประชาชนทีเ่ปล่ียนแปลงไป

การวางแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมในอนาคต และค านึงถึงการ
ตอบสนองความต้องการของ หน่วยใช้ก าลัง และปรับการปฏิบติัในการเตรียมก าลัง
ของหน่วยตามที ่หน่วยเหนือส่ังการ/นโยบาย เช่นการปรับการฝึกของทหารกอง
ประจ าการ การเพิม่ขีดความสามารถของ นรจ. และก าลังพล พนั.ลว.พล.นย.

แนวทาง/ช่องทางการส่ือสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั 1.มีวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัโดย ชี้แจง อธิบาย ท าความเข้าใจใน
การประชุมประจ าเดือนของกองฝ่ายอ านวยการหน่วยขึ้นตรงหน่วยบญัชาการนาวิก
โยธิน และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน      2.การรายงานผลการ
ปฏิบติังานทีห่น่วยต่างๆ รับผิดชอบ และปญัหาข้อขัดข้อง    3.มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบติัตามแผนงาน

Advance (Alignment)
- แผนยุทธศาสตรต์อบสนองความท้าทายของส่วนราชการมี
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดในอนาคต และ
แผนรองรบัเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง(รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน าเอาระบบดิจิทัลมาใช้)

การวิเคราะหค์วามทา้ทายและการคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตอันมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังาน การใหบ้ริการ การรับรู้ การเข้าถึง ของภาคส่วนต่างๆ

การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ทีต่อบสนองต่อความทา้ทาย และการเปล่ียนแปลง

หมวด 2

2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรท์ี่ตอบสนองความท้าทายสรา้งนวัตกรรม เพ่ือสรา้งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน



Significance (Integration)
- สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน และสรา้งโอกาส
เชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่น าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน &
nbsp; และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานทีส่ร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ใหม่ๆ เช่น
- มีแผนน าระบบดิจิทลัมาใช้ปรับเปล่ียนการท างานและรองรับการเปล่ียนแปลง
- มีแผนการยกระดับการบริการใหร้วดเร็ว ฉับไว ต้นทนุต่ า เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลา

ระดับการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

Basic (A&D)
- การก าหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตรท์ี่
ตอบสนองต่อ พันธกิจของส่วนราชการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวรวมทั้งการสรา้งการเปลี่ยนแปลง

มีแผนทีท่าง ยุทธศาสตร์(Strategy Map) แผนระยะส้ันและแผนระยะยาวทีส่่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ

มีการจัดท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี

ก าหนดตัวชี้วัดและเปา้ประสงค์ทีต่อบสนองพนัธกิจของส่วนราชการ และการเปล่ียนแปลง มีการก าหนดเปา้ประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวม 3 ด้าน   1. การ
เตรียมก าลังและเสริมสร้างก าลังใหม้ีความสมดุล และมีความพร้อมในการใช้ก าลัง
ตามแผนปอ้งกันประเทศ    2. ด ารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ และ
การพฒันาประเทศรวมทัง้การช่วยเหลือประชาชน    3. พฒันาระบบงานและการ
บริหารจัดการใหม้ีความทนัสมัย และมีประสิทธิภาพ

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดเชิง
ยุทธศาสตร ์ที่เกิดกับยุทธศาสตรช์าติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

มีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเปา้ประสงค์และตัวชี้วัด ทีม่ีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติทัง้ระยะส้ัน
และระยะยาวในมิติต่าง ๆ เช่น การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดผลกระทบจาก
ข้อบงัคับทางกฎหมาย

Significance (Integration)
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การและผลกระทบทั้ง
ทางตรง ทางอ้อมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

วิเคราะหค์วามเส่ียงระดับองค์การทีอ่าจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและเปา้ประสงค์ทีว่างไว้

วิเคราะหค์วามเส่ียงระดับองค์การทีอ่าจเกิดขึ้น ทีอ่าจส่งผลกระทบผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมของประเทศ

การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรท์ั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ2.2



ระดับการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

Basic (A&D)
- แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานชัดเจน และสื่อสาร
สู่การปฏิบัติ ไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

แผนปฏิบติัการ

รองรับยุทธศาสตร์ทกุด้าน ครอบคลุมทกุส่วนงาน แผนปฏิบตัราชการของหน่วยมีความคลอบคลุม โดยได้มอบหมายใหก้องฝ่ายต่าง ๆ
 ทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละด้านจัดท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปทีีเ่กี่ยวข้อง

ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพืน้ทีท่ัง้ภายในและภายนอกองค์การมีความชัดเจน และ
ส่ือสารสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิผล

มีการประชุมชี้แจง ส่ังการ การรายงานและติดตามผลการปฏิบติั

Advance (Alignment)
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเรจ็ของยุทธศาสตรข์อง
ส่วนราชการครอบคลุมทุกส่วนงาน ชัดเจน และเน้นการเกิด
ประสิทธิภาพ (การท าน้อยได้มาก) และการสรา้งคุณค่าแก่
ประชาชน
(Public value)

แผนปฏิบติัการค านึงถึง

ประสิทธิภาพควบคู่กับประสิทธิผล (การท าน้อยได้มาก)

ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยในการส่ือสาร การลดต้นทนุ  การปรับปรุงการใหบ้ริการทีส่ร้าง
ความพงึพอใจ รวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่ประชาชน

Significance (Integration)
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความส าเรจ็ของยุทธศาสตรข์อง
ส่วนราชการบูรณาการกับแผนงานด้านบุคลากรและการใช้
ทรพัยากรที่รองรบัการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดข้ึน
และสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก
และการใช้ข้อมูลรว่มกัน เพ่ือการประสานงานให้เกิด
ความส าเรจ็

แผนปฏิบติัการทีส่นับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยพจิารณา

แผนด้านบคุคลากรทัง้การพฒันาขีดความสามารถและอัตราก าลังรองรับการเปล่ียนแปลง

แผนการปรับเปล่ียนเพือ่ใหท้นักับความต้องการด้านการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก

2.3 แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์องส่วนราชการลงไปทุกภาคส่วนโดยผ่านเครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก



ระดับการด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

Basic (A&D)
- การติดตามรายงานผลการด าเนินการตามแผน  และ การ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์และการรายงานผลสู่
สาธารณะ (Open by default)

ระบบการติดตามรายงานผลของตัวชี้วัด แผนปฏิบติัการ และยุทธศาสตร์ทัง้ระยะส้ันและ
ระยะยาว

-	รายงานสถานะการบรรลุเปา้หมายทีต้ั่งไว้

-	เตรียมการแก้ไขปญัหากรณีไม่เปน็ไปตามเปา้หมายทีต้ั่งไว้

-	การรายงานผลทีเ่กิดขึ้นต่อสาธารณะ

1. มีการติดตามการประปฏิบติัเปน็ประจ าทกุเดือน ผ่านการประชุมประจ าเดือน 
และการรายงานตามวงรอบ      2. มีการปรับแผนการปฏิบติัตามสถานการณ์      
3. มีการประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัของหน่วย การจัดหายุทโธปกรณ์ การฝึกต่าง ๆ 
และการช่วยเหลือประชาชน

Advance (Alignment)
- การคาดการณ์ของผลการด าเนินการตามแผน
การแก้ปัญหา และการปรบัแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Projection)

แผนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนได้ 

-	สามารถปรับแผนปฏิบติัการใหส้อดคล้องกับผลทีเ่กิดทัง้ในกรณีทีไ่ม่บรรลุผล หรือดีกว่าค่า
เปา้หมายทีต้ั่งไว้

-	สามารถปรับแผนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงได้

ยุทธศาสตร์ระยะยาวและระยะส้ันของหน่วยมีการทบทวนทกุ ๒ ป ีรวมถึง
แผนปฏิบติัราชการประจ าปสีามารถปรับได้ตามสถานการณ์

มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการทีเ่กิดขึ้น

มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทกุปเีพือ่ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

Significance (Integration)
-&nbsp; การเตรยีมการเชิงรกุเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน จากภายในและภายนอกและการ
ปรบัแผนที่ตอบสนองทันเวลาเชิงรกุอย่างมีประสิทธิผล
(Proactive and effective)

ติดตามสถานการณ์ทีอ่าจส่งผลต่อการด าเนินการตามแผนโดยสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่าปญัหา
เกิดทีใ่ดและจะส่งผลต่อการปฏิบติัการอย่างไร

มีการเตรียมความพร้อมและมีความคล่องตัวต่อสถานการณ์ทีก่ าลังเปล่ียนแปลง

มีแผนการจัดการเชิงรุกเพือ่ปรับแผนใหท้นัเวลาและเกิดผลลัพธ์ทีดี่เปน็ไปตามต้องการ

2.4 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล

ตรวจถูกต้อง 
น.ท. 

(ไกรวัฒน์  สายเปียง) 
หน.ประวัติศาสตร์ ยก.นย. 

      พ.ค.๖๓ 




