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 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มุ่งท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization : HPO) และเกิดความยั่งยืนในการท างานในระยะยาว มีทิศทางท่ีชัดเจนในการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงกระบวนการ ขั้นตอนการท างาน  มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เน้นการ
สร้างระบบเพื่อพัฒนา องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี การบริหารจัดการ และการวิจัยและพัฒนา น าเทคโนโลยีน า
สมัยมาใช้งาน รองรับระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector 
Management Quality Award : PMQA)  เป็นแนวทางจัดท าร่างแผนแม่บทระยะยาว เพื่อเป็นทิศทางให้กองฝ่าย
อ านวยการ และหน่วยขึ้นตรงน าไปพัฒนาแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ 
รวมถึงสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานในอนาคตท่ีมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ได้ยาก ขาด
ความชัดเจน ยากต่อการตัดสินใจ ความซับซ้อนท่ีมากขึ้น มีความคลุมเครือ ไม่สามารถคาดเดาผลท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
(VUCA World) 

 กองยุทธการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดท าร่างยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ขึ้น โดยคณะท างานได้ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข จากแผนแม่บท นย. ระยะ ๒๐ ปี ท่ีคณะท างาน ปี ๒๕๖๒ (น.อ.จักรกฤช ศิริรักษ์) ได้จัดท าไว้ เพื่อใช้
เป็นเอกสารต้ังต้น และเมื่อเห็นควร ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ ก็สามารถด าเนินการได้ 

คณะท างาน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 


