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หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
 

ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทัพเรือการน าไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเม่ือสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 

 

   
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์: กองทัพเรือมีวิธีการอย่ างไรในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 

ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลการ
ด าเนินการโดยรวมและความส าเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือตัดสินใจเรื่องระบบงานที่ส าคัญ
รวมทั้งสรุประบบงานที่ส าคัญวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ก.  กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
 

(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการวางแผนยุทธศาสตร์่ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 
มีอะไรบ้าง่และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง 
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการท าให้ 
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล าว 
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ค านึงถึงความต้องการของกองทัพเรือในด้านความคล องตัวและ 
ความยืดหยุ นในการปฏิบัติการอย างไร 
 
 กองทัพเรือ่จัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้่ 

1. แต งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่ที่ถ ายทอดมาจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่10่ปี่พ.ศ.2558่–่2567่มี
หน้าที่่ศึกษา่วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่และขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์่
4่ปีของกองทัพเรือติดตามผลการด าเนินการ่ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน่ๆ่่่ล าสุดคือ่แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ่55่-่58 

2.่ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ่4่ปี่ของ่กองทัพเรือ่จ านวน่3่ครั้ง่ในหัวข้อ่
“การก าหนดกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่(พ.ศ.2555-2558)่ระหว าง่25-27่พ.ค.54่และ่11-13่ก.ค.54่
เพ่ือให้คณะกรรมการ่และผู้แทนหน วยขึ้นตรง่กองทัพเรือได้ร วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์่4่ปี(พ.ศ.่2555-
2558)่ 

3.่่ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์่ดังนี้ 
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  2.1่วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์่3่ด้าน่ได้แก ่่ความต้องการเชิงนโยบาย่่ผู้มีส วน
ได้ส วนเสีย่่่่และสภาพการณ์ตามภารกิจของ่กองทัพเรือ่เพ่ือหาจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  2.2่่ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์่โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม่(SWOT)่่วิเคราะห์
จุดอ อน่จุดแข็ง่อุปสรรค่และโอกาสขององค์กร่เพ่ือประเมินศักยภาพขององค์กรในการตอบสนองจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์่ 
  2.3.่่ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของ่กองทัพเรือ่โดยก าหนดวิสัยทัศน์่พันธกิจ่ประเด็น
ยุทธศาสตร์่และเป้าประสงค์่เพ่ือให้ทราบทิศทางยุทธศาสตร์่กองทัพเรือ่ว าจะเป็นอะไร่จะท าอะไร่จะท าได้
อย างไร่และผู้รับบริการ/ผู้มีส วนได้ส วนเสียจะได้อะไร่ 
  2.4่่่แปลงยุทธศาสตร์สู การวัดผลและก าหนดกลยุทธ์ ่ตัวชี้วัด่ค าเป้าหมาย่กลยุทธ์่
ผู้รับผิดชอบในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์่(Strategy Map) 
 3.่่กรมยุทธการทหารเรือ่ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ ร วมกับหน วยที่เกี่ยวข้อง่ยกร างแผน
ยุทธศาสตร์่4่ปี(พ.ศ.่2555-2558)่่ของ่กองทัพเรือ่เพ่ือน าเสนอผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ่และเผยแพร ให้ก าลังพลใน่กองทัพเรือและผู้ที่เก่ียวข้อง่เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต อไป 
 4. ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่(พ.ศ.่่2555 – 2558)่และแผนปฏิบัติ
ราชการ่ประจ าปี่น าเสนอผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ่โดยมีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์่4่ปี่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่กระทรวงกลาโหม่และแผนการบริหารราชการแผ นดินของรัฐบาล 

5.่ผู้บริหารกองทัพเรือ่คณะกรรมการฯ่ผู้แทนหน วยขึ้นตรงและหน วยเฉพาะกิจกองทัพเรือจัดท า
ทบทวน่และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ่4  ปี่(พ.ศ.่่2555 – 2558) ของ่กองทัพเรือทุกปี่หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล่และสถานการณ์ของผู้มีส วนได้ส วนเสียซึ่งกระทบต อบทบาทและภารกิจของ
กองทัพเรือในลักษณะของ่rolling plan่รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่กองทัพเรือ่ให้มีความ
สอดคล้องกับการทบทวนดังกล าว่เพ่ือให้่กองทัพเรือ่่ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทได้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ต าง่ๆ่และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กองทัพเรือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

พ.ค.54่่ 

มิ.ย.54 

ก.ค.54 

พ.ย.-ธ.ค.54 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่ของกองทัพเรือ 

ประชุมคณะกรรมการฯ่เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการทางยุทธศาสตร์่่ได้แก ่ 
2.1่่ด้านนโยบาย 
2.2่่ด้านผู้มีส วนไดส้ วนเสยี่ 
2.3่ด้านสภาพการณ์ตามภารกิจ 

ประเมินศักยภาพองค์กร 
โดยการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก่(SWOT) 

- ก าหนด่ประเด็นยุทธศาสตร์่
เป้าประสงค ์ตัวช้ีวัด ค าเป้าหมาย 

- จัดท าร างแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่
กองทัพเรือ 

จัดท าแผนปฏิบัต ิ
ราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัตริาชการ่

ประจ าปี่กองทัพเรือ 

น าเสนอผู้บญัชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

คณะกรรมการเพื่อ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

เจ้าภาพกลยุทธ์ด้านต างๆ่ 
จ านวน่9่ด้าน 

คณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร ์

เจ้าภาพกลยุทธ์ด้านต างๆ่ 
จ านวน่9่ด้าน 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

 

ทบทวนแผนปฏิบัต ิ
ราชการ่4่ปี่ และจัดท าแผนปฏบิตัิราชการ่

ประจ าปี่กองทัพเรือ 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

 

น าเสนอผู้บญัชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

 

น าเสนอผู้บญัชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

 

พ.ย.-ธ.ค.ของทุกป ี
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- น.ท.ธนภัทรฯ ปรับแผ่นภาพให้สอดคล้องกับขั้นตอน และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 
กองทัพเรือมีการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ นดิน่ แผน

ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม่ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ 4่ ปี่ (พ.ศ.2555่ -่ 2558)่ เป็นระยะยาว่
ถ ายทอดไปเป็นแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีตาม
วงรอบการเสนอค าของบประมาณ่ จึงท าให้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือมีความคล องตัว่ และ
สอดคล้องกับงบประมาณ 
 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของกองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(2) นวัตกรรม 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม่กองทัพเรือมีวิธีการ 
อย างไรในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
- โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือคืออะไร (*) 
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- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีวิธีการใหม่ๆ  
-  

การสร้างสภาพแวดล้อมฯ  
• ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์อาเซียน่พ.ศ.2563่ในเสา

ด้านความมั่นคงทางทะเล่กองทัพเรือเป็นหน วยงานหลักซึ่งมีการปฏิบัติงานร วมกับประเทศเพ่ือนบ้านมาอย าง
ต อเนื่อง่ย อมมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมและเห็นโอกาสในการด าเนินตามวิสัยทัศน์อาเซียนดังกล าว 

• การด าเนินการด้านการวิจัยพัฒนา่กองทัพเรือด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม่โดยให้ความส าคัญในเรื่องความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา่โดยส งผล
งานเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาอย างต อเนื่อง 

• ่ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพเรือเป็นกลไกหลักในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ่ปี่56่–่59่ได้แก ่่ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร่อาทิ่โครงการพัฒนาระบบข าวกรอง่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยุทธการ่เป็นต้น 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานกองทัพเรือ่อาทิ่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและตัดสินใจในการผลิตก าลังพล่่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN 
ERP) เป็นต้น (่พร.รับไปด าเนินการ) 

 
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือคืออะไร (ตรวจสอบกับ ยศ.ทร. 10 ปี ยก.ทร.ด าเนินการ) 

1. ใช้บทบาททางการทูตฝ่ายทหาร่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ช วยส งเสริมและสนับสนุน
รัฐบาลในเวทีระหว างประเทศ่โดยเฉพาะกิจการด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศที่เก่ียวข้องกับกองทัพเรือ่และการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในงานพัฒนาความม่ันคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ่ 

3. น าแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างาน
หลักและสนับสนุนของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

4. กองทัพเรือจะใช้ศักยภาพของการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างผลผลิตที่สามารถส งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือให้มากยิ่งขึ้น 

5. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน่เช น่การพัฒนาระบบเครือข าย่ระบบการควบคุมและสั่งการ่การติดต อสื่อสาร
และสารสนเทศ่ระบบฐานข้อมูลความรู้ส าคัญและระบบการบริหารจัดการทรัพยากร่โดยจัดให้มีระบบ
ส ารองรองรับเหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 
(3) การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
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ส าคัญต อไปนี้มาเป็นส วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
= ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
= ความเสี่ยงที่คุกคามต อความยั่งยืนของกองทัพเรือ 
= จุดบอดท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 
= ความสามารถของกองทัพเรือในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ 
 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของ

กองทัพเรือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก แผนบริหารราชการแผ นดิน่ แผนปฏิบัติราชการ่4 ปี่
กระทรวงกลาโหม่วิสัยทัศน์่พันธกิจของกองทัพเรือ  ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส วน
ได้ส วนเสีย่ผลการด าเนินการที่ผ านมา ตลอดจนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเจ้าภาพกลยุทธ์ด้านต างๆ่9 
ด้าน่โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง่อาทิ่่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
กองทัพเรือ่(RTN ERP)  ระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ่(SUPPINV 1-3)่ระบบงานด้านการข าว่ระบบ
รายงานตนเองอัตโนมัติ(Automatic Identification System :AIS) ระบบ่RTN Maritime Domain 
Awareness รวมถึงข้อมูลจากระบบ่C4ISR เป็นต้น่ 
 

องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์
อาเซียน่พ.ศ.๒๕๖๓่เน้นให้ความส าคัญกับการประสานความร วมมือ
ระหว างประเทศในกลุ มสมาชิก่และประเทศมหา่อ านาจทางเศรษฐกิจใน
การเปิดเขตการค้าเสรี่การสร้างประชาคมอาเซียน่การเสริมสร้างความ
ร วมมือด้านความมั่นคงด้านต างๆ่ในภูมิภาค 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ่ฉบับที่่๑๑่มุ งพัฒนาภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย่พ.ศ.๒๕๕๑่– ๒๕๕๕่มุ ง
พัฒนาส วนราชการให้ทันต อการเปลี่ยนแปลง่พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะ่และมีการบริหารจัดการตามหลัก่่ธรรมาภิบาล่รวมทั้งการ
บริหารจัดการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ่เพ่ือ่ให้ระบบราชการไทยอ านวยประโยชน์สุขให้กับประชาชน 
-่นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงกลาโหม่ให้ความส าคัญใน
เรื่องความสามารถในการพ่ึงตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักนิยม่
ยุทโธปกรณ์่และเทคโนโลยีทางทหาร 
-่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร่
เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นภัยคุกคามได้ทั้งสองทิศทาง 

ความเสี่ยงที่คุกคามต อความยั่งยืน
ของกองทัพเรือ 

-่แนวโน้มของความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านจนถึงการใช้ก าลังแบบ
จ ากัดพ้ืนที่ยังมีความเป็นไปได้่โดยเฉพาะในพ้ืนที่เหลื่อมทับและพ้ืนที่ที่ยัง
ไม มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ 
-่สถานการณ์ความไม สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความรุนแรง
ปรากฏในพื้นที่ 
-่ภัยคุกคามรูปแบบใหม ที่ส งผลกระทบโดยตรงต อความม่ันคงทางสังคม่
และความมั่นคงของมนุษย์่ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ่อุบัติภัย่การกระท า
ผิดกฎหมายในรูปแบบต างๆ่ในทะเล่และภัยจากการก อการร้าย่ยังคงมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต อไปในอนาคต 
-่วาระแห งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด่ปัญหาความขัดแย้งของคน
ในชาติ่และการล วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์่ซึ่งรัฐบาลและภาค
ประชาสังคมยังคงให้ความส าคัญ 
-่แนวโน้มกระแสประชาสังคมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของประเทศ
เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ่โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง่และการปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดสภาวะเลือนกระจก่
ซึ่งการปฏิบัติ่งานต างๆ่ของกองทัพเรือ่จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมและก ากับดูแลเพ่ือไม ก อให้่เกิดปัญหา 
-่แนวทางและทิศทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศในงานด้าน
ความมั่นคง่ยังเป็นข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน่และการเสริมสร้างก าลัง
กองทัพโดยเฉพาะการ่ริเริ่มโครงการใหม ที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมากและต้องผูกพันงบประมาณ่ซึ่งกองทัพเรือจ าเป็นต้องปรับปรุง
วิธีการ่และข้ันตอนในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ่
และการจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

จุดบอดท่ีอาจเกิดขึ้น -่กองทัพเรือเป็นหน วยงานราชการทางทหาร่ที่มีสายการบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันตามล าดับชั้นของสายบังคับบัญชา่ส าหรับใช้เป็นกลไกในการ
พิจารณากลั่นกรองงานเพ่ือให้เกิดความรอบคอบก อนถึงผู้บังคับบัญชา
สูงสุดจะพิจารณาตกลงใจและสั่งการ่ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติเกิดความ
ล าช้าและไม เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  
-่ระบบการจัดการของระบบงานหลักและงานสนับสนุนตามสายงานทาง
ทหารของกองทัพเรือยังไม ให้ความส าคัญกับน าแนวทางการบริหารจัดการ
สมัยใหม เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
-่ระบบการท างานของกองทัพเรือยังให้ความส าคัญน้อยเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลและสถิติส าคัญอย างเป็นระบบ่เช น่ผลการปฏิบัติงานที่ผ าน
มา่องค์ความรู้ที่จ าเป็นหรือองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ท างานที่เป็น
เลิศ่อุปสรรคข้อขัดข้อง 

ความสามารถของกองทัพเรือในการ
น าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

• กองทัพเรือมีก าลังพล่และยุทโธปกรณ์ท่ีมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางทะเล่ทางบก่ทางอากาศ่และตามล าน้ า่ซึ่งสามารถใช้
ปฏิบัติภารกิจการรบในการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติ่
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รวมทั้งภารกิจในการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ่การช วยเหลือ
ประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย่และการแก้ไขปัญหาส าคัญของ
ชาติ่ตลอดจนภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้ตั้งแต ภาวะปกติ 
• กองทัพเรือมีการจัดวางก าลังในพ้ืนที่ต างๆ่ทั้งในส วนกลางและภูมิภาค
ของประเทศ่โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนตามล าน้ าโขงติดต อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทางภาคเหนือ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ่แนวชายแดนภาค
ตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด่และตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลทั้งด้านอ าวไทยและด้านทะเลอันดามัน่รวมทั้งพ้ืนที่เกาะในทะเล
อาณาเขตทางทะเลของประเทศ่ซึ่งมีผลท าให้กองทัพเรือมีความคล องตัว
ในการเข้าสู พ้ืนที่รับผิดชอบได้อย างรวดเร็ว 
• กองทัพเรือมีการจัดส วนราชการที่มีหลายหน วยงานที่มีขีดความสามารถ
ตามภารกิจที่หลากหลายทั้งในส วนบัญชาการ่ส วนก าลังรบ่ส วนยุทธ
บริการ่และส วนการศึกษาและวิจัย่ซึ่งสามารถใช้ขีดความสามารถ
ดังกล าวในการปฏิบัติงานหรือให้การสนับสนุนหน วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต างๆ่เช น่การวิจัยและพัฒนา่เทคโนโลยีทางทหาร่การแพทย์
และสาธารณสุข่การศึกษาและการเผยแพร ความรู้่การปฏิบัติการ
จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์่และการด าเนินงานด้านความม่ันคงต างๆ่
เป็นต้น 
• ก าลังพลของกองทัพเรือได้รับการปลูกฝังให้มีวินัย่และเคารพใน
กฎระเบียบข้อบังคับ่รวมทั้งมีความกล้าหาญและอดทนต อภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
• กองทัพเรือมีระบบการฝึกที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล่
องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจอย างต อเนื่อง 
• กองทัพเรือมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ่และศูนย์ปฏิบัติการของหน วย
ก าลังรบต างๆ่ในส วนภูมิภาคที่ติดตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
ความมั่นคงและด้านการข าวทั้งจากภายใน่และภายนอกประเทศอย าง
ต อเนื่อง่ท าให้กองทัพเรือทราบทิศทางและแนวโน้มของภัยคุกคาม่
รวมทั้งกองทัพเรือยังท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข ายหน วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่บทบาทเก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลในการบูรณาการข้อมูลข าวสารทางทะเล่และเผยแพร ข้อมูล
ที่ทันสมัยให้กับหน วยงานต างๆ่ได้อย างต อเนื่อง 
• กองทัพเรือมีหน วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานเพื่อ
ความมั่นคง่่การแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติและการพัฒนาประเทศ่เป็น
การเฉพาะ่เช น่ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล่ศูนย์ต อสู้เพื่อเอาชนะยา



9 
 

องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ 
เสพติด่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและช วยเหลือประชาชน่และงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงในพ้ืนที่่รวมทั้งการด าเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ่เป็นต้น 
• กองทัพเรือมีกลไกหลายระดับที่ช วยสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์่และความร วมมือระหว างประเทศ่โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานด้านการทูตทหาร่การเสริมสร้างความร วมมือด้านความมั่นคง
ตามกรอบความร วมมือฝ่ายทหาร่การปฏิบัติการและการฝึกผสม่ร วม/
ผสม่กับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ่รวมทั้งชาติพันธมิตรต างๆ่
ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนกิจการระหว างประเทศในระดับรัฐบาลได้เป็น
อย างดี 
• กองทัพเรือเป็นหน วยงานที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมในเรื่องความเป็น
สุภาพบุรุษ่และความเป็นมืออาชีพ 

 
 
 

่(4)่ระบบงานและสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงานระบบงานที่ส าคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการตัดสินใจว ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส งมอบและพันธมิตร 
การตัดสินใจเหล านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของกองทัพเรือและสมรรถนะหลักของผู้ส งมอบและ 
พันธมิตรที่มีศักยภาพอย างไร 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของกองทัพเรือ 
 
การตัดสินใจเรื่องระบบงานกองทัพเรือจะพิจารณาจากลักษณะงานตามอัตราการจัดส วนราชการของหน วยต างๆ
ในกองทัพเรือ่ว าระบบงานใดเป็นระบบที่ส งมอบบริการให้กับผู้รับบริการ่และระบบงานใดเป็นระบบงานใดเป็น
ระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยกองทัพเรือจ าแนกระบบงานต างๆ่ไว้ตามลักษณะการปฏิบัติงานของแต 
ละหน วยในกองทัพเรือ 
 
ระบบงานที่ส าคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย 

1. ระบบงานบัญชาการ 
2. ระบบงานเตรียมก าลัง 
3. ระบบงานใช้ก าลัง 
4. ระบบงานยุทธบริการ 
5. ระบบงานศึกษาและวิจัย 
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การใช้ก าลังกองทัพเรือในการให้บริการต างๆ่ กองทัพเรือได้พิจารณาถึงขีดความสามารถที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องต างๆ่ ได้่ และก าหนดเป็นโครงสร้างการประกอบก าลังของทัพเรือภาคในพื้นที่ต างๆ่ ซึ่ง
โครงสร้างดังกล าวมีศักยภาพที่จะให้บริการที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 
 
ข.  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 
 

(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 

- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้างให้ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล าวเป้าประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล านั้นมีอะไรบ้าง 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้าม)ี ในด้านผลผลิตและบริการผู้รับบริการและกลุ มเป้าหมายผู้ส งมอบและ 
พันธมิตรและการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือ ประกอบด้วย่3 ประเด็นยุทธศาสตร์่ได้แก  

1. การเตรียมก าลังและเสริมสร้างก าลังกองทัพให้มีความสมดุล่และมีความพร้อม 
2. ด ารงการปฏิบัติในการใช้ก าลังป้องกันประเทศ่รักษาความมั่นคงของรัฐ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ่

และแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ่ได้อย างต อเนื่อง 
3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่เพื่อมีการวัดประเมินผลได้ในระยะเวลา่๔่ปี่
ดังนี้ ่ใช้ข้อมูล่17่เป้า่จากลักษณะส าคัญขององค์กร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
การเตรียมก าลังและ
เสริมสร้างก าลังกองทัพให้มี
ความสมดุล่และมีความ
พร้อม 

 ก าลังรบของกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ่
รวมทั้งได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้เพียงพอตามขีดความสามารถ
ที่ต้องการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

ด ารงการปฏิบัติในการใช้
ก าลังป้องกันประเทศ่รักษา
ความมั่นคงของรัฐ่สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ่และแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ่ได้
อย างต อเนื่อง 

 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอย างสม
พระเกียรติ 

 อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 

 ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครองและรักษาให้
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 การเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและการรักษา
ความมั่นคงภายในโดยก าลังกองทัพเรือ 

 ด ารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม สงบในจังหวัดชายแดน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ภาคใต้อย างต อเนื่อง 

 ด ารงการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนงานเพ่ือความมั่นคง่การบรรเทาสา
ธารณภัยและการช วยเหลือประชาชน่การพัฒนาประเทศ่และการ
แก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ่ได้ตามท่ีได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย 

 ความสัมพันธ์ระหว างประเทศตามกรอบความร วมมือระหว างประเทศ
ฝ่ายทหาร่ได้รับการส งเสริมและด ารงความสัมพันธ์อย างต อเนื่อง 

พัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการให้มีความ
ทันสมัย่และมีคุณภาพ 

 การบริหารจัดการกองทัพมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 
(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือสามารถตอบประเด็นต อไปนี้อย างไร 

= ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
= ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ 
= ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม  
= สร้างสมดุลระหว างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว 
= สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ การตอบสนอง 
การเตรียมก าลังและ
เสริมสร้างก าลัง
กองทัพให้มีความ
สมดุล่และมีความ
พร้อม 

การเตรียมก าลัง่ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและ
ปัจจัยต างๆ่ที่เก่ียวข้องอย างต อเนื่องด้วยการปฏิบัติการด้านการข าวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ่การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างก าลังรบที่มีขีด
ความสามารถที่เพียงพอต อภัยคุกคามและมีความสมดุลในเชิงอ านาจก าลังรบกับประเทศ
ต างๆ่ในภูมิภาค่การเสริมสร้างก าลังรบและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามขีด
ความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบงบประมาณ่การก าหนดนโยบายใน
การถ ายทอดยุทธศาสตร์และเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาลงสู การปฏิบัติตามสายงาน
ทางทหาร่เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังพล่การข าว่การยุทธการ่การส งก าลังบ ารุง่
การสื่อสาร่กิจการพลเรือน่และการจัดสรรทรัพยากรและการงบประมาณ่การ
เตรียมการด้านแผนทางทหาร่การพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีในการปฏิบัติการทางทหาร
และการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม่รวมทั้งจัดการฝึกเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของก าลังรบทั้งด้านองค์บุคคล่องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายได้อย างมีประสิทธิภาพ่ตลอดจนการด าเนินงานอ่ืนๆ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การตอบสนอง 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมโดยรวมของกองทัพเรือ 

ด ารงการปฏิบัติใน
การใช้ก าลังป้องกัน
ประเทศ่รักษาความ
มั่นคงของรัฐ่
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ่และแก้ไข
ปัญหาส าคัญของ
ชาติ่ได้อย างต อเนื่อง 

การใช้ก าลัง่ด้วยก าลังรบที่ได้รับการเสริมสร้างและตระเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในการป้องกันประเทศ่การรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่
การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์่การด ารงเส้นทางคมนาคม
ทางทะเล่การช วยเหลือผู้ประสบภัย่ช วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย่การ
รักษากฎหมายและความมั่นคงในทะเล่่การต อต้านการก อการร้าย่การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้่การพัฒนาความม่ันคงในพื้นที่่การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ่การแก้ไขปัญหายาเสพติด่และการส งเสริมความสมานฉันท์ของคนในชาติ่
ให้เป็นไปตามบทบาทด้านการทหาร่ด้านการรักษากฎหมายและช วยเหลือประชาชน่
และด้านการทูต่โดยอาศัยแนวความคิดทางยุทธศาสตร์การสร้างความร วมมือด้านความ
มั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน่และมิตรประเทศ่รวมทั้งหน วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ่การป้องปราม่และการป้องกัน่่ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของยุทธศาสตร์
กองทัพเรือที่ได้ก าหนดไว้ 

พัฒนาระบบงานและ
การบริหารจัดการให้
มีความทันสมัย่และ
มีคุณภาพ 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานและการบริหารจัดการ่โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการท างาน่ประกอบด้วย่การน า
องค์กร่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์่การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วน
เสีย่การวัดวิเคราะห์่สารสนเทศ่และการจัดการความรู้่การมุ งเน้นทรัพยากรบุคคล่และ
การจัดการกระบวนการ่ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการวางแผน่การน าสู การปฏิบัติ่การ
เรียนรู้และการปรับปรุง่และการสร้างความเชื่อมโยง่อีกท้ังพัฒนาระบบการบริหาร
ผลลัพธ์การด าเนินการ่เพ่ือให้ทราบถึงระดับ่และแนวโน้มการพัฒนาองค์กร่การ
เปรียบเทียบกับการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันกับหน วยงานอ่ืนที่มีความเป็นเลิศ่และ
ความเชื่อมโยงกับการวัดผลสัมฤทธิ์่ตลอดจนด าเนินการตามเครื่องมือการวินิจฉัยและการ
พัฒนาองค์กรอ่ืน่เช น่การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจากการใช้จ าย
งบประมาณ่การด าเนินงานตามระบบควบคุมภายใน่การก ากับดูแลองค์กรที่ดี่การ
ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชน่การเปิดเผยข้อมูลข าวสาร่และการจัดการกับข้อ
ร้องเรียนและค าชมเชย่เป็นต้น่ตลอดจนการพัฒนาและน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้ได้อย างมีประสิทธิภาพ่โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลส าคัญส าหรับการ
วางแผน่การตัดสินใจ่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ่สถิติและผล
การด าเนินการที่ส าคัญ่และการจัดการความรู้ 
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2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัติ: กองทัพเรือน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่ างไร 
 
 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการให้สรุปแผนปฏิบัติการวิธีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้กับค่าเทียบเคียงท่ีส าคัญ 

 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ ายทอดสู่ การปฏิบัติ 
 
 

(7) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ่ 
-่แผนปฏิบัติการที่ส าคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาว ของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่แผนดังกล าวมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรืออะไรบ้าง นอ ชัยอนันต์ 
 

แผนปฏิบัติการที่ส าคัญระยะยาว ได้แก ่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่4่ปี/แผนปฏิบัติราชการ่4 ป ี
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญระยะสั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่กองทัพเรือ  
กองทัพเรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่4่ปี่ซึ่งใช้แผนที่ยุทธศาสตร์่(Strategy Map) ในการก าหนด
เป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่ค าเป้าหมาย่ในระดับกองทัพเรือ่(Level 0)   
 
(เพิ่มเติมอธิบายวิธีการ/Approach ในการจัดท าฯ) 
(เพิ่มเติมการอธิบายความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี /แผนปฏิบัติการประจ าปี กับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ให้เห็นภาพชัดเจน) 
 

(8) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการถ ายทอดแผนปฏิบัติการสู การปฏิบัติทั่วทั้งกองทัพเรือไปยังบุคลากร 

ผู้ส งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญ่เพ่ือให้มั่นใจว ากองทัพเรือบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการจะประสบ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

- ประชุมชี้แจง่อธิบาย่ท าความเข้าใจ่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ของกองทัพเรือเป้าประสงค์่
ตัวชี้วัด่และค าเป้าหมาย่ให้กับหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36 หน วย่และหน วยเฉพาะกิจ
กองทัพเรือ่จ านวน่2 หน วย 
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- ให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ของกองทัพเรือ่ไปถ ายทอด (cascading) 
เป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่และค าเป้าหมาย่ที่ก าหนดไว้่ไปเป็นเป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่(Level 0) ่และค า
เป้าหมาย่ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36 หน วย่และหน วย
เฉพาะกิจกองทัพเรือ่จ านวน่2 หน วย(Level 1) ่โดยระบแุผนงาน/โครงการ/กิจกรรม่และค าใช้จ าย่ที่
จะใช้ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของแต ละหน วย พร้อมหน วยรอง่(Level 2) /เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
- กองทัพเรือมีการติดตามงาน/โครงการที่ส าคัญ่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยขึ้น

ตรง่(Level 1) อาทิ่โครงการจัดหายุทโธปกรณ์และโครงการจัดจ้างก อสร้างที่มีวงเงินสูง่โดยก าหนดให้มีการ
รายงานประจ าเดือน่ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN ERP) ใน
การติดตามการใช้งบประมาณรายกิจกรรมได้ในลักษณะ่ real time แต ในระดับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่
(Level 0) มีการก าหนดวิธีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส่แต ยังอยู ในระหว างการ
รายงานและการประเมินผลของหน วยผู้รับผิดชอบ 
 
(เพิ่มเติมการอธิบายวิธีการที่ท าให้ม่ันใจ ประกอบด้วย การก าหนดตัวชี้วัด/การรายงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด) 

 
 

(9) การจัดสรรทรัพยากร 
 

- กองทัพเรือท าอย างไรให้มั่นใจว าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอ่ืนๆ่มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน 
แผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันกองทัพเรือมีวิธีการจัดสรรทรัพยากร 
เหล านี้อย างไรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ  
- กองทัพเรือจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล าวอย างไร่เพ่ือท าให้เกิด 
ความมั่นใจถึงความส าเร็จของกองทัพเรือ 
 

- กองทัพเรือใช้กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าปีผ านคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผน
และการจัดสรรงบประมาณ่โดยแต งตั้งคณะอนุกรรมการฯ่จ านวน่๙่คณะ่(เจ้าภาพกลยุทธ์)่ท าหน้าที่พิจารณา
แบ งสรรงบประมาณจ าแนกตามกิจกรรมเชิงงบประมาณ่ (Budget activity) จ านวน่ 10่ ด้าน่ (ด้านการก าหนด
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ่ ่ ด้านการก าลังพล่ ่ ด้านการข าว่ ด้านยุทธการและการฝึก่ ่ ด้านการส งก าลัง
บ ารุง่่ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ่่ด้านการกิจการพลเรือน่่ด้านการวิจัยและพัฒนา่่ด้านการบริหารจัดการ่
และด้านการจัดหายุทโธปกรณ์)่ ่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต างๆ่ อาทิเช น่ การปรับลดการใช้ทรัพยากรให้
สามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการได้่ โดยไม ให้มีผลกระทบกับการให้บริการ การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถิติการใช้จ ายที่ผ านมา เป็นต้น่ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าปี่ แจกจ ายให้หน วยต างๆภายในกองทัพเรือ่ น าไปจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต ละหน วยเพื่อเสนอกองทัพเรืออนุมัติต อไป 
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-่ กองทัพเรือใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN ERP)ในการจัดสรร
งบประมาณ่ ติดตามการใช้จ ายงบประมาณ่ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ่ ของหน วยต างๆได้อย างมั่นใจว า่
งบประมาณมีความเพียงพอสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนของหน วย่ หากมีการปรับแผน่ ต้องการงบประมาณ
เพ่ิมเติม่มีข้อมูลในลักษณะ่real time สนับสนุนการตัดสินใจว าจะมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนได้ทันที่่่ 

 
(เพิ่มเติมการอธิบายวิธีการที่ท าให้ม่ันใจ ประกอบด้วย การก าหนดตัวชี้วัด/การรายงาน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด) 

 
 

(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
 

- แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
และระยะยาวมีอะไรบ้างแผนดังกล าวได้ค านึงถึงผลกระทบต อบุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจ 
เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย างไร 
 

กองทัพเรือแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ่ปี่54 – 56 ตามแนวทาง่HR Scorecard ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่โดยก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญได้แก ่ 

 กองทัพเรือมีจ านวนก าลังพลและประเภทสอดคล้องกับโครงสร้างกองทัพเรือและเพียงพอต อ
การปฏิบัติภารกิจ 

 ก าลังพลกองทัพเรือมีขีดความสมารถ/ขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน งหน้าที่ 
กองทัพเรือได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ่5 ปี่ได้แก ่โครงการพัฒนาองค์บุคคลของ่ทร.่ระยะ่5่ปี่

(ปัจจุบันปี่พ.ศ.2559-2563) ด าเนินการโดยคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ่
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์บุคคลตามสาขาอาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับภารกิจของหน วย่และในระดับแผนประจ าปี่เพ่ือให้ด าเนินการได้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
จริง่จะด าเนินการจัดท าโครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่ประชุม่และสัมมนา่ในประเทศ่และต างประเทศ่ของ
กองทัพเรือ่ประจ าปี ให้หน วยต างๆน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ่ประจ าปีของแต ละหน วยต อไป 

ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ ฉบับใหม่ 
 
 
  

(11) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 
มีอะไรบ้าง 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้กองทัพเรือ 
มุ งไปในแนวทางเดียวกัน 
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- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกองทัพเรือ มีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

กองทัพเรือ่ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่จ านวน่๑๗่เปา้ประสงค์่๓๓่ตัวชี้วัดส าคัญ่(Level 0)่่โดย
ก าหนดให้หน วยต างๆถ ายทอดไปสู แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่(Level 1)่และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดนั้นกลับมายังคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของ่ทร.่(กผง.)โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของ่ทร.่(อกผง.)่่่ประกอบด้วยกลยุทธ์่จ านวน่๙่ด้าน่ท าหน้าที่ก ากับดูแล่และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยขึ้นตรง่และหน วยเฉพาะกิจของ่ทร.่ตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่ตัวชี้วัดและค าเป้าหมาย่และแผนกลยุทธ์ในด้านที่รับผิดชอบ่รวมทั้ง
รวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอให้่กผง.่พิจารณาเพ่ือเสนอให้คณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของ่ทร.่โดยมี่เสธ.ทร.เปน็ประธานฯ่ใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ่ทร.่ต อไป 
 

 
 
 
 

คณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของ่ ทร.่ จัดท าคู มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี่ โดยน าค าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่ (Level 0)่ มาก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนน่ พร้อมค าน้ าหนักการให้คะแนน่ รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการ่ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลฐาน่ (Baseline) ในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณต อไป่ ่ โดยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดปี่ งบประมาณ่ (เดือน่ ต.ค.)่ เว้น
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แต จะมีการก าหนดให้ติดตามและก ากับดูแลตัวชี้วัดเป็นกรณีพิเศษ่ทั้งนี้่ อาจก าหนดให้มีการรายงานในวงรอบ่ ๓่
เดือน่๖่เดือน่แล้วแต กรณี ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

-่ เมื่อผู้บัญชาการทหารเรืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วยต างๆแล้ว่ (Level 1) หน วย
สามารถปรับแผนได้เอง่ เฉพาะในบางเรื่อง่ (เช น่รายการฝึก่ศึกษา่อบรม)่ส วนงานอื่น่ เช น่งานจัดซื้อ
จ้าง่ต้องเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติก อน่ 

-่ เพ่ือให้เกิดความคล องตัว่ ส าหรับงานเพ่ิมเติมอันเนื่องจากนโยบายระหว างปี่ หรืองานเร งด วนอื่นหากไม 
ด าเนินการอาจเกิดความเสียหาย่ กรมส งก าลังบ ารุง่ จะเป็นเจ้าภาพรวบรวมจากหน วยต างๆ่ เสนอกองทัพเรือ
อนุมัติพร้อมอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการตามความจ าเป็นเร งด วน่โดยจะด าเนินการประมาณ่เดือน่เม.ย.ของ
ทุกปี ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
 

 
 
 

ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

 
(13) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

- ด าเนินการ 


