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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทัพเรือการนาไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์: กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดทายุทธศาสตร์
ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลการ
ดาเนินการโดยรวมและความสาเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สาคัญ
รวมทั้งสรุประบบงานที่สาคัญวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพเรือและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ก. กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการวางแผนยุทธศาสตร์่ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
มีอะไรบ้าง่และผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการทาให้
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกลาว
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้คานึงถึงความต้องการของกองทัพเรือในด้านความคลองตัวและ
ความยืดหยุนในการปฏิบัติการอยางไร
กองทัพเรือ่จัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่โดยมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้่
1. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือ เพื่อ
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์่ 4่ปี่ที่ถายทอดมาจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่10่ปี่พ.ศ.2558่–่2567่มี
หน้าที่่ศึกษา่วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่และขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์่
4่ปีของกองทัพเรือติดตามผลการดาเนินการ่ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น่ๆ่่่ลาสุดคือ่แผนยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ่55่-่58
2.่ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ่4่ปี่ของ่กองทัพเรือ่จานวน่3่ครั้ง่ในหัวข้อ่
“การกาหนดกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์่4่ปี ่(พ.ศ.2555-2558)่ระหวาง่25-27่พ.ค.54่และ่11-13่ก.ค.54่
เพื่อให้คณะกรรมการ่และผู้แทนหนวยขึ้นตรง่กองทัพเรือได้รวมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์่4่ปี (พ.ศ.่25552558)่
3.่่ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์่ดังนี้
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2.1่วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ ่3่ด้าน่ได้แก่่ความต้องการเชิง นโยบาย่่ผู้มีสวน
ได้สวนเสีย่่่่และสภาพการณ์ตามภารกิจของ่กองทัพเรือ่เพื่อหาจุดยืนทางยุทธศาสตร์
2.2่่ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์่โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม่(SWOT)่่วิเคราะห์
จุดออน่จุดแข็ง่อุปสรรค่และโอกาสขององค์กร่เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรในการตอบสนองจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์่
2.3.่่ก าหนดทิศ ทางยุ ทธศาสตร์ ข อง่กองทัพ เรื อ ่โดยก าหนดวิสั ยทั ศน์ ่ พั นธกิจ ่ประเด็ น
ยุทธศาสตร์่และเป้าประสงค์่ เพื่อให้ทราบทิศทางยุทธศาสตร์่ กองทัพเรือ่วาจะเป็นอะไร่จะทาอะไร่จะทาได้
อยางไร่และผู้รับบริการ/ผู้มีสวนได้สวนเสียจะได้อะไร่
2.4่่่แปลงยุ ท ธศาสตร์ สู การวั ด ผลและก าหนดกลยุ ท ธ์ ่ ตั ว ชี้ วั ด ่ค าเป้ า หมาย่กลยุ ท ธ์่
ผู้รับผิดชอบในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์่(Strategy Map)
3.่่กรมยุ ท ธการทหารเรื อ ่ส านั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หารเรื อ ่ร วมกั บ หน วยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง่ยกร างแผน
ยุทธศาสตร์่ 4่ปี (พ.ศ.่2555-2558)่่ของ่กองทัพเรือ่เพื่อนาเสนอผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ่และเผยแพรให้กาลังพลใน่กองทัพเรือและผู้ที่เกี่ยวข้อง่เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
4. สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือจัดทาแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่(พ.ศ.่่2555 – 2558)่และแผนปฏิบัติ
ราชการ่ประจ าปี ่ น าเสนอผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ่โดยมี ความเชื่ อ มโยงกั บ แผน
ยุทธศาสตร์่4่ปี่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่กระทรวงกลาโหม่และแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
5.่ผู้ บ ริห ารกองทัพเรือ ่คณะกรรมการฯ่ผู้ แทนหนวยขึ้นตรงและหนวยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ จัดทา
ทบทวน่และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ่4 ปี่(พ.ศ.่่2555 – 2558) ของ่กองทัพเรือทุกปี่หรือเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายรั ฐ บาล่และสถานการณ์ของผู้ มีส วนได้ส วนเสี ยซึ่ง กระทบต อบทบาทและภารกิจของ
กองทัพเรือในลักษณะของ่rolling plan่รวมถึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี่กองทัพเรือ่ให้มีความ
สอดคล้องกับการทบทวนดังกลาว่เพื่อให้่กองทัพเรือ่่ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทได้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตาง่ๆ่และบรรลุผลสัมฤทธิ์
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กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กองทัพเรือ
กรอบระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

พ.ค.54่่

1. คณะกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่ของกองทัพเรือ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ

มิ.ย.54

ก.ค.54

พ.ย.-ธ.ค.54

พ.ย.-ธ.ค.ของทุกปี

ประชุมคณะกรรมการฯ่เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการทางยุทธศาสตร์่่ได้แก่
2.1่่ด้านนโยบาย
2.2่่ด้านผู้มีสวนได้สวนเสีย่
2.3่ด้านสภาพการณ์ตามภารกิจ

คณะกรรมการเพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าภาพกลยุทธ์ด้านตางๆ่
จานวน่9่ด้าน

ประเมินศักยภาพองค์กร
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก่(SWOT)

คณะกรรมการเพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์

- กาหนด่ประเด็นยุทธศาสตร์่
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คาเป้าหมาย
- จัดทารางแผนยุทธศาสตร์่4่ปี่
กองทัพเรือ

เจ้าภาพกลยุทธ์ด้านตางๆ่
จานวน่9่ด้าน

นาเสนอผู้บญ
ั ชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ

จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัตริ าชการ่
ประจาปี่กองทัพเรือ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ

นาเสนอผู้บญ
ั ชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ

ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ่4่ปี่และจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ่
ประจาปี่กองทัพเรือ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ

นาเสนอผู้บญ
ั ชาการทหารเรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

สานักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ
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- น.ท.ธนภัทรฯ ปรับแผ่นภาพให้สอดคล้องกับขั้นตอน และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
กองทัพเรือมีการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน่
แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม่ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ 4่ ปี่ (พ.ศ.2555่ -่ 2558)่ เป็นระยะยาว่
ถายทอดไปเป็นแผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจาทุกปีตาม
วงรอบการเสนอคาของบประมาณ่ จึงทาให้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือมีความคลองตัว่ และ
สอดคล้องกับงบประมาณ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของกองทัพเรือ

(2) นวัตกรรม
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม่กองทัพเรือมีวิธีการ
อยางไรในการกาหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
- โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพเรือคืออะไร (*)
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- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีวิธีการใหม่ๆ
การสร้างสภาพแวดล้อมฯ
• ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์อาเซียน่พ.ศ.2563่ในเสา
ด้านความมั่นคงทางทะเล่กองทัพเรือเป็นหนวยงานหลักซึ่งมีการปฏิบัติงานรวมกับประเทศเพื่อนบ้านมาอยาง
ตอเนื่อง่ยอมมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมและเห็นโอกาสในการดาเนินตามวิสัยทัศน์อาเซียนดังกลาว
• การด าเนิ น การด้ านการวิ จั ย พัฒ นา่กองทัพ เรื อ ดาเนิ นงานตามนโยบายรั ฐ บาลและนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม่โดยให้ความสาคัญในเรื่องความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา่โดยสงผล
งานเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาอยางตอเนื่อง
• ่คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกองทั พ เรื อ เป็ น กลไกหลั ก ในการ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ่ปี่56่–่59่ได้แก่่
- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร่อาทิ่โครงการพัฒนาระบบขาวกรอง่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยุทธการ่เป็นต้น
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกองทัพเรือ่อาทิ่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและตัดสินใจในการผลิตกาลังพล่่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN
ERP) เป็นต้น (่พร.รับไปดาเนินการ)
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพเรือคืออะไร (ตรวจสอบกับ ยศ.ทร. 10 ปี ยก.ทร.ดาเนินการ)
1. ใช้บทบาททางการทูตฝ่ายทหาร่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ชวยสงเสริมและสนับสนุน
รัฐบาลในเวทีระหวางประเทศ่โดยเฉพาะกิจการด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
2. ให้ความสาคัญกับการพัฒนางานสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ่และการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในงานพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ่
3. นาแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางาน
หลักและสนับสนุนของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. กองทัพเรือจะใช้ศักยภาพของการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตที่สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือให้มากยิ่งขึ้น
5. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น่เชน่การพัฒนาระบบเครือขาย่ระบบการควบคุมและสั่งการ่การติดตอสื่อสาร
และสารสนเทศ่ระบบฐานข้อมูลความรู้สาคัญและระบบการบริหารจัดการทรัพยากร่โดยจัดให้มีระบบ
สารองรองรับเหตุฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
(3) การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
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สาคัญตอไปนี้มาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
= ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
= ความเสี่ยงที่คุกคามตอความยั่งยืนของกองทัพเรือ
= จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ
= ความสามารถของกองทัพเรือในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของ
กองทัพเรือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จาก แผนบริหารราชการแผนดิน่ แผนปฏิบัติราชการ่4 ปี่
กระทรวงกลาโหม่วิสัยทัศน์่พันธกิจของกองทัพเรือ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสวน
ได้สวนเสีย่ผลการดาเนินการที่ผานมา ตลอดจนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของเจ้าภาพกลยุทธ์ด้านตางๆ่9
ด้าน่โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง่อาทิ่่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
กองทัพเรือ่(RTN ERP) ระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ ่(SUPPINV 1-3)่ระบบงานด้านการขาว่ระบบ
รายงานตนเองอัตโนมัติ (Automatic Identification System :AIS) ระบบ่RTN Maritime Domain
Awareness รวมถึงข้อมูลจากระบบ่C4ISR เป็นต้น่
องค์ประกอบ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงที่คุกคามตอความยั่งยืน
ของกองทัพเรือ

การวิเคราะห์
- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์
อาเซียน่พ.ศ.๒๕๖๓่เน้นให้ความสาคัญกับการประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศในกลุมสมาชิก่และประเทศมหา่อานาจทางเศรษฐกิจใน
การเปิดเขตการค้าเสรี่การสร้างประชาคมอาเซียน่การเสริมสร้างความ
รวมมือด้านความมั่นคงด้านตางๆ่ในภูมิภาค
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ่ฉบับที่่๑๑่มุงพัฒนาภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย่พ.ศ.๒๕๕๑่– ๒๕๕๕่มุง
พัฒนาสวนราชการให้ทันตอการเปลี่ยนแปลง่พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะ่และมีการบริหารจัดการตามหลัก่่ธรรมาภิบาล่รวมทั้งการ
บริหารจัดการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ่เพื่อ่ให้ระบบราชการไทยอานวยประโยชน์สุขให้กับประชาชน
-่นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงกลาโหม่ให้ความสาคัญใน
เรื่องความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักนิยม่
ยุทโธปกรณ์่และเทคโนโลยีทางทหาร
-่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร่
เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นภัยคุกคามได้ทั้งสองทิศทาง
-่แนวโน้มของความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านจนถึงการใช้กาลังแบบ
จากัดพื้นที่ยังมีความเป็นไปได้่โดยเฉพาะในพื้นที่เหลื่อมทับและพื้นที่ที่ยัง
ไมมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน
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-่สถานการณ์ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความรุนแรง
ปรากฏในพื้นที่
-่ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางสังคม่
และความมั่นคงของมนุษย์่ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ่อุบัติภัย่การกระทา
ผิดกฎหมายในรูปแบบตางๆ่ในทะเล่และภัยจากการกอการร้าย่ยังคงมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
-่วาระแหงชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด่ปัญหาความขัดแย้งของคน
ในชาติ่และการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์่ซึ่งรัฐบาลและภาค
ประชาสังคมยังคงให้ความสาคัญ
-่แนวโน้มกระแสประชาสังคมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของประเทศ
เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ่โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง่และการปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดสภาวะเลือนกระจก่
ซึ่งการปฏิบัติ่งานตางๆ่ของกองทัพเรือ่จึงจาเป็นต้องคานึงถึงการปฏิบัติ
เพื่อควบคุมและกากับดูแลเพื่อไมกอให้่เกิดปัญหา
-่แนวทางและทิศทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศในงานด้าน
ความมั่นคง่ยังเป็นข้อจากัดในการปฏิบัติงาน่และการเสริมสร้างกาลัง
กองทัพโดยเฉพาะการ่ริเริ่มโครงการใหมที่จาเป็นต้องใช้งบประมาณเป็น
จานวนมากและต้องผูกพันงบประมาณ่ซึ่งกองทัพเรือจาเป็นต้องปรับปรุง
วิธีการ่และขั้นตอนในการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ่
และการจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
จุดบอดที่อาจเกิดขึ้น
-่กองทัพเรือเป็นหนวยงานราชการทางทหาร่ที่มีสายการบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันตามลาดับชั้นของสายบังคับบัญชา่สาหรับใช้เป็นกลไกในการ
พิจารณากลั่นกรองงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบกอนถึงผู้บังคับบัญชา
สูงสุดจะพิจารณาตกลงใจและสั่งการ่ซึ่งอาจทาให้การปฏิบัติเกิดความ
ลาช้าและไมเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
-่ระบบการจัดการของระบบงานหลักและงานสนับสนุนตามสายงานทาง
ทหารของกองทัพเรือยังไมให้ความสาคัญกับนาแนวทางการบริหารจัดการ
สมัยใหมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
-่ระบบการทางานของกองทัพเรือยังให้ความสาคัญน้อยเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลและสถิติสาคัญอยางเป็นระบบ่เชน่ผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มา่องค์ความรู้ที่จาเป็นหรือองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางานที่เป็น
เลิศ่อุปสรรคข้อขัดข้อง
ความสามารถของกองทัพเรือในการ • กองทัพเรือมีกาลังพล่และยุทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการ
นาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ปฏิบัติการทางทะเล่ทางบก่ทางอากาศ่และตามลาน้า่ซึ่งสามารถใช้
ปฏิบัติภารกิจการรบในการป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติ่
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รวมทั้งภารกิจในการสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ่การชวยเหลือ
ประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย่และการแก้ไขปัญหาสาคัญของ
ชาติ่ตลอดจนภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ตั้งแตภาวะปกติ
• กองทัพเรือมีการจัดวางกาลังในพื้นที่ตางๆ่ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
ของประเทศ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนตามลาน้าโขงติดตอกับประเทศ
เพื่อนบ้านทางภาคเหนือ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ่แนวชายแดนภาค
ตะวันออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด่และตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลทั้งด้านอาวไทยและด้านทะเลอันดามัน่รวมทั้งพื้นที่เกาะในทะเล
อาณาเขตทางทะเลของประเทศ่ซึ่งมีผลทาให้กองทัพเรือมีความคลองตัว
ในการเข้าสูพื้นที่รับผิดชอบได้อยางรวดเร็ว
• กองทัพเรือมีการจัดสวนราชการที่มีหลายหนวยงานที่มีขีดความสามารถ
ตามภารกิจที่หลากหลายทั้งในสวนบัญชาการ่สวนกาลังรบ่สวนยุทธ
บริการ่และสวนการศึกษาและวิจัย่ซึ่งสามารถใช้ขีดความสามารถ
ดังกลาวในการปฏิบัติงานหรือให้การสนับสนุนหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนตางๆ่เชน่การวิจัยและพัฒนา่เทคโนโลยีทางทหาร่การแพทย์
และสาธารณสุข่การศึกษาและการเผยแพรความรู้่การปฏิบัติการ
จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์่และการดาเนินงานด้านความมั่นคงตางๆ่
เป็นต้น
• กาลังพลของกองทัพเรือได้รับการปลูกฝังให้มีวินัย่และเคารพใน
กฎระเบียบข้อบังคับ่รวมทั้งมีความกล้าหาญและอดทนตอภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
• กองทัพเรือมีระบบการฝึกที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล่
องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางตอเนื่อง
• กองทัพเรือมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ่และศูนย์ปฏิบัติการของหนวย
กาลังรบตางๆ่ในสวนภูมิภาคที่ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ความมั่นคงและด้านการขาวทั้งจากภายใน่และภายนอกประเทศอยาง
ตอเนื่อง่ทาให้กองทัพเรือทราบทิศทางและแนวโน้มของภัยคุกคาม่
รวมทั้งกองทัพเรือยังทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือขายหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่บทบาทเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลในการบูรณาการข้อมูลขาวสารทางทะเล่และเผยแพรข้อมูล
ที่ทันสมัยให้กับหนวยงานตางๆ่ได้อยางตอเนื่อง
• กองทัพเรือมีหนวยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเพื่อ
ความมั่นคง่่การแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติและการพัฒนาประเทศ่เป็น
การเฉพาะ่เชน่ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล่ศูนย์ตอสู้เพื่อเอาชนะยา
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การวิเคราะห์
เสพติด่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือประชาชน่และงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่่รวมทั้งการดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ่เป็นต้น
• กองทัพเรือมีกลไกหลายระดับที่ชวยสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์่และความรวมมือระหวางประเทศ่โดยเฉพาะการ
ดาเนินงานด้านการทูตทหาร่การเสริมสร้างความรวมมือด้านความมั่นคง
ตามกรอบความรวมมือฝ่ายทหาร่การปฏิบัติการและการฝึกผสม่รวม/
ผสม่กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ่รวมทั้งชาติพันธมิตรตางๆ่
ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนกิจการระหวางประเทศในระดับรัฐบาลได้เป็น
อยางดี
• กองทัพเรือเป็นหนวยงานที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมในเรื่องความเป็น
สุภาพบุรุษ่และความเป็นมืออาชีพ

่(4)่ระบบงานและสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงานระบบงานที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวากระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้สงมอบและพันธมิตร
การตัดสินใจเหลานี้ได้คานึงถึงสมรรถนะหลักของกองทัพเรือและสมรรถนะหลักของผู้สงมอบและ
พันธมิตรที่มีศักยภาพอยางไร
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการกาหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของกองทัพเรือ
การตัดสินใจเรื่องระบบงานกองทัพเรือจะพิจารณาจากลักษณะงานตามอัตราการจัดสวนราชการของหนวยตางๆ
ในกองทัพเรือ่วาระบบงานใดเป็นระบบที่สงมอบบริการให้กับผู้รับบริการ่และระบบงานใดเป็นระบบงานใดเป็น
ระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยกองทัพเรือจาแนกระบบงานตางๆ่ไว้ตามลักษณะการปฏิบัติงานของแต
ละหนวยในกองทัพเรือ
ระบบงานที่สาคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย
1. ระบบงานบัญชาการ
2. ระบบงานเตรียมกาลัง
3. ระบบงานใช้กาลัง
4. ระบบงานยุทธบริการ
5. ระบบงานศึกษาและวิจัย
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การใช้กาลังกองทัพเรือในการให้บริการตางๆ่ กองทัพเรือได้พิจารณาถึงขีดความสามารถที่ต้องมีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ่ ได้่ และกาหนดเป็นโครงสร้างการประกอบกาลังของทัพเรือภาคในพื้นที่ตางๆ่ ซึ่ง
โครงสร้างดังกลาวมีศักยภาพที่จะให้บริการที่กาหนดไว้ทั้งหมด
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้างให้ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกลาวเป้าประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหลานั้นมีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลผลิตและบริการผู้รับบริการและกลุมเป้าหมายผู้สงมอบและ
พันธมิตรและการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพเรือ ประกอบด้วย่3 ประเด็นยุทธศาสตร์่ได้แก
1. การเตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลังกองทัพให้มีความสมดุล่และมีความพร้อม
2. ดารงการปฏิบัติในการใช้กาลังป้องกันประเทศ่รักษาความมั่นคงของรัฐ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ่
และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ่ได้อยางตอเนื่อง
3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่สาคัญตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่เพื่อมีการวัดประเมินผลได้ในระยะเวลา่๔่ปี่
ดังนี้ ่ใช้ข้อมูล่17่เป้า่จากลักษณะสาคัญขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
การเตรียมกาลังและ
เสริมสร้างกาลังกองทัพให้มี
ความสมดุล่และมีความ
พร้อม
ดารงการปฏิบัติในการใช้
กาลังป้องกันประเทศ่รักษา
ความมั่นคงของรัฐ่สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ่และแก้ไข
ปัญหาสาคัญของชาติ่ได้
อยางตอเนื่อง

เป้าประสงค์
 กาลังรบของกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ่
รวมทั้งได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างให้เพียงพอตามขีดความสามารถ
ที่ต้องการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอยางสม
พระเกียรติ
 อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
 ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครองและรักษาให้
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 การเตรียมกาลังและใช้กาลังในการป้องกันประเทศและการรักษา
ความมั่นคงภายในโดยกาลังกองทัพเรือ
 ดารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
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พัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการให้มีความ
ทันสมัย่และมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
ภาคใต้อยางตอเนื่อง
 ดารงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง่การบรรเทาสา
ธารณภัยและการชวยเหลือประชาชน่การพัฒนาประเทศ่และการ
แก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ่ได้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
 ความสัมพันธ์ระหวางประเทศตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ฝ่ายทหาร่ได้รับการสงเสริมและดารงความสัมพันธ์อยางตอเนื่อง
 การบริหารจัดการกองทัพมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือสามารถตอบประเด็นตอไปนี้อยางไร
= ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
= ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ
= ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม
= สร้างสมดุลระหวางโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว
= สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์
การเตรียมกาลังและ
เสริมสร้างกาลัง
กองทัพให้มีความ
สมดุล่และมีความ
พร้อม

การตอบสนอง
การเตรียมกาลัง่ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและ
ปัจจัยตางๆ่ที่เกี่ยวข้องอยางตอเนื่องด้วยการปฏิบัติการด้านการขาวกรองที่มี
ประสิทธิภาพ่การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างกาลังรบที่มีขีด
ความสามารถที่เพียงพอตอภัยคุกคามและมีความสมดุลในเชิงอานาจกาลังรบกับประเทศ
ตางๆ่ในภูมิภาค่การเสริมสร้างกาลังรบและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามขีด
ความสามารถที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบงบประมาณ่การกาหนดนโยบายใน
การถายทอดยุทธศาสตร์และเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาลงสูการปฏิบัติตามสายงาน
ทางทหาร่เพื่อเตรียมความพร้อมของกาลังพล่การขาว่การยุทธการ่การสงกาลังบารุง่
การสื่อสาร่กิจการพลเรือน่และการจัดสรรทรัพยากรและการงบประมาณ่การ
เตรียมการด้านแผนทางทหาร่การพัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีในการปฏิบัติการทางทหาร
และการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม่รวมทั้งจัดการฝึกเพื่อเตรียมความ
พร้อมของกาลังรบทั้งด้านองค์บุคคล่องค์วัตถุ่และองค์ยุทธวิธี่ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายได้อยางมีประสิทธิภาพ่ตลอดจนการดาเนินงานอื่นๆ่
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ดารงการปฏิบัติใน
การใช้กาลังป้องกัน
ประเทศ่รักษาความ
มั่นคงของรัฐ่
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ่และแก้ไข
ปัญหาสาคัญของ
ชาติ่ได้อยางตอเนื่อง

พัฒนาระบบงานและ
การบริหารจัดการให้
มีความทันสมัย่และ
มีคุณภาพ

การตอบสนอง
เพื่อให้เกิดความพร้อมโดยรวมของกองทัพเรือ
การใช้กาลัง่ด้วยกาลังรบที่ได้รับการเสริมสร้างและตระเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงาน
ตามภารกิจในการป้องกันประเทศ่การรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่
การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์่การดารงเส้นทางคมนาคม
ทางทะเล่การชวยเหลือผู้ประสบภัย่ชวยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย่การ
รักษากฎหมายและความมั่นคงในทะเล่่การตอต้านการกอการร้าย่การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้่การพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่่การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ่การแก้ไขปัญหายาเสพติด่และการสงเสริมความสมานฉันท์ของคนในชาติ่
ให้เป็นไปตามบทบาทด้านการทหาร่ด้านการรักษากฎหมายและชวยเหลือประชาชน่
และด้านการทูต่โดยอาศัยแนวความคิดทางยุทธศาสตร์การสร้างความรวมมือด้านความ
มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน่และมิตรประเทศ่รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ่การป้องปราม่และการป้องกัน่่ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของยุทธศาสตร์
กองทัพเรือที่ได้กาหนดไว้
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานและการบริหารจัดการ่โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการทางาน่ประกอบด้วย่การนา
องค์กร่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์่การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวน
เสีย่การวัดวิเคราะห์่สารสนเทศ่และการจัดการความรู้่การมุงเน้นทรัพยากรบุคคล่และ
การจัดการกระบวนการ่ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการวางแผน่การนาสูการปฏิบัติ่การ
เรียนรู้และการปรับปรุง่และการสร้างความเชื่อมโยง่อีกทั้งพัฒนาระบบการบริหาร
ผลลัพธ์การดาเนินการ่เพื่อให้ทราบถึงระดับ่และแนวโน้มการพัฒนาองค์กร่การ
เปรียบเทียบกับการดาเนินงานที่คล้ายคลึงกันกับหนวยงานอื่นที่มีความเป็นเลิศ่และ
ความเชื่อมโยงกับการวัดผลสัมฤทธิ์่ตลอดจนดาเนินการตามเครื่องมือการวินิจฉัยและการ
พัฒนาองค์กรอื่น่เชน่การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจากการใช้จาย
งบประมาณ่การดาเนินงานตามระบบควบคุมภายใน่การกากับดูแลองค์กรที่ดี่การ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน่การเปิดเผยข้อมูลขาวสาร่และการจัดการกับข้อ
ร้องเรียนและคาชมเชย่เป็นต้น่ตลอดจนการพัฒนาและนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้ได้อยางมีประสิทธิภาพ่โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลสาคัญสาหรับการ
วางแผน่การตัดสินใจ่การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ่สถิติและผล
การดาเนินการที่สาคัญ่และการจัดการความรู้
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2.2 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: กองทัพเรือนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างไร
ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการให้สรุปแผนปฏิบัติการวิธีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญในการติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งคาดการณ์ผลการ
ดาเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้กับค่าเทียบเคียงที่สาคัญ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(7) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ่
-่แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่แผนดังกลาวมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรืออะไรบ้าง นอ ชัยอนันต์
แผนปฏิบัติการที่สาคัญระยะยาว ได้แก่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่4่ปี/แผนปฏิบัติราชการ่4 ปี
แผนปฏิบัติการที่สาคัญระยะสั้น แผนปฏิบัติราชการประจาปี่กองทัพเรือ
กองทัพเรือจัดทาแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่4่ปี่ซึ่งใช้แผนที่ยุทธศาสตร์่(Strategy Map) ในการกาหนด
เป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่คาเป้าหมาย่ในระดับกองทัพเรือ่(Level 0)
(เพิ่มเติมอธิบายวิธีการ/Approach ในการจัดทาฯ)
(เพิ่มเติมการอธิบายความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี /แผนปฏิบัติการประจาปี กับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ให้เห็นภาพชัดเจน)
(8) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติทั่วทั้งกองทัพเรือไปยังบุคลากร
ผู้สงมอบและพันธมิตรที่สาคัญ่เพื่อให้มั่นใจวากองทัพเรือบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรเพื่อทาให้มั่นใจวาผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการจะประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ประชุมชี้แจง่อธิบาย่ทาความเข้าใจ่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ของกองทัพเรือเป้าประสงค์่
ตัวชี้วัด่และคาเป้าหมาย่ให้กับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36 หนวย่และหนวยเฉพาะกิจ
กองทัพเรือ่จานวน่2 หนวย
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- ให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ของกองทัพเรือ่ไปถายทอด (cascading)
เป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่และคาเป้าหมาย่ที่กาหนดไว้่ไปเป็นเป้าประสงค์่ตัวชี้วัด่(Level 0) ่และคา
เป้าหมาย่ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36 หนวย่และหนวย
เฉพาะกิจกองทัพเรือ่จานวน่2 หนวย(Level 1) ่โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม่และคาใช้จาย่ที่
จะใช้ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของแตละหนวย พร้อมหนวยรอง่(Level 2) /เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
กองทัพเรือมีการติดตามงาน/โครงการที่สาคัญ่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยขึ้น
ตรง่(Level 1) อาทิ่โครงการจัดหายุทโธปกรณ์และโครงการจัดจ้างกอสร้างที่มีวงเงินสูง่โดยกาหนดให้มีการ
รายงานประจาเดือน่ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN ERP) ใน
การติดตามการใช้งบประมาณรายกิจกรรมได้ในลักษณะ่ real time แตในระดับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่
(Level 0) มีการกาหนดวิธีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส่แตยังอยูในระหวางการ
รายงานและการประเมินผลของหนวยผู้รับผิดชอบ
(เพิ่มเติมการอธิบายวิธีการที่ทาให้มั่นใจ ประกอบด้วย การกาหนดตัวชี้วัด/การรายงาน ตามระยะเวลาที่
กาหนด)

(9) การจัดสรรทรัพยากร
- กองทัพเรือทาอยางไรให้มั่นใจวาทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ่มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันกองทัพเรือมีวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เหลานี้อยางไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
- กองทัพเรือจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกลาวอยางไร่เพื่อทาให้เกิด
ความมั่นใจถึงความสาเร็จของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือใช้กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปีผานคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผน
และการจัดสรรงบประมาณ่โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ่จานวน่๙่คณะ่(เจ้าภาพกลยุทธ์)่ทาหน้าที่พิจารณา
แบงสรรงบประมาณจาแนกตามกิจกรรมเชิงงบประมาณ่ (Budget activity) จานวน่ 10่ ด้าน่ (ด้านการกาหนด
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างกาลังรบ่ ่ ด้านการกาลังพล่ ่ ด้านการขาว่ ด้านยุทธการและการฝึก่ ่ ด้านการสงกาลัง
บารุง่่ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ่่ด้านการกิจการพลเรือน่่ด้านการวิจัยและพัฒนา่่ด้านการบริหารจัดการ่
และด้านการจัดหายุทโธปกรณ์)่ ่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตางๆ่ อาทิเชน่ การปรับลดการใช้ทรัพยากรให้
สามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการได้่ โดยไมให้มีผลกระทบกับการให้บริการ การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถิติการใช้จายที่ผานมา เป็นต้น่ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปี่ แจกจายให้หนวยตางๆภายในกองทัพเรือ่ นาไปจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของแตละหนวยเพื่อเสนอกองทัพเรืออนุมัติตอไป
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-่ กองทัพเรือใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ่ (RTN ERP)ในการจัดสรร
งบประมาณ่ ติดตามการใช้จายงบประมาณ่ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ่ ของหนวยตางๆได้อยางมั่นใจวา่
งบประมาณมีความเพียงพอสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนของหนวย่ หากมีการปรับแผน่ ต้องการงบประมาณ
เพิ่มเติม่มีข้อมูลในลักษณะ่real time สนับสนุนการตัดสินใจวาจะมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนได้ทันที่่่
(เพิ่มเติมการอธิบายวิธีการที่ทาให้มั่นใจ ประกอบด้วย การกาหนดตัวชี้วัด/การรายงาน ตามระยะเวลาที่
กาหนด)
(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล
- แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้างแผนดังกลาวได้คานึงถึงผลกระทบตอบุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรอยางไร
กองทัพเรือแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ่ปี่54 – 56 ตามแนวทาง่HR Scorecard ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่โดยกาหนดเป้าประสงค์ที่สาคัญได้แก่
 กองทัพเรือมีจานวนกาลังพลและประเภทสอดคล้องกับโครงสร้างกองทัพเรือและเพียงพอตอ
การปฏิบัติภารกิจ
 กาลังพลกองทัพเรือมีขีดความสมารถ/ขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหนงหน้าที่
กองทัพเรือได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ่5 ปี่ได้แก่โครงการพัฒนาองค์บุคคลของ่ทร.่ระยะ่5่ปี่
(ปัจจุบันปี่พ.ศ.2559-2563) ดาเนินการโดยคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ่
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์บุคคลตามสาขาอาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อยางมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับภารกิจของหนวย่และในระดับแผนประจาปี่เพื่อให้ดาเนินการได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จริง่จะดาเนินการจัดทาโครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่ประชุม่และสัมมนา่ในประเทศ่และตางประเทศ่ของ
กองทัพเรือ่ประจาปี ให้หนวยตางๆนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ่ประจาปีของแตละหนวยตอไป
ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ ฉบับใหม่

(11) ตัววัดผลการดาเนินการ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
มีอะไรบ้าง
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรเพื่อทาให้มั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้กองทัพเรือ
มุงไปในแนวทางเดียวกัน

16
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญของกองทัพเรือ มีการกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่จานวน่๑๗่เป้าประสงค์่๓๓่ตัวชี้วัดสาคัญ่(Level 0)่่โดย
กาหนดให้หนวยตางๆถายทอดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจาปี่(Level 1)่และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดนั้นกลับมายังคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของ่ทร.่(กผง.)โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณของ่ทร.่(อกผง.)่่่ประกอบด้วยกลยุทธ์่จานวน่๙่ด้าน่ทาหน้าที่กากับดูแล่และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยขึ้นตรง่และหนวยเฉพาะกิจของ่ทร.่ตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่ตัวชี้วัดและคาเป้าหมาย่และแผนกลยุทธ์ในด้านที่รับผิดชอบ่รวมทั้ง
รวบรวมผลการปฏิบัติงานเสนอให้่กผง.่พิจารณาเพื่อเสนอให้คณะทางานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของ่ทร.่โดยมี่เสธ.ทร.เป็นประธานฯ่ใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปีของ่ทร.่ตอไป

คณะทางานประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจของ่ ทร.่ จัดทาคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี่
โดยนาคาเป้าหมายของตัวชี้วัดตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่ (Level 0)่ มากาหนดเกณฑ์ระดับคะแนน่ พร้อมคาน้าหนักการให้คะแนน่ รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการ่ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลฐาน่ (Baseline) ในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณตอไป่ ่ โดยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดปี่ งบประมาณ่ (เดือน่ ต.ค.)่ เว้น
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แตจะมีการกาหนดให้ติดตามและกากับดูแลตัวชี้วัดเป็นกรณีพิเศษ่ ทั้งนี้่ อาจกาหนดให้มีการรายงานในวงรอบ่ ๓่
เดือน่๖่เดือน่แล้วแตกรณี ตรวจสอบอีกครั้ง
(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
-่ เมื่อผู้บัญชาการทหารเรืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยตางๆแล้ว่ (Level 1) หนวย
สามารถปรับแผนได้เอง่เฉพาะในบางเรื่อง่(เชน่รายการฝึก่ศึกษา่อบรม)่สวนงานอื่น่เชน่งานจัดซื้อ
จ้าง่ต้องเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติกอน่
-่ เพื่อให้เกิดความคลองตัว่ สาหรับงานเพิ่มเติมอันเนื่องจากนโยบายระหวางปี่ หรืองานเรงดวนอื่นหากไม
ดาเนินการอาจเกิดความเสียหาย่ กรมสงกาลังบารุง่ จะเป็นเจ้าภาพรวบรวมจากหนวยตางๆ่ เสนอกองทัพเรือ
อนุมัติพร้อมอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการตามความจาเป็นเรงดวน่โดยจะดาเนินการประมาณ่เดือน่เม.ย.ของ
ทุกปี ตรวจสอบอีกครั้ง

ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
(13) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- ดาเนินการ

