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PMQA หมวด 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2562
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดทาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินการนาไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการจัดทายุทธศาสตร์
ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ผลการดาเนินการโดยรวมและความสาเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตัดสินใจ
เรื่องระบบงานที่สาคัญรวมทั้งสรุประบบงานที่สาคัญวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธินและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ก. กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
(๑) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการวางแผนยุทธศาสตร์่ ขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ มีอะไรบ้าง่และผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญมีใครบ้าง
- กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการทาให้
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกลาว
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้คานึงถึงความต้องการของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในด้านความคลองตัว
และความยืดหยุนในการปฏิบัติการอยางไร
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหนวย่โดยมีการแตงตั้งคณะการ
ทางานรางยุทธศาสตร์่มีเสธ่นย.เป็นประธานคณะทางาน่(อ้างอิง่คาสั่งหนวยบัญชาการนาวิกโยธินที่่150/2562
เรื่อง่แตงตั้งคณะทางานรางยุทธศาสตร์่ 20่ปี่นย.)่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์่ 20่ปีของกองทัพเรือ่
ผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนยุทธศาสตร์่นย.คือ่คณะจัดทารางแผนยุทธศาสตร์่20่ปี่นย.่
กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวและวิธีการทาให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกลาว
นย.กาหนดให้ มี ก ารจั ดท าแผนระยะยาว่คือ แผนยุท ธศาสตร์่ นย.่20่ปี่ เพื่ อให้ สอดคล้องกับ แผน
ยุทธศาสตร์่ทร.่20่ปี่และแผนระยะสั้นคือ่แผนปฏิบัติราชการประจาปี่
นย.มีกรอบการวางแผนระยะยาว่ดังนี้่
1. กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์่นย.20่ปี่กาหนดกรอบเวลาเริ่มต้น่ประมาณ่ส.ค.่62่และให้สิ้นสุดใน
ปี่งป่81่่(อยูระหวางการดาเนินการ)
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2.่มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์่ในระยะเวลาทุกๆ่2่ปีขึ้นอยูกับสภาวะแวดล้อมภายนอก่นโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น่ตลอดจนผลการประเมินความก้าวหน้าของแผน่
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

่แผนระยะสั้น่ได้แก่แผนปฏิบัติราชการประจาปี่จัดทาโดย่กองฝุายอานวยการ/ฝุายกิจการพิเศษ่บก.นย.่
ดาเนินการทบทวนกรอบแนวทางการติดตาม่ตรวจสอบ่และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตางๆภายใน่
นย.่โดยมีความเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุงเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์่ทร.่โดยถายทอดลงสูการ
กาหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร์่ตามที่ปรากฏอยูในรางยุทธศาสตร์่ทร.ฯ่พร้อมกับสร้างความเชื่อมโยง่และ
สอดคล้องกับนโยบายตามแผนบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวข้อง่มีกรอบการวางแผนปฏิบัติการประจาปีดังนี้
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กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรอบระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรม

ม.ค.่่

1. จัดสัมมนาคณะกรรมการ
จัดทาแผนฯ่
ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ครั้งที่่1

ก.พ.

ก.ค.

ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ่จัดทาแผนฯ

2.่สัมมนาคณะกรรมการฯ่
จัดทาแผนฯ
ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินครั้งที่่2่

คณะกรรมการ่จัดทาแผนฯ

ประเมินศักยภาพองค์กร
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก่(SWOT)

คณะกรรมการ่จัดทาแผนฯ

- กาหนด่ประเด็นยุทธศาสตร์่
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คาเปูาหมาย
- จัดทารางแผนฯ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
- นาเสนอผูบ้ ัญชาการหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ยก.นย.

จัดทาแผนตางๆของ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
พ.ย.-่ธ.ค.

พ.ย.-่ธ.ค.ของทุกปี

- นาเสนอผูบ้ ัญชาการหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทบทวนแผนตางๆ่ของหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
- นาเสนอผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ยก.นย.
ยก.นย.

ยก.นย.
ยก.นย.
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หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ่่
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่20่ปี่(พ.ศ.2562่–่2581)่เป็นแผนระยะยาว่ถายทอดไปเป็น
แผนปฏิบัติราชการ่4่ปี่และแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจาทุกปีตามวงรอบการเสนอคา
ของบประมาณ่จึงทาให้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีความคลองตัว่และ
สอดคล้องกับงบประมาณ
(2) นวัตกรรม
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีการอยางไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
- โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินคืออะไร (*)
นย.มีวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม่โดยดาเนินการ่ดังนี้
่่่1.่แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ่ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ่ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์่เพื่อให้หนวยมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ได้ตามที่กองทัพเรือกาหนด(อ้างอิง่บันทึก่
ยก.นย..ลับมาก่ที่่603/60่ลง่22่ก.ย..60่เรื่อง่การพิจารณาข้อมูลการดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนารวม
ยานเกราะล้อยางที่ บั งคับการสาหรับปฏิบัติภารกิจของ่นย.ระหวาง่ทร.่กับ่สปท.่,บันทึก่ยก.นย.ที่กห.
0519/710่ลง่5่เม.ย.่62่เรื่อง่ทร.อนุมัติหลักการดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนารวมรถสะเทินน้าสะเทินบก่
AAVP7 A1 3่ฝุาย)
่่่2.่ด้านบุคลากรของ่นย.ผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินให้ความสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากร่โดยได้มีการสงไปฝึก/ศึกษา/อบรม่ทั้งภายในประเทศและในตางประเทศอยางตอเนื่องทาให้
บุคลากรมี ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานโดยนาความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาพัฒนาใช้ในหนวยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหมๆขึ้น (อ้างอิง่บันทึก่ยก.นย.ลับที่276/62่ลง่1่
เม.ย.62่เรื่องขอเสนอรายชื่อกาลังพลที่เกี่ยวข้องในการฝึกผสม่ทร.ไทย่–่ทร.สปจ.่Blue Strike 2019 ,่
บันทึก ่กพ.นย.ที่ 0 519.1.1/455่ลง่18่เม.ย.62่เรื่อ งขอสงรายชื่อ ข้าราชการเข้ารับ การอบรมหลั กสูต ร
นายทหารอาวุโส่รุนที่่52่ประจาปี่งป.62)
่่่่3.่มุงเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของกาลังพล่ให้สามารถอยูในสังคมได้อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี่มีขวัญกาลังใจ
ที่ดี่อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยรวมของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ่(อ้างอิง่บันทึก่
กบ.นย.ที0่ 519.1.4/455่ลง23่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติดาเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน)่
่่4.่นย.จัดให้มีการนาเสนอผลงาน่โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ่นย.่สงเสริมและสนับสนุนให้
กาลังพล่และ่นขต.นย.่มีสวนรวมในการจัดการความรู้ของ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินรวมทั้งยกยองชมเชย่
หนวย่ที่มีผลการจัดการความรู้ที่ดี่และนาไปจัดแสดงในงาน“วันแหงการจัดการความรู้ของ่ทร.่เป็นประจาทุก
ปี่ซึ่งจะชวยกระตุ้นให้่นขต.นย.เห็นความสาคัญ่และนาองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน่อันจะเป็น
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้เป็นอยางดี
(อ้างอิง่บันทึก กพ.นย.ที่่กห.0519/424่ลง่23่เม.ย.่62่เรื่อง่ขออนุมัติจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ่
นย.ประจาปี่งป.62)
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หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
่่่่หน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น มี วิ ธี ก ารในการก าหนดโอกาสเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โ ดยการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม่การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิด่การทบทวนแผนการพัฒนาหนวยในห้วงที่ผานมาและการ
ทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กร่โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของหนวย่งบประมาณ่แนวโน้มสถานการณ์
ในอนาคต่(อ้างอิง่บันทึก่สน.พัฒนาระบบบริหาร่นย.(เพื่อพลาง)่ที่่ 8/2562่ลง่23่ม.ค.62่เรื่อง่ขออนุมัติ
จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการจัดทารางยุทธศาสตร์่20่ปี่นย.)
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินคืออะไร
่่่่โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์่2562่-่2581่ได้แก
่่่่่่1.่การบริหารงานของ่ทร.ภายใต้การนาของ่ผบ.ทร.ในปัจจุบัน่ทาให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีโอกาสใน
การปรับปรุงองค์กรให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ
่่่่่่2.่รัฐบาลเปิดโอกาสให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปมี สวนรวมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน
ของชาติ่่ตลอดจนการชวยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน่ทาให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับความเชื่อถือจาก
ทุกภาคสวนราชการ่ภาคเอกชน่และประชาชน
่่่่่่3.่เทคโนโลยีสาระสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว่สามารถเป็นเครื่องชวยในการปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชวยในการตัดสินใจ่ควบคุม่สั่งการ่ของ่ผู้บังคับบั ญชาในทุก
ระดับได้เป็นอยางดี
่่่่่่4.่กองทัพเรือได้นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่PMQA่มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน่โดย
กาหนดให้่นขต.ทร.่ต้องดาเนินการตามกระบวนการ่PMQA ให้ผานทั้ง่7่หมวด่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
(3) การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบสาคัญตอไปนี้มาเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
= ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
= ความเสี่ยงที่คุกคามตอความยั่งยืนของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
= จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ
= ความสามารถของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธรี วบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญมา
เป็นสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดการประชุม่อบรม่สัมนา่(อ้างอิง่บันทึก่สน.
พัฒนาระบบบริหาร่(เพื่อพลาง)่ที่่ 83/2561่ลง่8่พ.ย.่61่เรื่อง่ขออนุมัติจัดการประชุม ,่บันทึก่สน.พัฒนา
ระบบบริหาร(เพื่อพลาง)่ที่่99/2561่ลง่3่ธ.ค.61่,บันทึก่สน.พัฒนาระบบบริหาร่(เพื่อพลาง)่ที่่ 8/2562่ลง่
23่ม.ค.62)่เพื่อรวบรวมข้อมูลของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในมุมมองจากภายในองค์กรจากบุคคลากรของ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ผลการ
ดาเนินการที่ผานมา ตลอดจนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม่และอื่น่ๆ่ที่เกี่ยวข้อง่เพื่อนามาใช้ในกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์่ซึ่งมีแผนการปฏิบัตดิ ังนี้
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ปัจจัยภายใน/ภายนอก
1.่ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์และความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

วิธีการรวบรวม/
ความถี่
แหลงข้อมูล
ก า ร ป ร ะ ชุ ม / ปีละ่1่ครั้ง
สัมมนา

วิธีการ

การวิเคราะห์

SWOT
Analysis
brainstorming

นโยบายรัฐบาล่นโยบาย่กห.่แผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่นโยบาย่ทร.
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการทหาร
สภาวะแวดล้อมทั่วไป่(วิเคราะห์พร้อมกับ
การจัดทาแผนฯ่ประจาปี)

2.่ความเสี่ยงที่คุกคามตอ
ความยั่งยืนของ่นย.

ก า ร ป ร ะ ชุ ม / ปีละ่1่ครั้ง
สัมมนา

SWOT
Analysis
brainstorming
SWOT
Analysis
brainstorming

3.่จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และใน
สารสนเทศ
4.่ความสามารถของ่นย.
ในการนาแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม / ปีละ่1่ครั้ง
สัมมนา

5.่ผลดาเนินการที่ผานมา

ก า ร ป ร ะ ชุ ม / อยางน้อยเดือนละ่ Brainstorming
สัมมนา
1่ครัง้

6.กฎหมาย/ระเบี ย บที่
สาคัญ
7.นโยบาย/แผนต างๆที่
สาคัญ
8.ความต้ อ งการ/ความ
คาดหวัง

เ อ ก ส า ร ที่ ปี ล ะ่1่ครั้ ง ่หรื อ brainstorming
เกี่ยวข้อง
ตามเหมาะสม
ประชุม
ปี ล ะ่1่ครั้ ง ่หรื อ brainstorming
ตามเหมาะสม
การสอบถาม/
ทุกครั้งที่จัด
สารวจ
แบบสอบถาม
ประชุม/สัมมนา/
จัดกิจกรรม

ก า ร ป ร ะ ชุ ม / อยางน้อยเดือนละ่ Brainstorming
สัมมนา
1่ครั้ง

ผู้เกี่ยวข้อง
กอง่ฝอ.ฯ
นขต.นย...
.ยก.นย.
กอง่ฝอ.ฯ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี นขต.นย.
ความก้าวหน้าเร็วมาก่การรู้ไมเทาทันอาจ
ถูกการลวงจากฝุายตรงข้ามได้
ใช้การประชุม่นขต.นย.ในการติดตามงาน
เป็นรายกิจกรรม่ตาม่action plane่ซึ่งจะ
ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามแผนงาน
ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขในงานที่ไมเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานได้ทันที
ใช้การประชุม่นขต.นย.่ในการติดตามผล
การดาเนินการอยางตอเนืองเป็นประจาทุก
เดือน
ท า ใ ห้ ก า ร ว า ง แ ผ น สู ก า ร ป ฏิ บั ติ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติได้่

กอง่ฝอ.ฯ
นขต.นย...

กอง่ฝอ.ฯ
นขต.นย.

กอง่ฝอ.ฯ
นขต.นย.
กอง่ฝอ.ฯ
นขต.นย.
การประเมินความคาดหวัง่ความพึงพอใจ่ กอง่ฝอ.ฯ
ท าให้ ส ามารถวางรู ป แบบการฝึ ก อบรม่ นขต.นย.
ประชุม่สั มมนาและการจั ดกิ จ กรรม่ได้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

่(4)่ระบบงานและสมรรถนะหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน่ระบบงานที่สาคัญของหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธินมีอะไรบ้าง
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวากระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้สงมอบและพันธมิตร
การตัดสินใจเหลานี้ได้คานึงถึงสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและสมรรถนะหลักของผู้สงมอบและ
พันธมิตรที่มีศักยภาพอยางไร
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีการในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน่โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก่ทร.่พันธกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด่เป็นวิธีการสาคัญในการ
กาหนดกระบวนการหลัก่ซึ่งได้แก่1.่การปฏิบัติการทางทหาร่2.่การชวยเหลือประชาชน่3.่การพัฒนาประเทศ่
นามาออกแบบระบบงาน่ซึ่งระบบงานที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประกอบด้วย
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่่่่1.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านกาลังพล
่่่่2.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์
่่่่3.่ระบบงานเตรียมความพร้อมด้านยุทธวิธี
่่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการตัดสินใจวากระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้สงมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหลานี้ได้คานึงถึงสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและสมรรถนะหลักของผู้
สงมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอยางไร
่่่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการตัดสินใจวากระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้สงมอบและพันธมิตรโดย่
ทาการวิเคราะห์ประสิทธิผลที่ต้องการจากระบบงานหลักแล้วนามาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังตอไปนี้
่่่่1.่กระบวนการยอยในระบบงานหลักที่มีความจาเป็นแต่นย.ไมสามารถดาเนินการเองได้เนื่องจากต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่ง่ไมมีการบรรจุบุคลากรดังกลาวใน่นย.
่่่่2.่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงซึ่ง่นย.ไมมีขีดความสามารถในงานดังกลาว่
่่่่3.่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือจานวนมากในคราวเดียวกันจนเกินขีดความสามารถของหนวย
่นย.่มีวิธีการคัดเลือกผู้สงมอบโดยกาหนดใน่TOR วาต้องมีคุณสมบัติใดบ้างและจะมีคณะกรรมการทาการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเหลานั้น
่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีการในการกาหนดสมรรถนะหลักในอนาคตโดย่ได้นาผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ตาง่ๆ่ที่ได้ดาเนินการในกระบวนการวางแผน่รวมทั้งนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ่นโยบายผู้บัญชาการ
หน วยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ่และประเด็ น ความท้ า ทายที่ ห น วยต้ อ งเผชิ ญ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต่
ประกอบด้วย่ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่่จชต.่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ่่ปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่ง่นย.ต้องสงมอบกาลังให้กับหนวยผู้ปฏิบัติ ่รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป่มาเป็น
ปั จ จั ย ในการก าหนดว าในอนาคต่หน วยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ่จะมี ขี ด สมรรถนะหลั ก อะไรบ้ า ง่ซึ่ ง หน วย
บัญชาการนาวิกโยธิน่จะต้องพัฒนา่รูปแบบกระบวนการปฎิบัติงานเพื่อรองรับกับกับภัยคุกคามตางๆในอนาคต
ได้
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
-่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีอะไรบ้างให้ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกลาวเปูาประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหลานั้นมีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลผลิตและบริการผู้รับบริการและกลุมเปูาหมายผู้สงมอบและพันธมิตรและ
การปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง
่่่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาในห้วงปี่2562่–่
2581่ประกอบด้วย่3่ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกาหนดกรอบให้บรรลุภายใน่20่ปี่ได้แก
1่่่่่่.่การเตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้กาลัง ตามแผนปูองกัน
ประเทศ
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่่่่่่2.่ดารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการชวยเหลือประชาชน
่่่่่่3.่พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์ที่สาคัญตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเตรียมกาลังและ
เสริมสร้างกาลังให้มีความ
สมดุล่และมีความพร้อมใน
การใช้กาลังตามแผนปูองกัน
ประเทศ
2. ดารงการสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ่และ
การพัฒนาประเทศรวมทั้ง
การชวยเหลือประชาชน่
3. พัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการให้มีความ
ทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ

เปูาประสงค์
 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นที่ยอมรับ
 อาวุธยุทโธปกรณ์บรรจุครบได้ตามอัตราและพร้อมใช้งาน่
 สามารถจัดกาลังปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศได้ทุกด้าน
 นย.ได้รับความไว้วางใจจากรัฐและประชาชนในการแก้ใขปัญหาสาคัญ
ของประเทศ
 ประชาชน่ที่ประสบภัยพิบัติ่ได้รับการชวยเหลืออยางทันเวลา
 มีกลไกการบริหารจัดการที่สงเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อยางมี
ประสิทธิภาพ
 การบริหารงบประมาณและการเงินกระทาได้อยางมีประสิทธิภาพ
 ระบบบริหารงานของ่นย.มีคุณภาพตามเกณฑ์ระบบราชการ่4.0

กระบวนการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวงรอบในการดาเนินการ
ทุกวงรอบ่2่ปีเพื่อเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหนวย่
หรือดาเนินการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของยุ ทธศาสตร์หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน่สวนการจัดทาคาของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่จาเป็นต้องมีการตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธินทุกครั้ง่เพื่อให้ การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ที่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้วางไว้่และมีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
่
(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถตอบประเด็นตอไปนี้อยางไร
= ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
= ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ
= ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม
= สร้างสมดุลระหวางโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว
= สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญทั้งหมด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินสามารถตอบสนองประเด็นตางๆดังตอไปนี้
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การตอบสนอง
1. การเตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้กาลังตามแผนปูองกันประเทศ
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
การบริหารหนวยให้มีความพร้อมภายใต้งบประมาณที่
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
จากัด
การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ่ทั้งภายในและ
และบริการ
ภายนอกกองทัพ่ในการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการ
กาลังพลได้รับการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้พร้อมรับ
นาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม
เทคโนโลยีที่จะพัฒนามาในอนาคต
สร้างสมดุลระหวางโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น การนาเทคโนโลยีจากภายนอกกองทัพเข้ามาทดแทนสิ่ง
และระยะยาว
ที่ขาดแคลน
สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีสวนได้สวน การนาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนที่กาลังพล
เสียที่สาคัญทั้งหมด
2. ดารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการชวยเหลือประชาชน
การรักษากฎหมายและความมั่นคงภายใน
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
การตอต้านภัยคุกคามรูปแบบตางๆ
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต
และบริการ
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธินและโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหวางหนวยงานตางๆของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
สามารถใช้กาลังรบและยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการ
เสริมสร้างและตระเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานใน
การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตางๆ
สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีสวนได้สวน สามารถใช้กาลัง่นย.ในภารกิจการชวยเหลือ
เสียที่สาคัญทั้งหมด
ผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ
การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้
การพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความ
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ทันสมัย่และรวดเร็วซึ่งจะทาให้่ผบ.ชาสามารถ
ตัดสินใจได้อยางถูกต้องและรวดเร็ว
การตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิต การปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานและการ
และบริการ
บริหารจัดการ่โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการทางาน
สร้างสมดุลระหวางโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทาให้ ผบ.ชาและ ผู้
และระยะยาว
ปฏิบัตติ ิดต่อสือ่ สารถึงกันได้รวดเร็ว
สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีสวนได้สวน การกากับดูแลองค์กรที่ดี่
เสียที่สาคัญทั้งหมด
การสงเสริมการมีสวนรวมกับประชาชน่
การจัดการกับข้อร้องเรียน
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2.2 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างไร
ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการให้สรุปแผนปฏิบัติการวิธีการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญในการติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้กับค่าเทียบเคียงที่สาคัญ
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(7) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการจัดทาแผนปฏิบัติการ่
-่แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่มีอะไรบ้าง่แผนดังกลาว
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่อะไรบ้าง
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้มีวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการของหนวยโดยมีวิธีการดังนี้
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการของ่นย. หนวยจะถายทอดเปูาประสงค์่และตัวชี้วัดมาจากแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปีของ่ทร.่และแผนยุทธศาตร์่นย.่และดาเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง่เพื่อให้สามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานได้อยางแท้จริงสาหรับวิธีการได้กลาวไว้อยางละเอียดแล้วใน
หัวข้อที่่(1)
สาหรับแผนของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินทั้งระยะสั้นและระยะยาว่มีดังนี้่
่่1.่แผนระยะยาว ได้แก่แผนยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่20่ปี่แผนปฏิบัติราชการ่4่ปีซึ่ง
แผนปฏิบัติการระยะยาวของหนวยนั้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา่นย.ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อให้
หนวยสามารถพัฒนาภายใต้งบประมาณที่คาดวาจะได้รับและสามารถบริหารจัดการได้ ่โดยใช้วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการดาเนินการ
่่2.่แผนระยะสั้น่ได้แกแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
(8) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติทั่วทั้ง หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ไปยังบุคลากร่ผู้ ส งมอบและพันธมิตรที่สาคัญ ่เพื่อให้มั่นใจวาหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรเพื่อทาให้มั่นใจวาผลการดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการ
จะประสบ่ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
่่่่่่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติโดย่ชี้แจง่อธิบาย่ทาความเข้าใจ
ในการประชุมประจาเดือนของกองฝุายอานวยการหนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่และหนวยเฉพาะกิจ่
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่เพื่อให้หนวยตางๆ่ได้เข้าใจผนและสามารถนาไปปฏิบัติได้อยางถูกต้องอีกทั้งยังให้มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานที่หนวยตางๆ่รับผิดชอบ่และปัญหาข้อขัดข้อง่และให้ความสาคัญในการติดตาม
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ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานที่ จัดทาขึ้น่เพื่อเป็นวิธีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหนวย่
ซึ่งจะทาให้สามารถควบคุมการดาเนินงานในเรื่องตาง่ๆ่ได้ตามแผนที่วางไว้่และกรณีที่การปฏิบัติไมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยางทันทวงที ่อีกทั้งยังใช้สื่อสารสนเทศ่และการอบรม
สัมมนา่การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ่เป็นชองทางอีกทางหนึ่งในการเผยแพรและประชาสัมพันธ์ให้กาลัง
พลและพันธมิ ตรได้รับรู้ แ ละเข้าใจแผนปฏิบัติไ ปในทิ ศทางเดียวกัน่นอกจากนี้ยัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจัดประเภท่แผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญ่โดยพิจารณาใน่่3่ประเด็น่คือ่ตอบสนองตอ
พันธกิจหลัก่่เป็ นนโยบายเรงดวน่่และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ซึ่งแผนงาน/
โครงการที่สาคัญจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ่เพราะจะสงผลถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การ
อยางมีประสิทธิภาพ่
่่่่่
(9) การจัดสรรทรัพยากร
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินทาอยางไรให้มั่นใจวาทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ่มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเหลานี้อยางไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกลาวอยางไร่เพื่อทา
ให้เกิดความมั่นใจถึงความสาเร็จของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่่่่่่่่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มีวิธีการที่ ทาให้มั่นใจวาผลการดาเนินการแผนจะประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์่ดังนี้ ่จัดให้มีการประชุมกองฝุายอานวยการหนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่และหนวย
เฉพาะกิจ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่เป็นประจาทุกเดือน่เพื่อให้หนวยตางๆ่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่
หนวยตางๆ่รับผิดชอบ่และปัญหาข้อขัดข้อง่(ถ้ามี)่และให้ความสาคัญในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี่และความก้าวหน้าในการเบิกจายงบประมาณ่ของหนวยตางๆ่ในหนวย
บัญชาการนาวิกโยธินในภาพรวม่เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ่และถกแถลงรวมกับผู้บริหารระดับตางๆ่หนวยในกอง
ฝุายอานวยการ่และหนวยตางๆที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติในการแก้ ไขปัญหา่รวมทั้งนาเสนอเรื่องที่มีความสาคัญ่ที่
หนวยตางๆ่ควรจะได้รับทราบเป็นสวนรวม่
การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจถึงความสาเร็จ
ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินนั้นผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้กาหนดให้กองโครงการและงบประมาณ
รวบรวมผลการเบิกจายงบประมาณประจาเดือนและรายงาน่ให้่ยก.นย.เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประชุม่
นขต.ทร.่(อ้างอิง่บันทึก่คป.นย.่ลง่7่พ.ค.62่เรื่อง่กาหนดการประชุม่นขต.ทร.ครั้งที่่5/2562)
(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล
- แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สาคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้างแผนดังกลาวได้คานึงถึงผลกระทบตอบุคลากรและความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรอยางไร
่่่่่่่่่การบริหารงานด้านกาลังพลทั้งหมดของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่มี่กพ.นย.่เป็นหนวยวางแผนบริหาร
จัดการกาลังพลในภาพรวมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ่พ.ศ.2558 – 2567
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่ในส วนของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน วยบั ญชาการนาวิ กโยธิ นจะดาเนิ น การภายในกรอบที่ หน วยสามารถ
ดาเนินการได้่เชน
่่่่่่่่่่่1.่พัฒนาขีดความสามารถของกาลังพล่ให้มีความรู้ความสามารถตรงตาแหนงงานโดยการศึกษาอบรม
หลักสูตรตางๆทั้งใน่นย.และภายนอกหนวย่อีกทั้งยังสงกาลังพลไปศึกษาและเรียนรู้ยังตางประเทศเพื่อนาความรู้
มาปรับปรุงหนวยให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป่(อ้างอิง่บันทึก่กพ.นย.ที0่ 519.1.1/1528่ลง่24่ธ.ค.61่เรื่องขออนุมัติ
แผนการฝึกและงป.คาใช้จายในการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่นย.รุนที่่ 11่ประจาปีงป.62,่บันทึก่กพ.นย.ที่
0519.1.1/385่ลง่29่มี.ค.62่เรื่อง่ขออนุมัติแผนการฝึกและงป.คาใช้จายในการอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมูทหาร
ชาง่นย.่ประจาปี่งป.62่,บันทึก่กพ.นย.ที่0519.1.1/455่ลง่18่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติแผนการฝึกและงป.
คาใช้จายในการอบรมหลักสูตรจาเหลาทหารปืนใหญ่นย.ประจาปี่งป.62่)
่่่่่่่่่่่2.่พัฒนากาลังพลให้มีความรู้่ความสามารถ่ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
่่่่่่่่่่่3.่พัฒนากาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการสร้างบทบาทนาภายในภูมิภาคอาเซียน
(อ้างอิงบันทึก่ยก.นย.เลขรับ่334/62่ลง่14่พ.ค.่62่เรื่อง่รายงานติดตามความก้าวหน้านโยบายผู้บัญชาการ
ทหารเรือประจาเดือน่เม.ย.่ปี่2562)่
่่่่่่่่่่่4.่พัฒนาคุณภาพชีวิตของกาลังพล่ในเรื่องสถานที่ทางาน่และที่พักอาศัย่สร้างความผูกพัน่ให้กาลังพล
มีขวัญกาลังใจที่ดี่อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยรวมของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่(่อ้างอิง่
บันทึก่กบ.นย.ที0่ 519.1.4/455่ลง23่เม.ย.62่เรื่องขออนุมัติดาเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน)
(11) ตัววัดผลการดาเนินการ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ่มีอะไรบ้าง
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ มีวิธีการอยางไรเพื่อทาให้มั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริม
ให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่มุงไปในแนวทางเดียวกัน
-่ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญของ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีตัวชี้วัดสาคัญ่4 ตัวชี้วัด่ได้แก ตัวชี้วัดด้าน
องค์บุคคล่องค์วัตถุ่องค์ยุทธวิธ่ี และการบริหารจัดการ่
เปูาประสงค์
ตัวชี้วัด/คาเปูาหมาย
1. การเตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลังให้มีความสมดุล่และมีความพร้อมในการใช้กาลังตามแผนปูองกันประเทศ
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
ความสาเร็จตามแผนโครงการฝึก/ศึกษา/อบรม่กาลังพล่ของ่นย..่
หน้าที่เป็นที่ยอมรับ
คาเปูาหมายร้อยละ่100
อาวุธยุทโธปกรณ์บรรจุครบได้ ความสาเร็จของการจัดหายุทโธปกรณ์ของ่นย.ได้ตามแผนที่กาหนด่
ตามอัตราและพร้อมใช้งาน
คาเปูาหมายร้อยละ่100
ความสาเร็จของการซอมบารุงยุทโธปกรณ์ ตามแผนซอมบารุงและปรับปรุงของ
นย.ได้ตามแผนงานที่กาหนด
คาเปูาหมายร้อยละ่100
สามารถจัดกาลังปฏิบัติตาม
ความสาเร็จในการจัดกาลังในการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ
แผนปูองกันประเทศได้ทุกด้าน คาเปูาหมายร้อยละ่100
2. ดารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ่และการพัฒนาประเทศรวมทั้งการชวยเหลือประชาชน
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นย.ได้รับความไว้วางใจจากรัฐ
และประชาชนในการแก้ใข
ปัญหาสาคัญของประเทศ

นย.ยังคงมีหนวยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตางๆของ่ประเทศโดยไมถูกลดอัตราจาก
ปัจจุบัน
คาเปูาหมายร้อยละ่100

ประชาชน่ที่ประสบภัยพิบัติ่ ประชาชนในพื้นที่ที่่นย.รับผิดชอบหรือจัดกาลังออกปฏิบัติภารกิจมีความ
ได้รับการชวยเหลืออยาง
ต้องการให้่กาลังของ่นย.คงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
ทันเวลา
คาเปูาหมายร้อยละ่80
3. พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย่และมีประสิทธิภาพ
มีกลไกการบริหารจัดการที่
ความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวน/ปรับปรุง่แผนปฏิบัติราชการ่4 ปี่และ
สงเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน แผนปฏิบัตริ าชการ่ประจาปี่ของ่นย.่ได้ตามกรอบปฏิทินที่กาหนด
ได้อยางมีประสิทธิภาพ
คาเปูาหมาย่ร้อยละ่่100
ความสาเร็จของการทางานภายใน่นย. ได้รับการสอบทานและไมมีเรื่องทุจริต
คาเปูาหมาย่ร้อยละ่100
การบริหารงบประมาณและ
ความสาเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ด้านการ
การเงินกระทาได้อยางมี
สงกาลังบารุงสามารถเบิกจายได้ตามแผน
ประสิทธิภาพ
คาเปูาหมาย่ร้อยละ่100
ระบบบริหารงานของ่นย.มี
ความสาเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ่(PMQA) นย. ผานเกณฑ์ตามที่่ทร.่
คุณภาพตามเกณฑ์ระบบ
กาหนด
ราชการ่4.0
คาเปูาหมาย่ร้อยละ่80
่่่่่่วิธีการเพื่อทาให้มั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่มุง
ไปในแนวทางเดียวกัน่นย.ได้ กาหนดให้หนวยตางๆ่รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ่กลับมายัง่กอง
ยุทธการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อรวบรวมให้่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับทราบ่ตามวงรอบ
ทั้งนี้่กาหนดให้มีการรายงานในวงรอบ่3่เดือน่6่เดือน่ประจาปี่จึงทาให้มั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการเสริมให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมุงไปในแนวทางเดียวกันตามภาพ
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(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการปรับแผน และนา
แผนปฏิบัติการใหมไปปฏิบัติได้โดยอยางรวดเร็ว
-่เมื่อผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวยตางๆ่แล้ว่
กองฝุายอานวยการ่และ่นขต.นย.่สามารถปรับแผนได้เอง่เฉพาะในบางเรื่อง่(เชน่รายการฝึก่ศึกษา่อบรม)่
หรืองานตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดาเนินการในสวนที่ไมเป็นสาระสาคัญ
หนวยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการยึดหยุนให้เกิด ความคลองตัวในการดาเนินการ่สวน
งานอื่น่เชน่งานจัดซื้อจ้างต้องเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติกอน่กรณีพบวามีงานจาเป็นเรงดวนระหวางปีหลังจากมี
แผนปฏิบัติการแล้ว่และจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูงหนวยบัญชาการนาวิกโยธินจะเสนอขออนุมัติกองทัพเรือ
เพิ่มเติมเป็นกรณีเรงดวน่(อ้างอิง่บันทึกข้อความ่ยก.นย.่กห.0519/52่ลง่8่พ.ย.61่เรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการฝึกรวมหนวยทหารรักษาพระองค์/เหลาทัพ่ปีงบประมาณ่2562่ระดับ่ทร.)
ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
(13) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
-่การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน่่ตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อ่2.2่ก่(11)่ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
-่ผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลานี้เป็นอยางไรเมื่อเทียบผลการคาดการของคูแขงคู
เทียบ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่่ จะทาอยางไรหากพบวามีความแตกตาง่ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเทียบ่หรือกับ
สวนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้นาผลการดาเนินงาน่และผลการติดตามประเมินผล่ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มสี วนได้สวนเสีย่รวมทัง้ ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน่ซึ่งมีการกาหนดตัวชี้วัดและคาเปูาหมายไว้อยางชัดเจน่ทั้ง
เปูาหมายระยะสั้น่และระยะยาว่
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัวชี้วัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ได้เก็บสถิติใน
ตัวชี้วัดที่ต้องดาเนินการเปรียบเทียบดังนี้
๑. ผลการดาเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ของหนวยตาง่ๆ่
จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ
๒. ผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยตาง่ๆ่จากสานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่
๓. ผลการดาเนินการจัดการความรู้ของหนวยตาง่ๆ่จากคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ
กองทัพเรือ่
่่่่่่่่่่่่่โดยหากพบวามีความแตกตางข้างต้น่ผู้บังคับบัญชาจะลงมาติดตามและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่คาดการณ์ไว้เป็นระยะ

