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ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน
ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการ

นย.มีแนวทางด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์
และค่านิยมผ่านคณะกรรมการ โดย ผบ.นย.ได้
แต่งต้ังและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
การประเมินยุทธศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน 

/ ผู้บริหารส่ือสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่ทุก
ระดับขององค์การอย่างทั่วถึง

นย.มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นย.  ผ่านทาง
เอกสารต่าง ๆของ นย .เช่น วารสาร นย.  
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60ปี นย.
เผยแพร่วิสัยทัศน์ นย. ผ่านทาง Website ของ 
นย.เผยแพร่วิสัยทัศน์ นย. ผ่านทาง ป้ายแสดง
วิสัยทัศน์ ผบ.นย.

/ ส่วนราชการมีระบบการส่ือสารภายในองค์การทั่วถึง รวดเร็ว 
ทันการณ์                                                                             
       

นย.มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์หน้าแถวตรวจ
ยอดบัญชีพลประจ าวัน กิจกรรมกีฬาทุกวันพุธ 
การจัดก าลังพล นย. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา
นาวี กองทัพเรือ

หมวด 1 การน าองค์การ

ระบบการน าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจการมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชนการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและ
ความสามารถในการแข่งขัน

1.1

แนวทางการด าเนินการ

3Basic (A&D)
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความยั่งยืน โดย
การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจ และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ (Mission 
based)- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์การ 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการทั่วทั้งส่วนราชการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/ แนวทางและระบบการตรวจสอบก ากับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริต        

/ มาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน

X การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                             
                                               

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส

Basic (A&D)
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความยั่งยืน โดย
การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจ และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ (Mission 
based)- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์การ 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการทั่วทั้งส่วนราชการ

31.นย. ก าหนดให้ ส านักงานตรวจสอบภายใน นย.
 (สตน.นย.) ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจ ความถูกต้องใน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การ
ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน ของหน่วย
ต่าง ๆ ใน นย.ในนามของ ผบ.นย.  โดยจัดท า
เป็นแผนการตรวจของส านักงานตรวจสอบภายใน
 นย.ประจ าปีเสนอผลการตรวจให้ ผบ.นย. ได้รับ
ทราบข้อผิดพลาด ด้านงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบ
และหากมีข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการจะ
ส่ังการให้หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป

แนวทางการด าเนินการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/ ส่วนราชการมีแนวทางส่ือสารและสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน   

X  ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

/ มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท้องถิ่นจากองค์การภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมกันในการท างาน       
                                                                                         

  -นย.ได้ด าเนินการการประชาสัมพันธ์ผ่านเวป
ไซด์เชิญชวนให้ประชาชน 
หน่วยงานข้างนอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ไตรกีฬานาวี กองทัพเรือ
  -การจัดก าลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
  -การจัดต้ัง กอร.รปภ.นย. ณ พัน ร.7ฯ
สนับสนุนกิจกรรมของชมรมภริยา นย.

Basic (A&D)
- การสื่อสารและการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน 
เพ่ือให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การสร้างกลไกที่เอ้ือให้
ประชาชน และเครือข่ายภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน

3  -นย.มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในการแจกจ่าย/
แจ้งเวียนเอกสารต่างๆ (outlook)
  -การชี้แจง ประชาสัมพันธ์หน้าแถวตรวจยอด
บัญชีพลประจ าวันพฤหัสบดี 
  -การจัดกิจกรรมกีฬาของก าลังพล   แต่ละ
หน่วยทุกวันพุธ 

1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก

แนวทางการด าเนินการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/ ประเมินความเส่ียงโครงการ กระบวนการ    และยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

/ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการท าประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังด าเนินโครงการ    

/ ก าหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

/ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการ       ด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
ต่อการถูกติดตามตรวจสอบจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง     
                                                                                         

                   ตรวจถูกต้อง

       น.ท.

            (รังสรรค์  ประณีตพลกรัง)
                หน .ส่งก าลัง กบ.นย.

                          พ .ค.๖๓

การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การประเมินและติดตามโครงการ กระบวนการ
และยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม การ
ติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินการขององค์การ
อย่างต่อเน่ือง

1.นย.ได้มีวิธีด าเนินการ รวมถึงวิธีการก าหนด
กิจกรรมที่ นย.เข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมที่
ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ นย.โดย
พิจารณาจากผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ 
นย.เป็นหลัก เช่น การจัดกิจกรรม นย.มาราธอน 
ไตรกีฬา ผ่าน Facebook เป็นต้น
2.นย.ได้มีการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นย.ได้สนับสนุน การจัด
วางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
เพื่อก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้)

1.4


