ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
PMQA 4.0
หมวด 2
2.1

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- กระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้น
และระยะยาวตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บรรลุพันธกิจส่วนราชการ &nbsp;- แนวทางการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นระบบ และสนับสนุนการบรรลุพนั ธกิจส่วนราชการทัง้
ระยะสั้น ระยะยาว

มีกระบวนการวางแผนเป็นระบบทัง้ ระยะสั้นและระยะยาวได้แก่ 1.กระบวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ นย.20 ปี 2.มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ใน
ระยะเวลาทุกๆ 2 ปี 3.มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

มีการจัดการ ประชุมสัมมนาเพือ่ ทบทวนสภาวะแวดล้อม

วางแผนยุทธศาสตร์โดยคานึงถึง-ประโยชน์สุขประชาชน-รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การวางแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในอนาคต และคานึงถึงการ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การแข่งขันจากภายนอกองค์การ/นอกประเทศ ความต้องการ ตอบสนองความต้องการของ หน่วยใช้กาลัง และปรับการปฏิบตั ิในการเตรียมกาลัง
ของประชาชนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
ของหน่วยตามที่ หน่วยเหนือสั่งการ/นโยบาย เช่นการปรับการฝึกของทหารกอง
ประจาการ การเพิม่ ขีดความสามารถของ นรจ. และกาลังพล พัน.ลว.พล.นย.

แนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ

Advance (Alignment)
- แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้าทายของส่วนราชการมี
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดในอนาคต และ
แผนรองรับเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง(รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนาเอาระบบดิจิทัลมาใช้)

การวิเคราะห์ความท้าทายและการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิงาน การให้บริการ การรับรู้ การเข้าถึง ของภาคส่วนต่างๆ

การกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ทีต่ อบสนองต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง

1.มีวธิ กี ารถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการสู่การปฏิบตั ิโดย ชี้แจง อธิบาย ทาความเข้าใจใน
การประชุมประจาเดือนของกองฝ่ายอานวยการหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน และหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 2.การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานทีห่ น่วยต่างๆ รับผิดชอบ และปัญหาข้อขัดข้อง 3.มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิตามแผนงาน

ผลการประเมิน

Significance (Integration)
- สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาส
เชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่นาไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน &
nbsp; และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
2.2

แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานทีส่ ร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ใหม่ๆ เช่น
- มีแผนนาระบบดิจิทลั มาใช้ปรับเปลี่ยนการทางานและรองรับการเปลี่ยนแปลง
- มีแผนการยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่า เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุก
เวลา

การกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การกาหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อ พันธกิจของส่วนราชการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวรวมทั้งการสร้างการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

มีแผนทีท่ าง ยุทธศาสตร์(Strategy Map) แผนระยะสั้นและแผนระยะยาวทีส่ ่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ

มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

กาหนดตัวชี้วดั และเป้าประสงค์ทตี่ อบสนองพันธกิจของส่วนราชการ และการเปลี่ยนแปลง

มีการกาหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวม 3 ด้าน 1. การ
เตรียมกาลังและเสริมสร้างกาลังให้มีความสมดุล และมีความพร้อมในการใช้กาลัง
ตามแผนป้องกันประเทศ 2. ดารงการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ และ
การพัฒนาประเทศรวมทัง้ การช่วยเหลือประชาชน 3. พัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่เกิดกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วดั ทีม่ ีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติทงั้ ระยะสั้น
และระยะยาวในมิติต่าง ๆ เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดผลกระทบจาก
ข้อบังคับทางกฎหมาย

Significance (Integration)
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การและผลกระทบทั้ง
ทางตรง ทางอ้อมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การทีอ่ าจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ทวี่ างไว้

วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การทีอ่ าจเกิดขึ้น ทีอ่ าจส่งผลกระทบผลต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลการประเมิน

2.3

แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการลงไปทุกภาคส่วนโดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วนงานชัดเจน และสื่อสาร
สู่การปฏิบัติ ไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

Advance (Alignment)
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการครอบคลุมทุกส่วนงาน ชัดเจน และเน้นการเกิด
ประสิทธิภาพ (การทาน้อยได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่
ประชาชน
(Public value)

แนวทางการดาเนินการ
แผนปฏิบตั ิการ

รองรับยุทธศาสตร์ทกุ ด้าน ครอบคลุมทุกส่วนงาน

แผนปฏิบตั ราชการของหน่วยมีความคลอบคลุม โดยได้มอบหมายให้กองฝ่ายต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละด้านจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีทเี่ กี่ยวข้อง

ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพืน้ ทีท่ งั้ ภายในและภายนอกองค์การมีความชัดเจน และ
สื่อสารสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิผล

มีการประชุมชี้แจง สั่งการ การรายงานและติดตามผลการปฏิบตั ิ

แผนปฏิบตั ิการคานึงถึง

ประสิทธิภาพควบคู่กับประสิทธิผล (การทาน้อยได้มาก)
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยในการสื่อสาร การลดต้นทุน การปรับปรุงการให้บริการทีส่ ร้าง
ความพึงพอใจ รวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่ประชาชน
Significance (Integration)
- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการบูรณาการกับแผนงานด้านบุคลากรและการใช้
ทรัพยากรที่รองรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น
และสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อการประสานงานให้เกิด
ความสาเร็จ

อธิบายการดาเนินการ

แผนปฏิบตั ิการทีส่ นับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยพิจารณา

แผนด้านบุคคลากรทัง้ การพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากาลังรองรับการเปลี่ยนแปลง
แผนการปรับเปลี่ยนเพือ่ ให้ทนั กับความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอก

ผลการประเมิน

2.4

การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การติดตามรายงานผลการดาเนินการตามแผน และ การ
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลสู่
สาธารณะ (Open by default)

แนวทางการดาเนินการ
ระบบการติดตามรายงานผลของตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิการ และยุทธศาสตร์ทงั้ ระยะสั้นและ
ระยะยาว
-รายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายทีต่ ั้งไว้

อธิบายการดาเนินการ
1. มีการติดตามการประปฏิบตั ิเป็นประจาทุกเดือน ผ่านการประชุมประจาเดือน
และการรายงานตามวงรอบ 2. มีการปรับแผนการปฏิบตั ิตามสถานการณ์
3. มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบตั ิของหน่วย การจัดหายุทโธปกรณ์ การฝึกต่าง ๆ
และการช่วยเหลือประชาชน

-เตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
Advance (Alignment)
- การคาดการณ์ของผลการดาเนินการตามแผน
การแก้ปัญหา และการปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(Projection)

-การรายงานผลที
ดขึ้นต่อสาธารณะ
แผนมีความยืดหยุเ่ ่นกิสามารถปรั
บเปลี่ยนได้

ยุทธศาสตร์ระยะยาวและระยะสั้นของหน่วยมีการทบทวนทุก ๒ ปี รวมถึง
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีสามารถปรับได้ตามสถานการณ์

-สามารถปรับแผนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับผลทีเ่ กิดทัง้ ในกรณีทไี่ ม่บรรลุผล หรือดีกว่าค่า
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
-สามารถปรับแผนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้
มีการคาดการณ์ผลการดาเนินการทีเ่ กิดขึ้น
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทกุ ปีเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง

Significance (Integration)
-&nbsp; การเตรียมการเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จากภายในและภายนอกและการ
ปรับแผนที่ตอบสนองทันเวลาเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
(Proactive and effective)

ติดตามสถานการณ์ทอี่ าจส่งผลต่อการดาเนินการตามแผนโดยสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ปัญหา
เกิดทีใ่ ดและจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิการอย่างไร

มีการเตรียมความพร้อมและมีความคล่องตัวต่อสถานการณ์ทกี่ าลังเปลี่ยนแปลง
มีแผนการจัดการเชิงรุกเพือ่ ปรับแผนให้ทนั เวลาและเกิดผลลัพธ์ทดี่ ีเป็นไปตามต้องการ

ตรวจถูกต้อง
น.ท.

(ไกรวัฒน์ สายเปียง)
หน.ประวัติศาสตร์ ยก.นย.
พ.ค.๖๓

ผลการประเมิน

