
หนา 7.1/1

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการฝกศึกษา การสงเสริม ความรูทั่วไป การสงกําลัง

 ซอมบํารุง และบริการพัสดุประเภทเครื่องชวยการศึกษาและตํารา การอนุศาสนาจารย งานประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑทหาร การศึกษาวิเคราะห จัดทําและ

ประเมินยุทธศาสตร และกําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการทหารเรือและวิทยาการที่เกี่ยวของของสถานศึกษาในบังคับบัญชา

และสถานศึกษาในกํากับ โดยมีเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ทั้งนี้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไดวิเคราะหการบริการตามพันธกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การบริการดาน

การผลิตกําลังพล 2) การบริการดานการพัฒนากําลังพล  3) การบริการดานการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษา  4) การบริการดานการอนุศาสนาจารย  

5) การบริการดานการประวัติศาสตร  6) การบริการดานการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับยุทธศาสตรและการสงครามทางเรือ รวมทั้งการจัดทําบทความทางวิชาการ

และการประชุมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ทั้งนี้ใน งป.63 ไดปรับเพิ่มพันธกิจหลักอีก 1 ดาน คือ 7) การประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น ขอกําหนดที่สําคัญที่จะทําใหผลผลิตและการบริการหลักของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ บรรลุตามพันธกิจไดนั้น คือ คุณภาพของผลผลิตและ

ความพรอมของการใหบริการหลักทั้งหมดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  รวมทั้งไดพิจารณาผลลัพธดานผลผลิตของนักเรียนจาทหารเรือที่สําเร็จการศึกษา

จาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กับคูเทียบนักเรียนจาอากาศที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมีผลลัพธที่สําคัญตามตารางและกราฟที่แสดง ดังนี้ 

ผนวก ค

7.1

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สําคัญในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 (ขอมูล งป.62-64)

ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับ หมวด OP : กศษ.ฯ)



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.1/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

(1)*

หนวยปฏิบัติ : วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ, รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กอศ.ฯ, กบศ.ฯ, กปศ.ฯ, กปภ.ฯ

1.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน ≥ 40

(1) ระดับดีขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

(หลักสูตรผลิตกําลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 439 438 99.772 435 428 98.391 #DIV/0!

คูเทียบ : นรจ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 382 359 93.979 404 375 92.822 #DIV/0!

1.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน ≥ 40 2,144 755 35.21 1,658 1,199 72.32 0 0 #DIV/0!

(2) ระดับดีขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมทั้งหมด

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตร วทร. 144 140 97.222 142 142 100 #DIV/0!

-หลักสูตร สธ.ทร. 124 63 50.806 127 54 42.52 #DIV/0!

-หลักสูตร อส. 68 67 98.529 63 59 93.651 #DIV/0!

-หลักสูตร นว. 30 28 93.333 30 28 93.333 #DIV/0!

-หลักสูตร กล. 25 25 100 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตร ทป. 47 45 95.745 42 41 97.619 #DIV/0!

-หลักสูตร พวช. 23 23 100 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตร พจน. 518 69 13.32 378 363 96.032 #DIV/0!

-หลักสูตร นพจ. 1039 194 18.672 821 457 55.664 #DIV/0!

-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 126 126 100 55 55 100 #DIV/0!

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ (มว.OP : กศษ.ฯ)



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.1/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนํา ≥ 70 480 420 88 200 180 90.00 #DIV/0!

หลักธรรมไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ตอจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช ≥ 60 17 15 88.24 #DIV/0!

ตอจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่จัดหาทั้งหมด 

1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ ≥ 80 103 100 97.09 #DIV/0!

(3)  ไดรับความรูเพิ่มขึ้น ตอจํานวนผูรับบริการทั้งหมด

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรและสงครามทางเรือ ≥ 5 9 เรื่อง 16 เรื่อง เรื่อง

(4) หมายเหต ุ ใหระบุชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน วดป.และสถานที่ที่นํา

เสนอผลงาน

1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการตรวจเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน ≥ 85 12 12 100 12 12 100 0 0 #DIV/0!

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตอจํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการตรวจเยี่ยมทั้งหมด

-สถานศึกษาสําหรับนายทหารสัญญาบัตร (หลักสูตร) 3 3 100 3 3 100 #DIV/0!

-สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 9 9 100 9 9 100 #DIV/0!

2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ ≥ 80 5 5 100 6 6 100 #DIV/0!

(5) ตอจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้งหมด (มว.2)

หมายเหต ุใหระบุชื่อตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนฯ คาเปาหมาย และผลลัพธที่ได

2 ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ* (หมวด 2 : ศยร.ฯ)

ตัวชี้วัด



หนา 7.2/1

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

3

หนวยปฏิบัติ : ฝวก.ฯ, วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ รร.พจ.ฯ, รร.ชุมพลฯ, ศภษ.ฯ, ศยร.ฯ, กปศ.ฯ, กบศ.ฯ, กอศ.ฯ, กปภ.ฯ

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 70 431 390 90.49 439 439 100 #DIV/0!

(1) จากหนวยรับบรรจ ุในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 70 1,601 1,568 97.94 694 678 97.69 0 0 #DIV/0!

(1) จากหนวยตนสังกัด ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรม

ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 27 26 96.30 27 27 100 #DIV/0!

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ปรับปรุงระบบ 22 20 90.91 #DIV/0!

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 26 26 100 36 35 97.222 #DIV/0!

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562

7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ฯ)

เปนการวัดผลดานการใหความสําคัญกับผูรับการบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย จากการบริการสวนราชการในดานตางๆ ไดแก ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความผูกพัน การ

เติบโตของโครงการที่มุงเนนประโยชนแกกลุมผูรับบริการ การสรางสัมพันธและความรวมมือ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย*



หนา 7.2/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

-หลักสูตรพรรคนาวิน 28 28 100 28 27 96.43 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคกลิน 24 23 95.83 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 24 23 95.83 23 21 91.30 #DIV/0!

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 23 23 100 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตรพันจานักเรียน 473 466 98.52 261 257 98.47 #DIV/0!

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 840 817 97.26 242 236 97.52 #DIV/0!

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 126 126 100 55 55 100 #DIV/0!

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา (พมา) 10 10 100 ไมเปด #DIV/0!

3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัด ≥ 70 986 986 100 995 995 100 #DIV/0!

(2) การเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวน นรจ.ที่ประเมินทั้งหมด

(หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด



หนา 7.2/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

3.4 รอยละของจํานวนผูเขาการฝกอบรมที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 70 2,068 1,959 94.73 991 927 93.54 0 0 #DIV/0!

(2) ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูเขารับการฝก

อบรมที่ประเมินทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

-หลักสูตร วทร. 54 49 90.74 95 80 84.21 #DIV/0!

-หลักสูตร สธ.ทร. 124 105 84.68 59 55 93.22 #DIV/0!

-หลักสูตร อส. ไมมีคนประเมิน 27 25 92.59 #DIV/0!

-หลักสูตร นว. 30 26 86.67 28 25 89.29 #DIV/0!

-หลักสูตร กล. 25 21 84.00 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตร ทป. 47 40 85.11 37 24 64.86 #DIV/0!

-หลักสูตร พวช. 23 20 86.96 ไมเปด #DIV/0!

-หลักสูตร พจน. 517 501 96.91 307 299 97.39 #DIV/0!

-หลักสูตร นพจ. 1021 973 95.30 315 296 93.97 #DIV/0!

-หลักสูตร กห.พลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 126 126 100 55 55 100 #DIV/0!

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด



หนา 7.2/4

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 101 98 97.03 68 68 100 #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) 11 11 100 14 14 100 #DIV/0!

ภาษาอังกฤษเตรียมเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ตปท. ไมเปด 4 4 100 #DIV/0!

การอานและเขียนภาษาอังกฤษ ไมเปด 6 6 100 #DIV/0!

(ภาษาพมา) 12 12 100 ไมเปด #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมกอนเดินทาง) 6 5 83.33 6 6 100 #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและนําเสนอผลงาน) 4 4 100 ไมเปด #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษทั่วไป) 5 4 80 4 4 100 #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) 6 6 100 6 6 100 #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน) 3 3 100 ไมเปด #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการ ทร.ทั่วไป) 20 19 95 22 22 100 #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการฝก CART) 13 13 100 ไมเปด #DIV/0!

(ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร) 7 7 100 ไมเปด #DIV/0!

(ภาษาจีนระดับตน) 14 14 100 6 6 100 #DIV/0!

3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกําลัง ≥ 70 60 60 100 423 320 75.65 #DIV/0!

(3) บํารุงสายเครื่องชวยการศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับ

มากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด



หนา 7.2/5

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ ≥ 70 480 420 87.50 200 180 90.00 #DIV/0!

(3) ในการจัดอบรมศีลธรรม มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับ

มากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการ ≥ 70 104 103 99.04 137 131 95.62 #DIV/0!

(3) ของพิพิธภัณฑทหารเรือ มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพพอใจในระดับ

มากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษา ≥ 70 9 9 100 10 10 100 #DIV/0!

(3) วิเคราะหยุทธศาสตรฯ มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมาก

ขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ ≥ 70 104 103 99.04 117 112 95.73 #DIV/0!

(3) ของกองประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจใน

ระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง

แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด



คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

หนา 7.2/6

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

4 ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หนวยปฏิบัติ : กศษ.ฯ, กธก, ทุกหนวย, มว.3

4.1 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการ ≥ 1 ครั้ง ครั้ง ครั้ง

และผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3)

4.2 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการแลวเสร็จ  ตอจํานวน ≥ 70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ขอรองเรียนทั้งหมดที่อยูในอํานาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)

4.3 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. ≥ 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ตอจํานวนขอรองเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. (กศษ.ฯ)

4.4 รอยละของจํานวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข ≥ 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ตอจํานวนหนวยทั้งหมดใน ยศ.ทร.ที่ไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข

(มว.3 และทุกหนวย)

หมายเหต ุ ใหระบุชื่อหนวยที่ปรับปรุง ขอเสนอแนะเรื่องใด ผลปรับปรุงเปนอยางไร

4.5 จํานวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา ≥ 3 เครือขาย เครือขาย เครือขาย

คัดเลือกเขาเปน นรจ. (กศษ.ฯ)

หมายเหต ุ ใหระบุชื่อเครือขายที่ใหความรวมมือ

ตัวชี้วัด

แบบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.3/1

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

5 ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

หนวยปฏิบัติ : กธก.ฯ, ฝวก.ฯ, ศยร.ฯ, นกร.ฯ, รร.ชุมพลฯ, มว.5

5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ ≥ 60 3,222 3,938 122.22 1,548 1,831 118.28 0 0 #DIV/0!

ตอจํานวนอัตรากําลังพลทั้งหมด (กธก.ฯ)

พล.ร.ท. 1 1 100 1 1 100 #DIV/0!

พล.ร.ต. 7 7 100 7 7 100 #DIV/0!

น.อ.พิเศษ 35 37 105.71 35 37 105.71 #DIV/0!

น.อ. 77 75 97.40 63 79 125.40 #DIV/0!

น.ท. 111 126 113.51 103 125 121.36 #DIV/0!

น.ต. 132 70 53.03 104 67 64.42 #DIV/0!

ร.ต.-ร.อ. 230 216 93.91 180 150 83.33 #DIV/0!

พ.จ.อ.พิเศษ 282 267 94.68 20 16 80.00 #DIV/0!

พ.จ.อ. 353 233 66.01 243 245 100.82 #DIV/0!

จ.ต.-จ.อ. 154 863 560.39 219 239 109.13 #DIV/0!

ลูกจาง/พนักงานราชการ 229 74 32.31 419 188 44.87 #DIV/0!

พลทหาร 1,611 1,969 122.22 154 677 439.61 #DIV/0!

7.3 การบรรลุผลลัพธตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 5 : กธก.ฯ)

เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการดานการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรของสวนราชการ เพื่อใหมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.3/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามจําพวกงาน ≥ 60 82 82 100 82 87 106.10 0 0 #DIV/0!

(สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ตอจํานวนอัตรากําลังพลสายวิทยาการของ 
ของ ยศ.ทร. ทั้งหมด (กธก.ฯ)

น.อ.พิเศษ 3 1 33.33 3 2 66.67 #DIV/0!

น.อ. 9 22 244.44 9 25 277.78 #DIV/0!

น.ท. 21 27 128.57 21 26 124 #DIV/0!

น.ต. 35 8 22.86 35 6 17.14 #DIV/0!

ร.ต. - ร.อ. 14 24 171.43 14 28 200 #DIV/0!

5.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่สอบภาษาอังกฤษ ≥ 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.

(น.สัญญาบัตร) ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

5.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่สอบภาษาอังกฤษ ≥ 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ผานเกณฑ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.

(น.ประทวน) ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

5.5 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/ ≥ 5 4 กิจกรรม 8 กิจกรรม 0 กิจกรรม

(4) หรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาต/ินานาชาติ (มว.5)

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ ฝวก.ฯ เขารวมกิจกรรม กิจกรรม 1 กิจกรรม กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของ ศยร.ฯ เขารวมกิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรม

-จํานวนกิจกรรมที่มีบุคลากรของหนวยอื่นๆ ใน ยศ.ทร. เขารวมกิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม กิจกรรม

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม ชื่อบุคลากร วดป. และสถานที่ที่เขารวมกิจกรรม

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.3/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

5.6 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจํานวนบุคลากร ≥ 20 2,233 301 13.48 1,803 781 43.32 0 0 #DIV/0!

(5) ทั้งหมด

-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 1,639 196 11.96 1,276 692 54.23 #DIV/0!

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 594 105 17.68 527 89 16.89 #DIV/0!

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม วดป. และสถานที่จัดกิจกรรม

6 ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทํางาน 

6.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. (กธก.ฯ) ≥ 2 1 ครั้ง 1 ครั้ง ครั้ง

6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห ตอจํานวนผูขอรับการ ≥ 90 240 240 100 200 101 50.50 0 0 #DIV/0!

สงเคราะหทั้งหมด (กธก.ฯ)

-กูยืมเงิน 54 54 100 34 34 100 #DIV/0!

-ฌาปนกิจสงเคราะห 23 23 100 19 19 100 #DIV/0!

-ทุนการศึกษา 163 163 100 147 48 32.65 #DIV/0!

7 ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน 

7.1 จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย (กธก.ฯ) ≤ 10 85 คน 46 คน คน

7.2 จํานวนผูขอยายเขาหนวย (กธก.ฯ) ≥ 10 162 คน 106 คน คน

7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ≥ 3 ครั้ง ครั้ง ครั้ง

เชน แขงขันกีฬา งานสถาปนาหนวย งานสังสรรค แจกชุด  (กธก.ฯ)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม  วดป. และสถานที่จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.3/4

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

8 ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ

หนวยปฏิบัติ : รร.ชุมพลฯ, ฝวก.ฯ, ศภษ.ฯ, กอศ.ฯ, ศยร.ฯ, กธก.ฯ

8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและ ≥ 50 219 196 89.50 218 184 84.40 0 0 #DIV/0!

(2) ประสบการณตรงตามหนาที่ ตอจํานวนบุคลากรหลักทั้งหมด

-ครู รร.ชุมพลฯ 122 122 100 126 126 100 #DIV/0!

-อาจารย ฝวก.ฯ 35 35 100 35 35 100 #DIV/0!

-อาจารย ศภษ.ฯ 12 11 91.67 11 7 63.64 #DIV/0!

-อนุศาสนาจารย 8 4 50 12 5 42 #DIV/0!

-นักวิจัย 4 4 100 3 0 0 #DIV/0!

-ขาราชการสาย  กปศ.ฯ 25 7 28 20 0 0 #DIV/0!

-ขาราชการ กปภ.ฯ   13 13 100 11 11 100 #DIV/0!

8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร. ≥ 3 ครั้ง ครั้ง ครั้ง

เชน โปรแกรมสําเร็จรูป ดับเพลิง กูชีพ เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา (กธก.ฯ)

หมายเหต ุใหระบุชื่อหัวขอการจัดอบรม/ฝกซอม วดป. และสถานที่จัดกิจกรรม

8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพ ≥ 75 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

รางกายประจําป ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ)

8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป ≥ 60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร.

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.3/5

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได ตอจํานวน ≥ 10 63 16 25.40 56 14 25.00 #DIV/0!

(3) กําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขาสอบทั้งหมด  (กธก.ฯ)

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของคร/ูอาจารย/นักวิจัย ≥ 12 66 เรื่อง 91 เรื่อง 0 ชิ้น

(1) -ผลงานของอาจารย ฝวก.ฯ 19 เรื่อง 5 เรื่อง ชิ้น

-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ 9 เรื่อง 7 เรื่อง ชิ้น

-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ 37 เรื่อง 78 เรื่อง ชิ้น

-ผลงานของอาจารย ศภษ.ฯ 1 เรื่อง 1 เรื่อง ชิ้น

หมายเหต ุใหระบุชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน สังกัด และ วดป.ที่นําเสนอผลงาน

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.4/1

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

9 ตัวชี้วัดดานการนําองคการ

หนวยปฏิบัติ : มว.1, ทุกหนวย

9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม ≥ 50 4 4 100 4 4 100 #DIV/0!

สูการปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง ตอจํานวนวิธีการสื่อสารทั้งหมด (มว.1)

ประชุม

หนังสือเวียน

ประกาศ

ปายประชาสัมพันธ

เว็บไซต

ผูบริหารถายทอดใหผูใตบังคับบัญชา

การเลาสูกันฟง

ไลนกลุม

กิจกรรมประชาสัมพันธหนวย

วิธีที่ 10

วิธีที่ 11

วิธีที่ 12

9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบาย ≥ 70 764 764 100 736 736 100 #DIV/0!

ของหนวย ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมด (มว.1)

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ฯ)

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.4/2

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ≥ 3 กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

(After Action Review : AAR) (มว.1)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป.และสถานที่จัดกิจกรรม

9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนําไปปรับปรุง ≥ 20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

องคการและนําไปสูการปฏิบัติจนสําเร็จและเกิดประโยชน ตอจํานวน

ขอเสนอแนะทั้งหมดของงผูบริหารระดับสูง  (มว.1)

หมายเหต ุผูบริหารระดับสูง : จก.ยศ.ทร. และผูบริหารในสํานักงานผูบังคับบญชา

9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก (ทุกหนวย) ≥ 1 2 รางวัล 2 รางวัล รางวัล

หมายเหต ุใหระบุชื่อรางวัล หนวยงานที่ให วดป.สถานที่ที่ไดรับ

10 ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ

10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏิบัติ ≥ 80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ตอจํานวนขอสั่งการทั้งหมดในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. (มว.1)

11 ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

11.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมี ≥ 1 ครั้ง ครั้ง ครั้ง

ความเหมาะสมและทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน (มว.1)

12 ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม

12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต ตอจํานวน ≥ 99 1,256 1,256 100 1,278 1,277 99.92 #DIV/0!

กําลังพลทั้งหมด (กธก.ฯ) 2,024 2,023 99.95

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.4/3

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

13 ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน

หนวยปฏิบัติ :  กธก.ฯ, นกร.ฯ, กอง สน., รร.ชุมพลฯ

13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม เชน วันเด็ก วันขึ้นปใหม ≥ 6 8 กิจกรรม 13 กิจกรรม 0 กิจกรรม

 วันสถาปนาหนวย เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล บริจาคโลหิต/สิ่งของ
หรือบริการสังคม ตั้งศูนยชวยเหลือ สอนวายน้ํา สอนภาษาอังกฤษ

-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 8 กิจกรรม 7 กิจกรรม กิจกรรม

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) กิจกรรม 6 กิจกรรม กิจกรรม

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป.และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

13.2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS) ≥ 6 3 ครั้ง 7 ครั้ง 0 ครั้ง

เชน ลอกคลอง แยกขยะ จัดทําปุยหมัก รณรงคขี่จักรยาน 
ใชกระดาษ 2 หนา อนุรักษพลังงาน (มว.1)

-กิจกรรมที่ นกร.ฯ รับผิดชอบ 2 5
-กิจกรรมที่ กธก.ฯ รับผิดชอบ 1 0

-กิจกรรมที่ กอง สน.ฯ รับผิดชอบ

-กิจกรรมที่ รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบ 0 2

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจํานวน ≥ 20 2,233 301 13.48 1,803 781 43.32 0 0 #DIV/0!

บุคลากรทั้งหมด

-พื้นที่ ยศ.ทร. (นกร.ฯ) 1,639 196 11.96 1,276 692 54.23

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ (รร.ชุมพลฯ) 594 105 17.68 527 89 16.89

หมายเหต ุใหระบุชื่อกิจกรรม วดป. และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.5/1

ที่ คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

14 ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน

หนวยปฏิบัติ : กบ.ฯ, กงฯ

14.1 รอยละของจํานวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ ตอจํานวนเงินงบประมาณ 100
165,237,261.00 154,547,550.00

93.53 126,560,460 126,560,460
100.00 #DIV/0!

ที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด (กบ.ฯ)

14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง ≥ 98 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

รวดเร็ว ตอจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลทั้งหมดที่ไดรับเงิน

ตามสิทธิ (กง.ฯ)

15 ตัวชี้วัดดานการเติบโต

15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ ≥ 10 101 8 7.92 101 41 40.59 #DIV/0!

(ศยร.ฯ)

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณการเงิน และการเติบโต (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ฯ)

ตัวชี้วัด



แบบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.6/1

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16 ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

หนวยปฏิบัติ : ทุกหนวย, KM, คกก.บริหารความตอเนื่อง, น.พยาบาล, มว.6

16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ≥ 60 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 102 55 53.92

ตอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการหลัก  (มว.6)

CP1 ดานการนําองคกรและการบริหารจัดการองคกร

CP2 ดานการอนุศาสนาจารย #DIV/0! #DIV/0! 6 6 100

CP3 การผลิตกําลังพลต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร #DIV/0! #DIV/0! 20 5 25.00

CP4 การพัฒนากําลังพลตามแนวทางรับราชการ #DIV/0! #DIV/0! 26 5 19.23

CP5 เพิ่มเพิ่นความรูภาษาตางประเทศ #DIV/0! #DIV/0! 11 11 100

CP6 ฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร #DIV/0! #DIV/0! 8 0.00

CP7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา #DIV/0! #DIV/0! 6 4 66.67

CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ #DIV/0! #DIV/0! 6 5 83.33

CP9 สงกําลังบํารุงพัสดุสายยุทธศึกษา #DIV/0! #DIV/0! 15 15 100

CP10 ดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร #DIV/0! #DIV/0! 4 4 100

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.ฯ)

เปนการวัดความสําเร็จของการดําเนินการบรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการเพื่อการลดตนทุน การสรางนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ตัวชี้วัด



รายละเอียดประกอบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.6/2

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุ ≥ 60 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 61 39 63.93

ความสําเร็จ ตอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมดในกระบวนการสนับสนุนใน

กระบวนการสนับสนุน (มว.6)

SP1 บริหารงานดานกําลังพลและธุรการ #DIV/0! #DIV/0! 7 6 85.71

SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรองการศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ #DIV/0! #DIV/0! 8 8 100

SP3 ดานงบประมาณ #DIV/0! #DIV/0! 3 3 100

SP4 จัดซื้อ/จาง #DIV/0! #DIV/0! 2 2 100

SP5 ดานการเงิน #DIV/0! #DIV/0! 5 5 100

SP6 เผยแพรผลงานทางวิชาการ #DIV/0! #DIV/0! 8 6 75.00

SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ #DIV/0! #DIV/0! 5 0.00

SP8 บริการของหองสมุด #DIV/0! #DIV/0! 9 7 77.78

SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน. #DIV/0! #DIV/0! 7 0.00

SP10 การจัดการความรู #DIV/0! #DIV/0! 7 2 28.57

16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/ ≥ 70 20 20 100 66 66 100 91 91 100 +

งานวิจัย ที่นําไปใชเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการ

เผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ตอจํานวนผลงานฯ ที่มีทั้งหมด

หมายเหตุ ใหระบุชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน วดป.ที่เสนอผลงาน ใชประโยชน/เผยแพรอยางไร

ตัวชี้วัด



แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.6/3

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย ≥ 1 7 กระบวนการ 27 กระบวนการ

(1) หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ ลดตนทุนไดเทาไร คิดเปนรอยละเทาไร 19

16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ≥ 1 30 กระบวนการ 39 กระบวนการ

(2) หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนอยางไร 36

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ≥ 4 7 ชิ้น 4 ชิ้น

(3) หมายเหต ุใหระบุชื่อนวัตกรรม ชื่อเจาของผลงาน มาปรับปรุงการทํางานอยางไร 9
17 ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

หนวยปฏิบัติ : คกก.บริหารความตอเนื่องฯ, น.พยาบาล

17.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต ≥ 1 0 ครั้ง 0 ครั้ง ครั้ง

ใหทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

(คกก.บริหารความตอเนื่องฯ)

17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องใน ≥ 1 0 ครั้ง 0 ครั้ง ครั้ง

(5) สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความตอเนื่องฯ)

หมายเหต ุใหระบุชื่อหัวขออบรมที่จัด/ฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่อง  วดป. และสถานที่จัด

17.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) ≥ 1 1 ครั้ง 0 ครั้ง ครั้ง

(น.พยาบาล)

หมายเหต ุใหระบุชื่อหัวขออบรมที่จัด/ฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ วดป.และสถานที่จัด

ตัวชี้วัด



แบบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด 7 ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.64 ตามเกณฑ PMQA พ.ศ.2562 หนา 7.6/4

คา ผลลัพธการดําเนินการ แนว

เปา งป.62 งป.63 งป.64 โนม

หมาย ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ ทั้งหมด ทําได รอยละ +/-

งป.64

18 ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน

หนวยปฏิบัติ : มว.3, มว.6

18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ≥ 1 กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย มาปรับปรุง จนทําใหผลลัพธ

ขององคการดําเนินงานดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม  (มว.6)

หมายเหต ุใหระบุชื่อกระบวนการ นําขอคิดเห็นมาปรับปรุงอยาไร ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเปนอยางไร

ตัวชี้วัด

                           ตรวจถูกตอง 
 

      น.อ.หญิง 
 

                        (ชมภู  พัฒนพงษ) 
         นปก.ฯ ชวยปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. และ 
           เลขานุการคณะทํางานยอยหมวด ๗ฯ 
                                  ก.พ.๖๔ 
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