
หน้า   1 
. 

 
 

   
 
 

  รายงานผลการประเมินตนเอง 
   หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ 

 ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ประจ าปี งป.64 (ข้อมูลใน งป.61 – 64) 

  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 
รายงานคร้ังที่ 1 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล ต.ค.63 - มี.ค.64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์ 
เลขานุการคณะท างานย่อยหมวด 7 

 
 
 
 

   (ข้อมูล ณ 1 เม.ย.64) 
 

 



หน้า   2 
. 

สารบัญ 
 

หน้า 
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ  3 

 (1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ  3 
 (2) ตัวชี้วัดด้านการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 8 

7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 
 (3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 
 (4)  ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 18 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 22 
 (5) ตัวชี้วัดด้านความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร 22 
 (6) ตัวชี้วัดด้านบรรยายกาศการท างาน 25 
 (7) ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 26 
 (8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ 28 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล   33 
 (9) ตัวชี้วัดด้านการน าองค์การ 33 
 (10) ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลองค์การ 36 
 (11) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 37 
 (12) ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 37 
 (13) ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน 38 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต   41 
 (14) ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 41 
 (15) ตัวชี้วัดด้านการเติบโต 42 

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน 43 
 (16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 43 
 (17) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 48 
 (18) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 50 

สรุปผลในภาพรวม 51 
ผนวก ตารางรายละเอียดผลลัพธ์การด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในหมวด 7ฯ ของ ยศ.ทร.  

ประจ าปี งป.64 (ข้อมูล งป.61 - 64) 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า   3 
. 

รายงานการประเมินตนเอง 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการของ ยศ.ทร.  

ครั้งท่ี 1 ประจ าปี งป.64 (ข้อมูลใน งป.61 - งป.64 ณ มี.ค.64) 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 

 
7.1  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เช่ือมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร. และหมวด 2 : ศยร.
ยศ.ทร.) 
      (1) ตัวชีวั้ดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
     ยศ.ทร.มีพันธกิจหลัก ท้ังหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตก าลังพลของ ทร. การพัฒนาก าลังพลของ ทร.   
การบริการเครื่องช่วยการศึกษา การประวัติศาสตร์ การอนุศาสนาจารย์ การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และการสงคราม 
ทางเรือ และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผลลัพธ์ท่ีส าคัญตามพันธกิจหลักของ ยศ.ทร. ได้แก่ คุณภาพและ
มาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม มาตรฐานการจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานของ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งมอบให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้น าใช้
ประโยชน์  
ท้ังนี้ ยศ.ทร.ได้พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดท่ีส าคัญจากพันธกิจหลัก จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ  

ที่ การบริการตามพันธกิจหลกัของ ยศ.ทร. จ านวนตัวชี้วัด 

1 การบริการด้านการผลิตก าลังพล 1 ตัวช้ีวัด 

2 การบริการด้านการพัฒนาก าลังพล 1 ตัวช้ีวัด 
3 การบริการด้านการส่งก าลังบ ารุงสายเครื่องช่วยการศึกษา 1 ตัวช้ีวัด 

4 การบริการด้านการอนุศาสนาจารย์ 1 ตัวช้ีวัด 
5 การบริการด้านการประวัติศาสตร์ 1 ตัวช้ีวัด 
6 การบริการด้านการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการสงครามทางเรือ 1 ตัวช้ีวัด 
7 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 ตัวช้ีวัด 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ต่อ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (หลักสูตรผลิต นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
ปี งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

นรจ.รร.ชุมพลฯ ≥ 40 100 99.77 98.39 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชุมพลฯ 
นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ.  75.57 93.98 92.82 ไม่มีข้อมูล    

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดปีการศึกษา จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.61 - 63 เท่านั้น ผลลัพธ์ร้อยละ
ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน งป.63 คิดเป็นร้อยละ 98.39 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด     
(≥ ร้อยละ 40) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.1-1  เมื่อน าร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีอยู่ ในระดับดีขึ้นไปของ นรจ.รร.ชุมพลฯ  ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นจอ.รร.จอ.ยศ.
ทอ. ท่ีมีลักษณะการจัดการศึกษาใกล้เคียงกันกับ รร.ชุมพลฯ พบว่า ร้อยละของจ านวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปของ นรจ.รร.ชุมพลฯ สูงกว่า นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. ทุกปี ดังภาพ 7.1-2 แสดงว่าการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ   
มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรียนสูงกว่าสถานศึกษาท่ีเป็นคู่เทียบ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของจ านวนของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ       
ดีขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 40 100 97.22 100 ไม่มีข้อมูล   วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  45.08 50.81 42.52 ไม่มีข้อมูล   รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  100 98.53 93.65 100  +  
-หลักสูตร นว.  76.67 93.33 93.33 86.67  - รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด  100 ไม่เปิด  ไม่มีข้อมูล    
-หลักสูตร ทป.  66.67 95.75 97.62 94.29  -  
-หลักสูตร พวช.  54.17 100 ไม่เปิด  ไม่เปิด  +  
-หลักสูตร พจน.  5.21 13.32 96.03 77.61  - รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  15.91 18.67 55.66 ไม่มีข้อมูล    
-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 100 100 100 100  + รร.ชุมพลฯ 

ภาพรวมทุกหลกัสตูร  29.59 36.38 72.32 83.85  +  
 

สรุป  ใน งป.64 มีข้อมูลบางหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดวงรอบปีการศึกษา จึงน าเสนอข้อมูลเฉพาะบางหลักสูตรท่ีมี
ผลลัพธ์ และข้อมูลใน งป.61 - 63 พบว่า ใน งป.64 ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม (หลักสูตร
พัฒนาก าลังพลของ ทร.) ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.85 สูงกว่าค่าเป้าหมาย    
ท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 40) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังภาพ 7.1-3     
แสดงว่า ยศ.ทร.มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล 

ภาพ 7.1-1 ร้อยละของจ านวนผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับดีขึ้นไป ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ 

ภาพ 7.1-2 คู่เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
ของ นรจ.รร.ชุมพลฯ และ นจอ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการน าหลักธรรมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ต่อจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ด้านการอนุศาสนาจารย์ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
 การน าหลักธรรมไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

≥ 70 94.00 87.50 90.00 91.50  + กอศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการน าหลักธรรมไปใช้ประโยชน์      
ในชีวิตประจ าวัน ใน งป.64  คิดเป็นร้อยละ 91.50  สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น
เล็กน้อย ดังภาพ 7.1-4  แสดงว่า การจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ท าให้ก าลังพลของ ทร. สามารถน า
หลักธรรมจากการจัดอบรมศีลธรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
 

ภาพ 7.1-4 ร้อยละของจ านวนผู้ที่น าหลักธรรมไปใช้ประโยชน์  

ภาพ 7.1-3 ร้อยละของจ านวนของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ประโยชน์  
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ร้อยละของจ านวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ต่อจ านวน
เครื่องช่วยการศึกษาท่ีจัดหาท้ังหมด  

ด้านการบริการ 
เครื่องช่วยการศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวน
เครื่องช่วย  การศึกษาท่ีตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

≥ 60 - - 88.24 100  + กบศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ท่ีเพิ่งเริ่มด าเนินการใน งป.63  จึงมีข้อมูลเฉพาะในปี งป.63-64  ผลลัพธ์ร้อยละของ
จ านวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด       
(≥ ร้อยละ 60) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.1-5 แสดงว่า ยศ.ทร.สามารถจัดหาเครื่องช่วยการศึกษาได้สอดคล้อง
และ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 
  

 ตัวชี้วัดท่ี 1.5 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ต่อ
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมด  

ด้านการประวัติศาสตร์/ 
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 

ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการ 
ท่ีได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

≥ 80 - - 97.09 97.37  + กปศ.ฯ 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่เพิ่งเริ่มด าเนินการเมื่อ ก.พ.63 และหยุดชะงักการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ต้องปิดพิพิธภัณฑ์ทหารเรือตามนโยบายของรัฐบาล และกลับมาเปิดให้บริการต่อ
ในช่วง ส.ค.64 แล้วหยุดอีก ดังนั้น ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น (เท่าท่ีมีการส ารวจ)  ใน งป.64 คิดเป็น ร้อยละ 97.37 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 80)  
และมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ดังภาพ 7.1-6 แสดงว่าการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริการเป็นอย่างดี 
 

ภาพ 7.1-5 ร้อยละของจ านวนเคร่ืองช่วยการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 1.6 จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ 

การศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย  
งป.64 

ผลลัพธ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนผลงานฯ ≥ 5 เร่ือง 10 9 16 7  - ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ใน งป.64 มีจ านวน 7 เรื่อง สูงกว่า      
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  (≥ 5 เรื่อง) แต่มีแนวโน้มลดลง (เป็นข้อมูลครึ่งปีแรกเท่านั้น) ดังภาพ 7.1-7  แสดงว่า ยศ.ทร.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ ให้กับ ทร.และผู้ท่ีสนใจได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

  ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเยี่ยม มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อจ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเยี่ยม
ท้ังหมด  

ภาพ 7.1-7 จ านวนผลงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ 

ภาพ 7.1-6 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรอืที่ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
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ด้านการอนุศาสนาจารย์ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ี
ได้รับการตรวจเย่ียม มีผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง 
และมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

≥ 85 งด 100 100 55.56 
(5/9) 

 - กปภ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเยี่ยม มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามกฎกระทรวง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 55.56 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
(≥ ร้อยละ 85) และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการปรับแผนและยังไม่ส้ินสุดปีงบประมาณ (ตรวจเยี่ยมได้ 5 หน่วย 
ค้างอีก 4 หน่วย)ดังภาพ 7.1-8 แสดงว่า ยศ.ทร.ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และควบคุมก ากับติดตามสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ยศ.ทร. จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง  

 

 
 
 
 

 (2) ตัวชี้วัดด้านการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีบรรลุ ต่อจ านวนตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท้ังหมด 

แผนปฏิบัติราชการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วยรวบ 
รวมข้อมูล  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ 

≥ 80 100 100 100 ไม่มี
ข้อมูล 

 - หมวด 2ฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดปีงบประมาณ จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.61 - 63 เท่านั้น ผลลัพธ์    
ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีบรรลุ   ใน งป.63 คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่า           
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  (≥ ร้อยละ 80) และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผลลัพธ์ได้ร้อยละ 100 ทุกป ีดังภาพ 7.1-9 แสดงว่า 
ยศ.ทร.มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ภาพ 7.1-8 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานตามกฎกระทรวง 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 จ านวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังบุคลากรและหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

การถ่ายทอดแผน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วยรวบ 
รวมข้อมูล ไปสู่การปฏิบัติ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนช่องทางในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

≥ 2 - - - 4  + หมวด 2ฯ 

สรุป  เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ใน งป.64 จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.64 เท่านั้น ผลลัพธ์จ านวนช่องทางในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ใน งป.64  มีจ านวน 4 ช่องทาง สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 2 ช่องทาง) นับว่ามี
แนวโน้มท่ีดี  ดังภาพ 7.1-9 แสดงว่า ยศ.ทร.มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทาง  

 

 
 

 
 
 
 

ภาพ 7.1-9 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดทีส่ าคัญในแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุ 

ภาพ 7.1-10 จ านวนช่องทางในการถ่ายทอดแผนปฏิบติัราชการ 



หน้า   10 
. 

7.2  ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ยศ.ทร.) 
     (3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับ
บรรจุ  ในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจของ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ หน่วยรับบรรจุ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาท่ีมค่ีาเฉลี่ยผลประเมิน
ความพึงพอใจจากหน่วยรับ
บรรจุ ในระดับมากข้ึนไป 
(หลักสูตร นรจ.) 

≥ 70 90.91 90.49 100 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดปีการศึกษา จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.61 - 63 เท่านั้น ผลลัพธ์ร้อยละ
ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยรับบรรจุ ในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.63 
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.2-1 แสดงว่า การจัดการ
ศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ท าให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยรับบรรจุ  

 

 
 

 

 
 ตัวช้ีวัดท่ี (3.2)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจจาก     
หน่วยต้นสังกัดในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนาก าลังพล
ของ ทร.) 
หมายเหตุ  : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

ภาพ 7.2-1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหน่วยรับบรรจุ ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
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ความพึงพอใจของ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ หน่วยต้นสังกัด งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 70 ปรับปรุงระบบ 96.30 100 ไม่มีข้อมูล  - วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  ปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบ 90.91 ไม่มีข้อมูล  - รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ปรับปรุงระบบ 100 97.22 ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร นว.  ปรับปรุงระบบ 100 96.43 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด 95.83 ไม่เปิด ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร ทป.  ปรับปรุงระบบ 95.83 91.30 ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร พวช.  ปรับปรุงระบบ 100 ไม่เปิด ไม่เปิด  +  
-หลักสูตร พจน.  98.53 98.52 98.47 98.99  + รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  96.61 97.26 97.52 ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร กห.พลเรือน  
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 100 100 100 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ 
(พม่า) 

 83.33 100 ไม่เปิด ไม่เปิด  + ศภษ.ฯ 

ภาพรวมทุกหลกัสตูร  97.71 97.94 97.69 98.99  +  

สรุป   ใน งป.64  มีข้อมูลหลักสูตรเดียว เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดวงรอบปีการศึกษา จึงน าเสนอข้อมูลเฉพาะบางหลักสูตร
ท่ีมีผลลัพธ์ และข้อมูลใน งป.61 - 63 พบว่า ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัด ในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.64 ในภาพรวมของทุกหลักสูตรมีค่าเฉล่ียผลประเมินความ
พึงพอใจจากหน่วยต้นสังกัดท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.99 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  (≥ ร้อยละ 70) 
และมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดในแต่ละหลักสูตร ดังภาพ 7.2-2 แสดงว่า การจัดการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรของ ยศ.ทร. ท าให้ได้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยต้นสังกัด 

 

 

 

 

ภาพ 7.2-2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหน่วยต้นสังกัด ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพล) 
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 ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ร้อยละของจ านวน นรจ.ท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวน นรจ.ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจต่อ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวน นรจ.ท่ี
ประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร 
นรจ.) 

≥ 70 100 100 100 ไม่มี
ข้อมูล 

 - รร.ชุมพลฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดปีการศึกษา จึงมีข้อมูลเฉพาะใน งป.61 - 63 เท่านั้น ผลลัพธ์    
ร้อยละของจ านวน นรจ.ท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากขึ้นไป       
ใน งป.63  คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และนับว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก         
ได้ผลลัพธ์ร้อยละ 100 ทุกปี ดังภาพ 7.2-3 แสดงว่าการจัดการศึกษาของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีคุณภาพตรงตาม     
ความต้องการของผู้เรียน  
 

 
 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.4  ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน/การบรรยาย  อยู่ในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ประเมินท้ังหมด (หลักสูตรพัฒนา
ก าลังพลของ ทร.)  
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

ภาพ 7.2-2 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีผลประเมินความพงึพอใจจากหน่วยต้นสังกัด  
อยู่ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

 

ภาพ 7.2-3 ร้อยละของจ านวน นรจ.ที่ประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตร นรจ.) 
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หลักสูตร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-หลักสูตร วทร. ≥ 70 92.00 90.74 84.21 ไม่มีข้อมูล  - วทร.ฯ 
-หลักสูตร สธ.ทร.  84.62 91.21 93.22 ไม่มีข้อมูล  - รร.สธ.ทร.ฯ 
-หลักสูตร อส.  ไม่มีผู้

ประเมิน 
ไม่มีผู้

ประเมิน 
92.59 84.45  - 

 
 

-หลักสูตร นว.  80.00 86.67 89.29 92  + รร.ชต.ฯ 
-หลักสูตร กล.  ไม่เปิด 84.00 ไม่เปิด ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร ทป.  80.95 85.11 64.86 65.71  +  
-หลักสูตร พวช.  83.33 86.96 ไม่เปิด ไม่เปิด  +  
-หลักสูตร พจน.  97.29 96.91 97.39 97.67  + รร.พจ.ฯ 
-หลักสูตร นพจ.  98.13 95.30 93.97 ไม่มีข้อมูล  -  
-หลักสูตร กห.พลเรือน 
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 100 100 100 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชุมพลฯ 

-หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ฯ   100 97.03 100 100  + ศภษ.ฯ 
ภาพรวมทุกหลกัสตูร  96.63 95.18 93.54 94.05  +  

สรุป   ใน งป.64 มีข้อมูลหลักสูตรเดียว เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดวงรอบปีการศึกษา จึงน าเสนอข้อมูลเฉพาะบางหลักสูตร  
ท่ีมีผลลัพธ์ และข้อมูลใน งป.61 - 63 ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีค่าเฉล่ียผลประเมินความ  
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน/การบรรยาย อยู่ในระดับมากขึ้นไป ในภาพรวมของทุกหลักสูตร ใน งป.64   
คิดเป็นร้อยละ 94.05 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละหลักสูตร ดังภาพ 7.2-4 แสดงว่า การจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรของ ยศ.ทร.มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน  แต่อย่างไรก็ตามผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั่วไป       
มีผลลัพธ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 

 

 
ภาพ 7.2-4 ร้อยละของจ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรมทีป่ระเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน/การบรรยาย  

อยู่ในระดับมากขึ้นไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.5  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งก าลังบ ารุงสายเครื่องช่วย
การศึกษา มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฎิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งก าลังบ ารุง
สายเครื่องช่วยการศึกษา มีค่าเฉลี่ยผล
ประเมินความพึงพอใจ 
ในระดับมากข้ึนไป 

≥ 70 100 100 75.65 84.43  + 
 

กบศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งก าลังบ ารุงสายเครื่องช่วยการศึกษา     
มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 84.43 สูงกว่าค่าเป้าหมาย         
ท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.2-5  แสดงว่า การบริการส่งก าลังบ ารุงสายเครื่องช่วย
การศึกษาของ ยศ.ทร. ตรงตามความต้องการของผู้บริการ 

 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.6  ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการจัดอบรม
ศีลธรรม มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

 

ภาพ 7.2-5 ร้อยละของจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการส่งก าลังบ ารุงสายเคร่ืองช่วยการศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการ
จัดอบรมศีลธรรม มีค่าเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

≥ 70 94.00 87.50 84.43 91  + กอศ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม           
มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 91 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด       
(≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น  ดังภาพ 7.2-6  แสดงว่า การให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรมของ ยศ.ทร.     
ตรงตามความต้องการของผู้บริการ 

 

 

 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.7 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์
ทหารเรือ มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ มีค่าเฉล่ียผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก 
ขึ้นไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.62 94.74  - กปศ.ฯ 
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ปีงบประมาณ 

3.6 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70 

ภาพ 7.2-6 ร้อยละของจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในการจัดอบรมศีลธรรม 
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
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สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ            
มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 94.74 สูงกว่าค่าเป้าหมาย          
ท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.2-7 แสดงว่า การให้บริการพิพิธภัณฑ์ทหารเรือของ 
ยศ.ทร. ตรงตามความต้องการของผู้บริการ 

 
 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.8 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฯ      
มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 

งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ฯ มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 

≥ 70 100 100 100 100  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย
ผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) 
และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ 100 ทุกปี ดังภาพ 7.2-8  แสดงว่า ผลของการศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฯ ของ ยศ.ทร. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริการ 
 

ภาพ 7.2-7 ร้อยละของจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของกองประกัน
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ท่ีประเมินท้ังหมด 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ให้บริการของกองประกันคุณภาพ
การศึกษา มีค่าเฉล่ียผลประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

≥ 70 98.48 99.04 95.73 ไม่มีข้อมูล  - กปภ.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากมีการปรับแผนและยังไม่ส้ินสุดวงรอบปีการศึกษา จึงน าเสนอข้อมูลเฉพาะ     
ใน งป.61 - 63  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของกองประกัน
คุณภาพการศึกษามีค่าเฉล่ียผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ใน งป.63 คิดเป็นร้อยละ 95.73  สูงกว่า       
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.2-9 แสดงว่า ผลของการให้บริการด้าน    
การประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทร. ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา  
 

ภาพ 7.2-8 ร้อยละของจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ฯ  
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 



หน้า   18 
. 

 
 

 
 
     (4) ตัวชี้วัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จ านวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การให้ความส าคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการให้ความรู้และการ
วิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

≥ 1 ครั้ง - - - 1  + หมวด 3ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ใน งป.64 
มีจ านวน 1 ครั้ง  ได้ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 ครั้ง) ถือว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นการด าเนินการครั้งแรก      
ดังภาพ 7.2-10  แสดงว่า มีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 

 
 
 
 
 

ภาพ 7.2-9 ร้อยละของจ านวนผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองประกันคุณภาพการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ภาพ 7.2-10 จ านวนคร้ังในการให้ความรู้และการวเิคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการแล้วเสร็จ ต่อจ านวนข้อร้องเรียนท้ังหมดท่ีอยู่
ในอ านาจของ ยศ.ทร. 

การให้ความส าคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการ
จัดการแล้วเสร็จ 

≥ 70 - 100 75 100  + กธก.ฯ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการแล้วเสร็จ  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่า          
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70)  และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.2-11 แสดงว่า ยศ.ทร. ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  ต่อ
จ านวนข้อร้องเรียนท้ังหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

การให้ความส าคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการ
จัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น 

≥ 50 - - - ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

 + กธก.ฯ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ใน งป.64 ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี  ดังภาพ 7.2-12  แสดงว่า ยศ.ทร.ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม  
 

ภาพ 7.2-11 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการแล้วเสร็จ 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีน าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข ต่อจ านวน
หน่วยทั้งหมดใน ยศ.ทร.ท่ีได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 

การให้ความส าคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร.  
ท่ีน าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 

≥ 50 - - - 100  + หมวด 3ฯ 

สรุป   ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีน าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 100 
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 50) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี  เนื่องจากเป็นการด าเนินการครั้งแรก ดังภาพ 7.2-13  
แสดงว่า แสดงว่า ยศ.ทร. ตระหนักและให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

 

ภาพ 7.2-12 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนที่มีการจัดการเก่ียวกับการคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. 

ภาพ 7.2-13 ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ที่น าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุง 
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  ตัวชี้วัดท่ี 4.5 จ านวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

การให้ความส าคัญกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  

≥ 3 - - - 5  + หมวด 3ฯ 

สรุป   ผลลัพธ์จ านวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ. ใน งป.64        
มีจ านวน 5 เครือข่าย สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 3 เครือข่าย) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี  เนื่องจากเป็นการด าเนินการ  
ครั้งแรก ดังภาพ 7.2-14  แสดงว่า ยศ.ทร. ตระหนักและให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.2-14 จ านวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเข้าเป็น นรจ.  
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 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 5 : กธก.ยศ.ทร.) 

     (5) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1  ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มช้ันยศ ต่อจ านวนอัตราก าลังพล
ท้ังหมด 

กลุ่มช้ันยศ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

พล.ร.ท.  100 100 100 100  + กธก.ฯ 
พล.ร.ต.  100 100 100 100  +  
น.อ.พิเศษ  100 105.71 105.71 111.43  +  
น.อ.  81.32 97.40 125.40 102.86  -  
น.ท.  83.58 113.51 121.36 109.62  -  
น.ต.  61.96 53.03 64.42 62.24  -  
ร.ต.-ร.อ.  81.72 93.91 83.33 121.47  +  
พ.จ.อ.พิเศษ  80.08 94.68 80.00 87.50  +  
พ.จ.อ.  36.16 66.01 100.82 97.12  -  
จ.ต.-จ.อ.  10.39 560.39 109.13 99.54  -  
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  44.19 32.31 44.87 31.44  -  
พลทหาร  52.38 122.22 439.61 205.99  -  

รวม ≥ 60 52.38 122.22 118.28 110.06  -  

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มช้ันยศ ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 110.06    
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60) และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.3-1 จากข้อมูลแสดงว่า        
การบรรจุก าลังพลของ  ยศ.ทร.เป็นตามท่ี ทร.ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละช้ันยศจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีก าลังพล
เกินอัตราท่ีก าหนด  ซึ่งเกิดจากการท่ีมีก าลังพลมาประจ าหน่วย ตามค าส่ังของ ทร.  
  

 
 ภาพ 7.3-1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลทีไ่ด้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มชั้นยศ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามจ าพวกงาน (สายวิทยาการของ 
ยศ.ทร.) ต่อจ านวนอัตราก าลังพลสายวิทยาการของ ยศ.ทร.) ท้ังหมด 

กลุ่มสายวิทยาการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

น.อ.พิเศษ  33.33 33.33 66.67 383.33  + กธก.ฯ 
น.อ.  233.33 244.44 277.78 257.14  -  
น.ท.  138.10 129 123.81 145.00  +  
น.ต.  22.86 22.86 17.14 22.22  -  
ร.ต. - ร.อ.  164.29 171.43 200.00 113.16  -  

รวม ≥ 60 100 100 106.10 108.07  +  

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามสายวิทยาการ ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 
108.07 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60) และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.3-2 จากข้อมูลแสดงว่า 
การบรรจุก าลังพลของ  ยศ.ทร.เป็นตามท่ี ทร.ก าหนด  แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละช้ันยศจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีก าลังพล
เกินอัตราท่ีก าหนด      
 

 

 
 

 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.3  ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ต่อจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีเข้าสอบท้ังหมด   

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.4  ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ต่อจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีเข้าสอบท้ังหมด   

 

 

ภาพ 7.3-2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลทีไ่ด้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มสายวิทยาการ 
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ผลสอบ CEFR ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนนายทหาร
สัญญาบัตร ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR 

≥ 50 - - - 87.88  + กธก.ฯ 

ร้อยละของจ านวนนายทหาร
ประทวน ท่ีสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR 

≥ 50 - - - 100  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. ท่ีสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR (น.สัญญาบัตร ≥ A2 
และ น.ประทวน ≥ A1)  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 87.88 และ 100 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด     
(≥ ร้อยละ 50)  ท้ังสองกลุ่ม และมีแนวโน้มท่ีดี ดังภาพ 7.3-3  แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้ความส าคัญกับทักษะ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ  

 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.5  จ านวนกิจกรรมท่ีมีก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ/คณะท างานหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

กิจกรรมร่วมกับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ เครือข่ายภายนอก งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนกิจกรรมท่ีมีก าลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ/คณะท างานหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
ภายนอกในระดับชาติ/
นานาชาติ 

≥ 3  
กิจกรรม 

3 4 8 7  - ฝวก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนกิจกรรมท่ีมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ  ใน งป.64         
มีจ านวน 7 กิจกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 3 กิจกรรม) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.3-.4 แสดงว่า 

ภาพ 7.3-3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR 
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ยศ.ทร.สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ  เพื่อแลกเปล่ียน       
องค์ความรู้และประสบการณ์ แล้วน ากลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 
 

    
 (6) ตัวชี้วัดด้านบรรยายกาศการท างาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส.  

ส่งเสริมบรรยายกาศ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ การท างาน งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
5 ส. 

≥ 2 ครั้ง 1 1 1 1  คงท่ี กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. ใน งป. 64 มีจ านวน 1 ครั้ง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด         
(≥ 2 ครั้ง) ดังภาพ 7.3-6 แสดงว่า ยศ.ทร.ใหค้วามส าคัญในการจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง 

 
 

 

 

ภาพ 7.3-6 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส. 

ภาพ 7.3-4 ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 
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 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์ ต่อจ านวนผู้ขอรับการสงเคราะห์ท้ังหมด 

ส่งเสริมสวัสดิการ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

≥ 90 100 100 50.50 100  + 
 

กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ (กู้ยืมเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ และทุนการศึกษา) ใน งป.64    
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 90) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.3-7 แสดงว่า ยศ.ทร.
ใหค้วามส าคัญในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ก าลังพล ภายใต้ขีดจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ 

 
 

 

      (7) ตัวชี้วัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 จ านวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนผู้ขอย้ายออกนอก
หน่วย 

≤ 10 65 85 46 75  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย  ใน งป.64 มีจ านวน 75 นาย สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≤ 10)         
ซึ่งเป็นแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.3-8  แสดงว่า ก าลังพลของ ยศ.ทร. มีความผูกพันกับหน่วยลดลง จนท าให้ปริมาณ
การขอย้ายออกมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

 

 

ภาพ 7.3-7 ร้อยละของจ านวนผู้ทีไ่ด้รับการสงเคราะห ์
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 ตัวชี้วัดท่ี 7.2 จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ≥  10 21 162 106 115  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ใน งป.64 มีจ านวน 115 นาย สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 10)  และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังภาพ 7.3-9  แสดงว่า ก าลังพลของ ยศ.ทร. เริ่มมีความผูกพันกับหน่วย จนท าให้ปริมาณการขอ
ย้ายเข้ามีจ านวนเพิ่มขึ้น  

 
 

 

 

 

 

ภาพ 7.3-8  จ านวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย 

ภาพ 7.3-9  จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย 
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 ตัวชี้วัดท่ี 7.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

ความผูกพัน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

≥  3 ครั้ง - 3 3 1  - กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย ใน งป.64 มีจ านวน 1 ครั้ง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 3 ครั้ง) และมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากงดจัดบางกิจกรรมเพราะการแพร่บาดของโรคระบาดโควิด-19 ดังภาพ 7.3-10 แสดงว่า 
ยศ.ทร.จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพล  แต่อยู่ภายใต้งบประมาณท่ีมีจ านวนจ ากัดและ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

 
 

 

      (8) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 8.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักท่ีได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าท่ี  ต่อจ านวน
บุคลากรหลักท้ังหมด 

กลุ่มบุคลากรหลัก ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-ครู รร.ชุมพลฯ ≥ 50 98.32 100 100 ไม่มีข้อมูล  - รร.ชุมพลฯ 
-อาจารย์ ฝวก.ฯ  100 100 100 84.85  - ฝวก.ฯ 
-อาจารย์ ศภษ.ฯ  91.67 91.67 63.64 60  - ศภษ.ฯ 
-อนุศาสนาจารย์  50.00 50.00 41.67 0  - กอศ.ฯ 
-นักวิจัย ศยร.ฯ  100 100 0 0  - ศยร.ฯ 
-ข้าราชการสาย
ประวัติศาสตร์ 

 100 28.00 0 0  - กปศ.ฯ 

-ข้าราชการ กปภ.ฯ  100 100 100 36.36  - กปภ.ฯ 
รวมท้ังหมด  96.73 89.50 96.73 45.24  -  

ภาพ 7.3-10  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
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สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักท่ีได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าท่ี   ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 
45.24 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 50) และมีแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.3-11 แสดงว่า ยศ.ทร.สนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากรหลักได้รับการพัฒนา ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้บางหน่วย
ไม่สามารถจัดการอบรม/พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนท่ีก าหนด  

 
 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้ก าลังพลของ ยศ.ทร.  

การพัฒนาก าลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดอบรม/
ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้
ก าลังพลของ ยศ.ทร.  

≥  3 ครั้ง - - - 3  + กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้ก าลังพลของ ยศ.ทร. ใน งป.64 มีจ านวน 3 ครั้ง 
ได้ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 3 ครั้ง) นับว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ ดังภาพ 7.3-12 แสดงว่า ยศ.ทร. 
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ก าลังพลมีความรู้ ความสามารถ    

 
 

ภาพ 7.3-11  ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักที่ได้รับการอบรม/พัฒนาตรงตามหน้าที่ 

ภาพ 7.3-12  จ านวนคร้ังในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้ก าลังพล 
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 ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี 
ต่อจ านวนก าลังพลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

การพัฒนาก าลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนก าลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจ าป ี

≥  75 - 93 100 ไม่มีข้อมูล  - กธก.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19  ส่วนใน งป.63 คิดเป็นร้อยละ 100 
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60)  ถือว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.3-13    

 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี ต่อ
จ านวนก าลังพลท้ังหมดของ ยศ.ทร.  

การพัฒนาก าลังพล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนก าลังพล
ของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจ
สุขภาพร่างกายประจ าป ี

≥ 60 - - - ไม่มีข้อมูล  - กธก.ฯ 

สรุป  เนื่องจากใน งป.64 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ งดจัดกิจกรรมเคล่ือนท่ีในการตรวจสุขภาพประจ าปี จึงท าให้ยังไม่มี
ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี และอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลก าลังพลท่ีไปตรวจสุขภาพประจ าปีด้วยตนเอง   คิดเป็นร้อยละ .......ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60)  
ถือว่ามีแนวโน้ม....  ดังภาพ 7.3-14   เป็นส่ิงท่ี ยศ.ทร. ต้องด าเนินการกวดขันให้ก าลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

ภาพ 7.3-13  ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจ าปี บรรยายให้ความรู้ก าลังพล 
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  ตัวชี้วัดท่ี 8.5 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเล่ือนฐานะได้ ต่อจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.
ท่ีเข้าสอบท้ังหมด 

การสอบเลื่อนฐานะ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนก าลังพล 
ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้ 

≥ 10 26.58 25.40 25.00 ไม่มีข้อมูล  - กธก.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 อยู่ระหว่ารอผล  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเล่ือนฐานะได้  ใน งป.63      
คิดเป็นร้อยละ 25 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 10) แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังภาพ 7.3-15 แสดงว่า 
ยศ.ทร.เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ก้าวหน้าขึ้นสูงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

 

 

 

 

ภาพ 7.3-15 จ านวนบุคลากรของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได้ 

ภาพ 7.3-14  ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี 
บรรยายให้ความรู้ก าลังพล 
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 ตัวชี้วัดท่ี 8.6 จ านวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย 

กลุ่มเจ้าของผลงาน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

-ผลงานของอาจารย์ ฝวก.ฯ ≥ 12 1 19 5 4   วทร.ฯ 
-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ เร่ือง 10 9 7 2   รร.สธ.ทร.ฯ 
-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ  9 37 78 ไม่มีข้อมูล   รร.ชุมพลฯ 
-ผลงานของ วทร.ฯ  - - - 1   วทร.ฯ 
-ผลงานของอาจารย์ ศภษ.ฯ  0 1 1 1   ศภษ.ฯ 

รวมท้ังหมด  20 66 91 8  -  

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย  ใน งป.64 มีจ านวน 8 เรื่อง       
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 12 เรื่อง) และมีแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.3-16 แสดงว่า ยศ.ทร.สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ครู อาจารย์ และนักวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยจัดท าผลงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ได้ในระดับหนึ่ง 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.3-16 จ านวนผลงาน/บทความ/งานวิจัย/นวัตกรรมของครู/อาจารย์/นักวิจัย 
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ยศ.ทร.) 
      (9) ตัวชี้วัดด้านการน าองค์การ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 9.1 ร้อยละของจ านวนวิธีการส่ือสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติใน
ลักษณะสองทิศทาง ต่อจ านวนวิธีการส่ือสารทั้งหมด 

การสื่อสาร ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนวิธีการ
สื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมสู่การปฏิบัติใน
ลักษณะสองทิศทาง 

≥ 50 100 100 100 75  - หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนวิธีการส่ือสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง     
ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 75 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 50) แต่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.4-1 แสดงว่า 
ผู้น ายศ.ทร.ให้ความส าคัญกับการส่ือสารในลักษณะสองทิศทาง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ก าลังพลได้แสดงความ
คิดเห็น  

 

 
 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 9.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของหน่วย ต่อจ านวนก าลังพล
ท่ีท าการส ารวจท้ังหมด 

การรับรู้วิสัยทัศน์ฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ของก าลังพล งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ี
รับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
นโยบายของหน่วย 

≥ 70 100 100 100 ไม่มีข้อมูล  - หมวด 1ฯ 

ภาพ 7.4-1 ร้อยละของจ านวนวิธีการสือ่สารในลักษณะสองทิศทาง 
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สรุป  ใน งป.64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของ
หน่วย  ใน งป.63 คิดเป็นร้อยละ 100  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้
ร้อยละ 100 ทุกปี ดังภาพ 7.4-2 แสดงว่า ผู้น า ยศ.ทร.ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของ
หน่วย ใหก้ับก าลังพลอย่างสม่ าเสมอ  
 

 
 

 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 จ านวนกิจกรรมท่ีมีการจัดท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : 
AAR)  

รางวัลท่ีได้รับ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนกิจกรรมท่ีมีการจัดท าการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

≥ 3 
กิจกรรม 

- 6 11 5  - กศษ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนกิจกรรมท่ีมีการจัดท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ใน งป.64  มีจ านวน 5 กิจกรรม สูงกว่า         
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 3 กิจกรรม) แต่มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.4-3 แสดงว่า ผู้น าของ ยศ.ทร. สนับสนุนให้แต่ละ
หน่วยจัดให้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการท างาน 
 

 
 

ภาพ 7.4-2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลทีร่ับรู้วิสัยทัศน์ฯ 

ภาพ 7.4-3 จ านวนกิจกรรมที่มีการจัดท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
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  ตัวช้ีวัดท่ี 9.4 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้น าไปปรับปรุงองค์การและน าไปสู่
การปฏิบัติจนส าเร็จและเกิดประโยชน์ ต่อจ านวนข้อเสนอแนะท้ังหมดของผู้บริหารระดับสูง 

 การน าองค์การ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนข้อ 
เสนอแนะของผู้บริหารระดับ สูง
ท่ีได้น าไปปรับปรุงองค์การฯ 

≥ 20 - - - ไม่มีข้อมูล  - หมวด 1ฯ 

สรุป  ใน งป.64 อยู่ระหว่างด าเนินการ ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้น าไปปรับปรุง
องค์การและน าไปสู่การปฏิบัติจนส าเร็จและเกิดประโยชน์ ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ ...  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด       
(≥ ร้อยละ 20) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.4-4 แสดงว่า ผู้น า ยศ.ทร.ก ากับให้แต่ละหน่วยน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข  

 

 

 

 ตัวชี้วัดท่ี 9.5 จ านวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

การน าองค์การ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่อง
จากหน่วยงานภายนอก 

≥ 1 
รางวัล 

2 2 2 ไม่มี
ข้อมูล 

 - กศษ.ฯ 

สรุป  ใน งป.64 ยังไม่มีข้อมูล ผลลัพธ์จ านวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ใน งป.63 จ านวน 2 รางวัล    
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 2 รางวัล) และมีแนวโน้มคงท่ี ดังภาพ 7.4-5  แสดงว่า ยศ.ทร.มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานภายในหน่วย ผลักดันจนท าให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  

 

ภาพ 7.4-4 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงที่ได้น าไปปรับปรุง 
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      (10) ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลองค์การ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ร้อยละของจ านวนข้อส่ังการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกน าไปปฏิบัติ ต่อจ านวนข้อ   
ส่ังการท้ังหมดในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร.  

การก ากับดูแล ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนข้อสั่งการใน
มติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ี
ถูกน าไปปฏิบัติ 

≥ 80 
 

- - - 100  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนข้อส่ังการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกน าไปปฏิบัติ ใน งป.64  คิดเป็นร้อยละ 
100   สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 80) และมีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากเป็นการด าเนินการครั้งแรกของ
ตัวชี้วัดใหม่ และได้เต็มร้อยละ 100 ดังภาพ 7.4-6 แสดงว่า ผู้น า ยศ.ทร.ก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละหน่วย
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 

 

ภาพ 7.4.5 จ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

ภาพ 7.4-6 ร้อยละของจ านวนข้อสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
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      (11) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
  ตัวชี้วัดท่ี 11.1 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

ก าหมาย ระเบียบฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับ 
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมฯ 

≥ 1 ครั้ง - - - 1  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  ใน งป.64  มีจ านวน 1 ครั้ง เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 ครั้ง) ถือว่ามีแนวโน้มท่ีดี 
เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ ดังภาพ 7.4-7 แสดงว่า ยศ.ทร.ก ากับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 
 

 

 
      (12) ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 
  ตัวชี้วัดท่ี 12.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ต่อจ านวนก าลังพลท้ังหมด 

การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมฯ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีไม่
ถูกร้องเรียนว่าทุจริต  

≥ 99 100 100 99.92 100  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต ใน งป.64  คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย      
ท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 99) และมีแนวโน้มลดสูงขึ้น  ดังภาพ 7.4-8 แสดงว่า ยศ.ทร.ก ากับดูแลก าลังพลไม่ให้ไปส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม  

ภาพ 7.4-7 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 



หน้า   38 
. 

 
 

 
 

      (13) ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13.1  จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม เช่น วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ วันสถาปนาหน่วย 
เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม บริจาคโลหิต/ส่ิงของ สอนว่ายน้ า สอนภาคฤดูร้อน 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน
ชุมชนและสังคม 

≥ 6  
กิจกรรม 

6 8 13 22  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  ใน งป.64 มีจ านวน 22 กิจกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมาย        
ท่ีก าหนด (≥ 6 กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.4-9 แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสังคม 
ชุมชนรอบข้าง จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 

ภาพ 7.4-8 ร้อยละของจ านวนก าลังพลทีไ่ม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต 

ภาพ 7.4-9 จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม   
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  ตัวชี้วัดท่ี 13.2  จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) เช่น ลอกคลอง 
แยกขยะ จัดท าปุ๋ยหมัก รณรงค์ขี่จักรยาน ใช้กระดาษ 2 หน้า การอนุรักษ์พลังงาน 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
ท่ีลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม (CRS) 

≥ 6  
กิจกรรม 

- 3 7 16  + หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS)  ใน งป.64 มีจ านวน 16 กิจกรรม 
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 6 กิจกรรม) และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.4-10 แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและ     
ให้ความส าคัญต่อสังคม ชุมชนรอบข้าง จัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

 
  ตัวชี้วัดท่ี 13.3  ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต่อจ านวนบุคลากรท้ังหมด 

ด้านสังคมและชุมชน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  

≥ ร้อยละ  
20 

13.73 7.64 42.65 32.91  - หมวด 1ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 32.91 สูงกว่า           
ค่าเป้าหมาย   ท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 20) แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังการด าเนินการยังไม่เสร็จส้ิน ดังภาพ 7.4-11 
แสดงว่า ยศ.ทร.ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสังคม ชุมชนรอบข้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนและช่วยเหลือ
สังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพ 7.4-10 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS) 
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ภาพ 7.4-11 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสา  
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7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน และการเติบโต  (เช่ือมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ยศ.ทร.) 
 (14)  ตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ร้อยละของจ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อจ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ท้ังหมด 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนเงนิ
งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

100 101.87 93.53 100 24.21  - กบ.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 24.21 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย         
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 100) และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังไม่เสร็จส้ินปีงบประมาณ  ดังภาพ 7.5-1 แสดงว่า ยศ.ทร.
สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตามแผนท่ีก าหนด  

 
 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 14.2 ร้อยละของจ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว ต่อ
จ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลังพลท้ังหมดท่ีได้รับเงินตามสิทธิ (กง.ฯ) 

การจ่ายเงิน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนครั้งในการ
จ่ายเงินให้ก าลังพลท่ีได้รับตาม
สิทธิ ถูกต้องรวดเร็ว 

≥ 98 - - - 100  + กง.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 
100  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 98) ถือว่ามีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากได้ร้อยละ 100  ดังภาพ 7.5-2    
แสดงว่า ยศ.ทร.สามารถจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ภาพ 7.5-1  ร้อยละของจ านวนเงินที่เบิกจ่ายงบประมาณ  
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 (15)  ตัวชี้วัดด้านการเติบโต 
  ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ (ร้อยละของความส าเร็จ
ในการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ)  

ศูนย์สมุททานุภาพ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า) ของ
การจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ 

≥ 10 
 

ยังไม่เร่ิม 
โครงการ 

7.92 40.59 84.16  + ศยร.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของความส าเร็จในการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ  ใน งป.64  คิดเป็นร้อยละ 84.16 สูงกว่า          
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 10) และมีแนวโน้มสูงขึน้  ดังภาพ 7.5-3 แสดงว่า ยศ.ทร. เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยและขยายองค์กรให้เป็นองค์การช้ันน า สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ต่อไปในอนาคต  

 
 

 
     

 
 

ภาพ 7.5-3  ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ 

ภาพ 7.5-2 ร้อยละของจ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลงัพลที่ได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง รวดเร็ว 
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7.6  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน (เช่ือมโยงหลักกับหมวด 6 : กปภ.
ยศ.ทร.) 
 (16) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 16.1 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักท่ีด าเนินการบรรลุความส าเร็จ ต่อจ านวน
ตัวชี้วัดท้ังหมดในกระบวนการหลัก 

กระบวนการหลัก (CP) ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม 
ข้อมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการ
หลักที่ด าเนินการบรรลุ 

≥ 60 ไมไ่ด้
ประเมิน 

76.29 97.03 68.27  - หมวด 6ฯ 

CP1 ด้านการน าองค์กรฯ   - กระบวน
การใหม่ 

ไม่มี 
ข้อมูล 

 -  

CP2 ด้านการอนุศาสนาจารย์   100 100 100  +  
CP3 การผลิตก าลังพลต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร   53.57 100 80  -  
CP4 การพัฒนาก าลังพลตามแนวทาง        
รับราชการ 

  72.97 100 19.23  -  

CP5 เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ   100 100 92.31  -  
CP6 ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

  100 100 87.50  -  

CP7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   100 66.67 ไม่มี 
ข้อมูล 

 -  

CP8 ศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ   100 83.33 100  -  
CP9 ส่งก าลังบ ารุงพสัดุสายยุทธศึกษา   100 100 100  +  
CP10 ด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์
ทหาร 

  - 100 100  +  

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักท่ีด าเนินการบรรลุ  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 68.27    
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60) เนื่องจากบางกระบวนการยังไม่เสร็จส้ิน ดังภาพ 7.6-1 แสดงว่า การ
ท างานกระบวนการหลักในภาพรวม ของ ยศ.ทร. บรรลุความส าเร็จในตัวชี้วัดท่ีก าหนดเป็นส่วนใหญ่  
ข้อเสนอแนะ  

1. ให้หมวด 6 เพิ่มการก ากับติดตามการรายงานความส าเร็จในตัวชี้วัดในกระบวนการหลักของแต่ละหน่วย 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี พร้อมท้ังปรับปรุงผลด าเนินงานใหเ้ป็นปัจจุบัน  

2. ฝสธ.ยศ.ทร. เร่งรัดการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน CP1 ให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 
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  ตัวชี้วัดท่ี 16.2 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีด าเนินการบรรลุความส าเร็จ ต่อ
จ านวนตัวชี้วัดท้ังหมดในกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสนับสนุน (SP) ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม 
ข้อมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการ
สนับสนุนท่ีด าเนินการบรรลุ 

≥ 60 ไมไ่ด้
ประเมิน 

41.67 72.13 64.29  - หมวด 6ฯ 

SP1 บริหารงานด้านก าลังพลและธุรการ   71.43 85.71 71.43  -  
SP2 ตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผล รับรอง
การศึกษา และการประเมินวิทยฐานะ 

  ไม่มีข้อมูล 100 100  +  

SP3 ด้านงบประมาณ   100 100 100  +  
SP4 จัดซื้อ/จ้าง   100 100 100  +  
SP5 ด้านการเงิน   ไม่มีข้อมูล 100 100  +  
SP6 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   33.33 75 50.00  -  
SP7 พัฒนาระบบสารสนเทศ   100 100 40.00  -  
SP8 บริการของห้องสมุด   ไม่มีข้อมูล 77.78 55.56  -  
SP9 สนับสนุนและบริการของ กอง สน.   ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 42.86  +  
SP10 การจัดการความรู้   75 28.57 28.57  คงท่ี  

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีด าเนินการบรรลุ  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 64.29    
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 60) และมีบางกระบวนการยังไม่เสร็จส้ิน ดังภาพ 7.6-2 แสดงว่า การท างาน

ภาพ 7.6-1 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลกัที่ด าเนินการบรรลุ 
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กระบวนการสนับสนุนในภาพรวม ของ ยศ.ทร. บรรลุความส าเร็จในตัวช้ีวัดท่ีก าหนดได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น  
เนื่องจากมีบ้างตัวชี้วัดงดจัดกิจกรรม สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 
 

 
 
 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 16.3 ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/ส่ือการสอน/บทความ/งานวิจัย       
ท่ีน าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ ต่อจ านวนผลงานฯ 
ท่ีมีท้ังหมด 
 

ผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
รวบรวม
ข้อมูล 

 งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/
งานวิจัย ท่ีน าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่
ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ  

≥ 70 100 
(20/20 

100 
(66/66) 

100 
(91/91) 

100 
(8/8) 

 + หมวด 6ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/ส่ือการสอน/บทความ/งานวิจัยท่ีน าไปใช้ เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ  ใน งป.64 คิดเป็นร้อยละ 100   
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ ร้อยละ 70) และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากได้ผลลัพธ์ร้อยละ 100 ทุกปี ดังภาพ 7.6-3 
แสดงว่า ยศ.ทร.ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์/นักวิจัย น าศักยภาพของตน มาจัดท าผลงานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ข้อมูล (แต่ 
 

ภาพ 7.6-2 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ด าเนินการบรรลุ 
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  ตัวชี้วัดท่ี 16.4 จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างาน โดยการลดต้นทุนการท างาน  
 ตัวชี้วัดท่ี 16.5 จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างาน โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กระบวนการปรับปรุงการท างาน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการท างาน 
โดยการลดต้นทุนการท างาน 

≥ 1 
 

- 7 19 15  - หมวด 6ฯ 

จ านวนกระบวนการท่ีมีการ
ปรับปรุงการท างาน  
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

≥ 1 
 

- 30 38 33  - หมวด 6ฯ 

สรุป ผลลัพธ์จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างานโดยการลดต้นทุนการท างาน ใน งป.64 มีจ านวน              
15 กระบวนการ  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1กระบวนการ) และมีแนวโน้มลดลง  ส่วนผลลัพธ์จ านวน
กระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ใน งป.64 มีจ านวน 33 กระบวนการ สูงกว่า      
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  (≥ 1 กระบวนการ) และมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน  เนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จส้ิน ดังภาพ 
7.6-4 แสดงว่า ยศ.ทร.และหน่วยต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการท างาน  ท าให้ลดต้นทุนประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้การท างานรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพ 7.6-3 ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ที่น าไปใชเ้กิดประโยชน์ 
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  ตัวชี้วัดท่ี 16.6 จ านวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

นวัตกรรม ค่า 
เป้าหมาย 
งป.63 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

≥ 4 ช้ิน - 7 9 4  - 
 

หมวด 6ฯ 

สรุป   ผลลัพธ์จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ  ใน งป.64 มีจ านวน 4 ช้ิน ได้ตามค่าเป้าหมาย         
ท่ีก าหนด (≥ 4 ช้ิน) แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการด าเนินงานยังไม่ส้ินสุด  ดังภาพ 7.6-5 แสดงว่า ยศ.ทร.ยังคง
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมได้สูงกว่าเป้าหมาย  

 
 

 
 
 

ภาพ 7.6-4 จ านวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการท างาน 

ภาพ 7.6-5 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
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 (17) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 17.1 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตให้ทันสมัย 
ครอบคลุมบริบทขององค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุง
แผนบริหารความต่อเน่ืองฯ 

≥ 1 ครั้ง - - - 0  - คกก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตให้ทันสมัย ครอบคลุม
บริบทขององค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน งป.64  ไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนฯ ผลลัพธ์  
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 ครั้ง) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มลดลง ดังภาพ 7.6-6  
ข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ ยศ.ทร. ควรทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง 

 
 

 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 17.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผน
เผชิญเหตุ    

การบรรเทาผลกระทบ ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ ด้านภัยพิบัติต่าง ๆ งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือ
ฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองใน
สภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ   

≥ 1 ครั้ง 0 0 0 0  - คกก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ หรือแผนเผชิญเหตุ      
ใน งป.64  ไม่มกีารฝึกซ้อมหรือจัดอบรม ผลลัพธ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 ครั้ง) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มลดลง ดัง
ภาพ 7.6-7  

ภาพ 7.6-6 จ านวนคร้ังในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเน่ืองฯ 
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ข้อเสนอแนะ  
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ ยศ.ทร. ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 17.3 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) 

การฝึกซ้อม CPR ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือ
ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ 
(CPR) 

≥ 1 ครั้ง - 1 0 3  + น.พยาบาล, 
กธก.ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) ใน งป.64 มีจ านวน 3 ครั้ง สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 ครั้งและมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังภาพ 7.6-8 แสดงว่า ยศ.ทร. ให้ความส าคัญในการ
เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง และสร้างความพร้อมให้ก าลังพลตระหนักรู้และสามารถช่วยเหลือกู้ชีพให้
ผู้อื่นได้ 

ภาพ 7.6-7 จ านวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤติหรือแผนเผชญิเหตุ   
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 (18) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 18.1  จ านวนกระบวนการท่ีน าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ส่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง จนท าให้ผลลัพธ์ขององค์การด าเนินงานดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   

การจัดการเครือข่ายอุปทาน ค่า 
เป้าหมาย 
งป.64 

ผลลพัธ ์ บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

แนว 
โน้ม 

หน่วย 
ปฏิบัติ  งป.61 งป.62 งป.63 งป.64 

จ านวนกระบวนการท่ีน าผลประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มา
ปรับปรุงฯ 

≥ 1  
กระบวนการ 

- - - 2  + หมวด 6ฯ 

สรุป  ผลลัพธ์จ านวนกระบวนการท่ีน าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบ
ปัจจัย มาปรับปรุงฯ  ใน งป.64  มีจ านวน 2 กระบวนการ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (≥ 1 กระบวนการ) ซึ่งถือว่ามี
แนวโน้มท่ีดี  เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ท่ีเริ่มงด าเนินการเป็นปีแรก  ดังภาพ 7.6-9  

 
 
 

ภาพ 7.6-8 จ านวนคร้ังในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR) 

ภาพ 7.6-9 จ านวนกระบวนการที่น าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการฯ มาปรับปรุง 
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สรุปผลในภาพรวม 
1.  ใน งป.64  ยศ.ทร.ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ส าคัญและค่าเป้าหมายในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 แต่ยังคงมีตัวช้ีวัดบางตัวท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ในคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  โดยมีการยกระดับคุณภาพของตัวชี้วัดที่ส าคัญให้สูงขึ้น และเน้นในเร่ืองการน า
ผลลัพธ์ที่ผ่านมา น าไปปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น เพิ่มตัวช้ีวัด “การจัดการข้อร้องเรียน” “การสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.” และ “การน าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และ  ผู้ส่งมอบปัจจัยมาปรับปรุง” เป็นต้น 

2.  ส าหรับตัวช้ีวัดท่ีมีผลประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ควรให้หน่วย/ผู้ท่ีรับผิดชอบ ควรหามาตรการแก้ไข
และก ากับติดตามผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง    

3.  ให้หน่วย/ผู้ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด น าผลการวิเคราะห์ท่ีมีข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อร่วมกัน
พัฒนา ยศ.ทร. ให้เป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. จากการประเมินตนเองของหมวด 7ฯ พบว่า ผลลัพธ์การด าเนินการใน งป.64 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ.2562  บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 42 ตัวช้ีวัด จากจ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 62 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็น ร้อยละ 67.74  ไม่บรรลุจ านวน  20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32.26  มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 30 ตัวชี้วัด      
คิดเป็นร้อยละ 48.39   มีแนวโน้มลดลง 31 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50   และคงท่ีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 1.61            
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มิติ ตัวชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมาย 

แนวโน้ม
ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธผิลและการบรรลพุนัธกิจ   
(1) ตัวช้ีวัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลกัของส่วนราชการ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรผลิตก าลังพล นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ร้อยละของจ านวนของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมศีลธรรมท่ีตอบแบบสอบถามการน า 
หลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.4  ร้อยละของจ านวนเครื่องช่วยการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้  + 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการด้านการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 

ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 
 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 จ านวนผลงานการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และสงครามทางเรือ  - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจเย่ียม มีผลการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
 - 

(2) ตัวช้ีวัดด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีบรรลุ   
 รวม 7.1 รวม 8 ตัวชี้วัด 5 4 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านผูร้ับบรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี   
(3) ตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย   
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจจาก

หน่วยรับบรรจุ ในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจ 
จากหน่วยต้นสังกัดในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ร้อยละของจ านวน นรจ.ท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ) 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าการฝึกอบรมท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับมากข้ึนไป (หลักสูตรพัฒนาก าลังพลของ ทร.) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งก าลัง 
บ ารุงสายเครื่องช่วยการศึกษาในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
ในการจัดอบรมศีลธรรมในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.7 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการ 
ของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.8 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการ 
ของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในระดับมากข้ึนไป 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.9 ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมากข้ึนไป 

 - 

(4) ตัวช้ีวัดด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 จ านวนครั้งในการให้ความรู้และการวิเคราะห์ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มว.3) 
 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการแล้วเสร็จ ต่อจ านวน 
ข้อร้องเรียนท้ังหมดท่ีอยู่ในอ านาจของ ยศ.ทร. (กธก.ฯ) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าเป็น 
นรจ. (กศษ.ฯ) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 ร้อยละของจ านวนหน่วยใน ยศ.ทร. ท่ีน าข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 (มว.3 รวบรวมจากทุกหน่วย) 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 จ านวนเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
คัดเลือกเข้าเป็น นรจ. (กศษ.ฯ) 

 + 

 รวม 7.2 รวม 14 ตัวชี้วัด 11 10 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการพฒันาบคุลากร   
(5) ตัวช้ีวัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร   
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามกลุ่มช้ันยศ  - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุจ าแนกตามจ าพวกงาน 

(สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) 
 + 

 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ท่ีสอบภาษา 

อังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  
 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ท่ีสอบภาษา 
อังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ตามนโยบายของ ผบ.ทร.  

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5.5 จ านวนกิจกรรมท่ีมีก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ/
คณะท างานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ 

 - 

(6) ตัวช้ีวัดด้านบรรยากาศการท างาน   
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ส.   คงท่ี 
 ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีได้รับการสงเคราะห์  + 
(7) ตัวช้ีวัดด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน   
 ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 จ านวนผู้ขอย้ายออกนอกหน่วย  - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 จ านวนผู้ขอย้ายเข้าหน่วย  + 
 ตัวช้ีวัดท่ี 7.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพัน/เสริมสร้างขวัญและ 

ก าลังใจ  
 - 

(8) ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 8.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรหลักที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และ 

ประสบการณ์ตรงตามหน้าท่ี 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรม/ฝึกซ้อม/บรรยายให้ความรู้ก าลังพลของ 
ยศ.ทร.  

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ 
ร่างกายประจ าปี  

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี   - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 8.5 ร้อยละของจ านวนก าลังพลของ ยศ.ทร.ท่ีสอบเลื่อนฐานะได้  - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 8.6 จ านวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของครู/อาจารย์/นักวิจัย  - 
 รวม 7.3 รวม 16 ตัวชี้วัด 8 6 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองคก์ารและการก ากับดูแล   
(9) ตัวช้ีวัดด้านการน าองค์การ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 9.1 ร้อยละของจ านวนวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

สู่การปฏิบัติในลักษณะสองทิศทาง 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 9.2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบาย   - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 จ านวนกิจกรรมท่ีมีการจัดท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  

(After Action Review : AAR) 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 9.4 ร้อยละของจ านวนข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงท่ีได้น าไปปรับปรุง 
องค์การและน าไปสู่การปฏิบัติจนส าเร็จและเกิดประโยชน์ ต่อจ านวนข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารระดับสูงท้ังหมด 

 - 

 *ตัวช้ีวัดท่ี 9.5 จ านวนรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก  - 
(10) ตัวช้ีวัดด้านการก ากับดูแลองค์การ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 10.1 ร้อยละของจ านวนข้อสั่งการในมติท่ีประชุม นขต.ยศ.ทร. ท่ีถูกน าไป

ปฏิบัติ  
 + 

(11) ตัวช้ีวัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 11.1 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มี 

ความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 
 + 

(12) ตัวช้ีวัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม     
 ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลท่ีไม่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต  + 
(13) ตัวช้ีวัดด้านสังคมและชุมชน   
 ตัวช้ีวัดท่ี 13.1 จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชนและสังคม  + 
 ตัวช้ีวัดท่ี 13.2 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (CRS)  + 
 ตัวช้ีวัดท่ี 13.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  - 
 รวม 7.4 รวม 11 ตัวชี้วัด 8 5 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และการเติบโต   
(14) ตัวช้ีวัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน   
 ตัวช้ีวัดท่ี 14.1 ร้อยละของจ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ  - 
 ตัวช้ีวัดท่ี 14.2 ร้อยละของจ านวนครั้งในการจ่ายเงินให้ก าลังพลท่ีได้รับตามสิทธิ ถูกต้อง 

รวดเร็ว 
 + 

(15) ตัวช้ีวัดด้านการเติบโต   
 ตัวช้ีวัดท่ี 15.1 ความส าเร็จ (ความก้าวหน้า) ของการจัดต้ังศูนย์สมุททานุภาพ   + 
 รวม 7.5 รวม 3 ตัวชี้วัด 2 2 
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7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธผิลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอปุทาน   
(16) ตัวช้ีวัดด้านประสิทธผิลและประสทิธิภาพของกระบวนการ   
 ตัวช้ีวัดท่ี 16.1 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการหลักที่ด าเนินการบรรลุ

ความส าเร็จ 
 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 16.2 ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดในกระบวนการสนับสนุนท่ีด าเนินการบรรลุ 
ความส าเร็จ 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 16.3 ร้อยละของจ านวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สื่อการสอน/
บทความ/งานวิจัย ท่ีน าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการ 
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาการทหารเรือ 

 + 

 ตัวช้ีวัดท่ี 16.4 จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างาน โดยการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 16.5 จ านวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการท างาน โดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 16.6 จ านวนวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน  - 
(17) ตัวช้ีวัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
 ตัวช้ีวัดท่ี 17.1 จ านวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะ

วิกฤต ให้ทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององค์การ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(คกก.บริหารความต่อเน่ืองฯ) 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 17.2 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองใน 
สภาวะวิกฤต (คกก.บริหารความต่อเน่ืองฯ) 

 - 

 ตัวช้ีวัดท่ี 17.3 จ านวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมการช่วยชีวิตแบบกู้ชีพ (CPR)  
(น.พยาบาล) 

 + 

(18) ตัวช้ีวัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 18.1 จ านวนกระบวนการท่ีน าผลประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบปัจจัย มาปรับปรุง จนท าให้ผลลัพธ์ 
ขององค์การด าเนินงานดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  (มว.6) 

 + 

 มิติที่ 7.6 รวม 10 ตัวชี้วัด 8 3 

 
รวมทั้งหมดทุกมิติ จ านวน 62 ตัวชี้วัด 42 30 

 บรรลตุามค่าเป้าหมาย คดิเปน็ร้อยละ 67.74  
 แนวโน้มสูงขึ้น (30) คิดเป็นร้อยละ  48.39 
 แนวโน้มลดลง (31) คิดเปน็ร้อยละ  50 
 คงที่ (1) คดิเป็นร้อยละ  1.61 
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