
(ณ 9 ก.พ.64)

หนา  1

ที่ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลใน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ฯ)

1 ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ  (มว.P : กศษ.ฯ)

1.1 รอยละจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป ตอจํานวน 98-100 ≥ 40 รร.ชุมพลฯ ขอ 7.1.1* (1)

ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (หลักสูตรผลิต นรจ.รร.ชุมพลฯ)

1.2 รอยละจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป ตอจํานวน 29-72 ≥ 40 มว.P ขอ 7.1.1* (2)

ผูสําเร็จการฝกอบรมทั้งหมด (หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 97-100 วทร.ฯ

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 42-50 รร.สธ.ทร.ฯ

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 93-100

-หลักสูตรพรรคนาวิน 76-93 รร.ชต.ฯ

-หลักสูตรพรรคกลิน 100

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 66-97

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 54-100

-หลักสูตรพันจานักเรียน 5-96 รร.พจ.ฯ

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 15-55

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100 รร.ชุมพลฯ

ผนวก ข

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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1.3 รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมศีลธรรมที่ตอบแบบสอบถามการนําหลักธรรมไปใชประโยชน 87-94 ≥ 70 กอศ.ฯ เพิ่มคาเปาหมาย

ในชีวิตประจําวัน ตอจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.4 รอยละของจํานวนเครื่องชวยการศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูใช ตอจํานวน 88 ≥ 60 กบศ.ฯ

เครื่องชวยการศึกษาที่จัดหาทั้งหมด 

1.5 รอยละของจํานวนผูรับบริการดานการประวัติศาสตร/พิพิธภัณฑทหารเรือ ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 97 ≥ 80 กปศ.ฯ ขอ 7.1.1* (3)

ตอจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

1.6 จํานวนผลงานการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร และการสงครามทางเรือ 9-16 ≥ 5 ชิ้น ศยร.ฯ ขอ 7.1.1* (4)

1.7 รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง 100 ≥ 85 กปภ.ฯ

และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด

-สถานศึกษาสําหรับนายทหารสัญญาบัตร

-สถานศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา

2 ตัวชี้วัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (มว.2 : ศยร.ฯ) 

2.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุ ตอจํานวนตัวชี้วัดที่สําคัญ 100 ≥ 80 มว.2 ขอ 7.1.4* (5)

 ในแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้งหมด

2.2 จํานวนชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ไปยังบุคลากรและหนวยที่เกี่ยวของ - ≥ 2 มว.2 ตัวชี้วัดใหม

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64
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7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 3 : ฝวก.ฯ)

3 ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3 : ฝวก.ฯ)

3.1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มคีาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยรับบรรจุ 90-100 ≥ 70 รร.ชุมพลฯ ขอ 7.2.1* (1)

ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

(หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.2 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่มคีาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจจากหนวยตนสังกัด 97-98 ≥ 70 มว.3 ขอ 7.2.1* (1)

 ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 96-100 วทร.ฯ

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 90 รร.สธ.ทร.ฯ

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 97-100

-หลักสูตรพรรคนาวิน 96-100 รร.ชต.ฯ

-หลักสูตรพรรคกลิน 95

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 91-95

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 100

-หลักสูตรพันจานักเรียน 98 รร.พจ.ฯ

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 96-97

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100 รร.ชุมพลฯ

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา 83-100 ศภษ.ฯ

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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3.3 รอยละของจํานวน นรจ.ที่มีคาเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจที่มตีอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 100 ≥ 70 รร.ชุมพลฯ ขอ 7.2.1* (2)

ขึ้นไป ตอจํานวน นรจ. ที่ประเมินทั้งหมด (หลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ)

3.4 รอยละของจํานวนผูเขาการฝกอบรมที่มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มตีอการจัดการเรียนการสอน 93-96 ≥ 70 มว.3 ขอ 7.2.1* (2)

ในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

(หลักสูตรพัฒนากําลังพลของ ทร.)

-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 84-92 วทร.ฯ

-หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 84-93 รร.สธ.ทร.ฯ

-หลักสูตรนายทหารอาวุโส 92

-หลักสูตรพรรคนาวิน 80-89 รร.ชต.ฯ

-หลักสูตรพรรคกลิน 84

-หลักสูตรพรรคทั่วไป 64-85

-หลักสูตรพรรคเพิ่มวิชา 83-86

-หลักสูตรพันจานักเรียน 96-97 รร.พจ.ฯ

-หลักสูตรนักเรียนพันจา 93-98

-หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร 100 รร.ชุมพลฯ

-หลักสูตรตาง ๆ ของศูนยภาษา 97-100 ศภษ.ฯ

3.5 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการสงกําลังบํารุงสายเครื่องชวยการศึกษา 75-100 ≥ 70 กบศ.ฯ ขอ 7.2.1* (3)

มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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3.6 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการในการจัดอบรมศีลธรรม 87-94 ≥ 70 กอศ.ฯ ขอ 7.2.1* (3)

มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.7 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริการของพิพิธภัณฑทหารเรือ 95-99 ≥ 70 กปศ.ฯ ขอ 7.2.1* (3)

มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.8 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรฯ 100 ≥ 70 กปศ.ฯ ขอ 7.2.1* (3)

มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

3.9 รอยละของจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของกองประกันคุณภาพ 95-99 ≥ 70 กปศ.ฯ ขอ 7.2.1* (3)

การศึกษา มีคาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ตอจํานวนผูที่ประเมินทั้งหมด

4 ตัวชี้วัดดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (มว.3 : ฝวก.ฯ)

4.1 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการ  ตอจํานวนขอรองเรียนทั้งหมดที่อยูในอํานาจของ ยศ.ทร. 0 ≥ 70 กธก.ฯ ขอ 7.2.5

เปลี่ยนผูรับผิดชอบ

4.2 จํานวนครั้งในการใหความรูและการวิเคราะหทบทวนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย - ≥ 1 ครั้ง มว.3 ตัวชี้วัดใหม

4.3 รอยละของจํานวนหนวยใน ยศ.ทร. ที่นําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข ตอจํานวนหนวยทั้งหมด - ≥ 50 มว.3 ตัวชี้วัดใหม

ใน ยศ.ทร.ที่ไดรับขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข

4.4 รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ. - ≥ 50 กศษ.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตอจํานวนขอรองเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาเปน นรจ.

4.5 จํานวนเครือขายที่ใหความรวมมือสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาคัดเลือกเขาเปน นรจ. - ≥ 3 กศษ.ฯ ตัวชี้วัดใหม

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หมายถึง  คาเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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7.3 ผลลัพธดานบุคลากร (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 5 : กธก.ฯ)

5 ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (มว.5 : กธก.ฯ)

5.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามกลุมชั้นยศ ตอจํานวนอัตรากําลังพลทั้งหมด 52-118 ≥ 60 กธก.ฯ

5.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไดรับการบรรจุจําแนกตามจําพวกงาน (สายวิทยาการของ ยศ.ทร.) 100-106 ≥ 60 กธก.ฯ

ตอจํานวนอัตรากําลังพลสายวิทยากรของ ยศ.ทร.ทั้งหมด

5.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR - ≥ 50 กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.สัญญาบัตร) ที่เขาสอบทั้งหมด

5.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน)  ที่สอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ CEFR - ≥ 50 กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. (น.ประทวน) ที่เขาสอบทั้งหมด

5.4 จํานวนกิจกรรมที่มีกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/คณะทํางาน 3-8 ≥ 3 กธก.ฯ ขอ 7.3.4 (4)

หรือเขารวมกิจกรรมกับเครือขายภายนอกในระดับชาติ/นานาชาติ)

6 ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทํางาน (มว.5 : กธก.ฯ)

6.1 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมกิจกรรม 5 ส. 1 ≥ 2 ครั้ง กธก.ฯ ปรับตัวชี้วัด

6.2 รอยละของจํานวนผูที่ไดรับการสงเคราะห ตอจํานวนผูขอรับการสงเคราะหทั้งหมด 50-100 ≥ 90 กธก.ฯ

-กูยืมเงิน 100

-ฌาปนกิจสงเคราะห 100

-ทุนการศึกษา 32-100

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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7 ตัวชี้วัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน (มว.5 : กธก.ฯ)

7.1 จํานวนผูขอยายออกนอกหนวย 46-85 ≤ 100 กธก.ฯ

7.2 จํานวนผูขอยายเขาหนวย 21-162 ≥ 10 กธก.ฯ

7.3 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่สรางความผูกพัน/เสริมสรางขวัญและกําลังใจ - ≥ 3 ครั้ง กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

เชน แขงขันกีฬา งานสถาปนาหนวย งานสังสรรค แจกชุด

8 ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ (มว.5 : กธก.ฯ)

8.1 รอยละของจํานวนบุคลากรหลักที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณตรงตามหนาที่ 89-96 ≥ 60 กธก.ฯ ขอ 7.3.2* (2)

ตอจํานวนบุคลากรหลักทั้งหมด

-ครู รร.ชุมพลฯ 98-100 รร.ชุมพลฯ

-อาจารย ฝวก.ฯ 100 ฝวก.ฯ

-อาจารย ศภษ.ฯ 63-91 ศภษ.ฯ

-อนุศาสนาจารย 41-50 กอศ.ฯ

-นักวิจัย 0-100 ศยร.ฯ

-ขาราชการสาย  กปศ.ฯ 0-100 กปศ.ฯ

-ขาราชการ กปภ.ฯ   100 กปภ.ฯ

8.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรม/ฝกซอม/บรรยายใหความรูกําลังพลของ ยศ.ทร. - ≥ 3 ครั้ง กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

เชน โปรแกรมสําเร็จรูป ดับเพลิง กูชีพ เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา

8.3 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําป - ≥ 75 กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร.

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562



 หนา 8

ที่ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลใน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

งป.61-63 ป งป.64 เกณฑ 4.0

8.4 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป - ≥ 60 กธก.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมดของ ยศ.ทร.

8.5 รอยละของจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร.ที่สอบเลื่อนฐานะได ตอจํานวนกําลังพลของ ยศ.ทร. 25-26 ≥ 10 กธก.ฯ ขอ 7.3.3 (2)

ที่เขาสอบทั้งหมด 

8.6 จํานวนผลงาน/บทความ/นวัตกรรม/งานวิจัยของคร/ูอาจารย/นักวิจัย 20-91 ≥ 12 กธก.ฯ ขอ 7.3.1* (1)

-ผลงานของอาจารย ฝวก.ฯ 1-19 ฝวก.ฯ

-ผลงานของนักวิจัย ศยร.ฯ 7-10 ศยร.ฯ

-ผลงานของครู รร.ชุมพลฯ 9-78 รร.ชุมพลฯ

-ผลงานของอาจารย ศภษ.ฯ 0-1 ศภษ.ฯ

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล (เชื่อมโยงหลักกับหมวด 1 : กศษ.ฯ)

9 ตัวชี้วัดดานการนําองคการ (มว.1 : กศษ.ฯ)

9.1 รอยละของจํานวนวิธีการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติในลักษณะ 100 ≥ 50 มว.1

สองทิศทาง ตอจํานวนวิธีการสื่อสารทั้งหมด

9.2 รอยละของจํานวนกําลังพลที่รับรูวิสัยทัศน คานิยม และนโยบายของหนวย ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมด 100 ≥ 70 มว.1

9.3 จํานวนกิจกรรมที่มีการจัดทําการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) - ≥ 3 มว.1 ตัวชี้วัดใหม

9.4 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูบริหารระดับสูงที่ไดนําไปปรับปรุงองคการและนําไปสูการปฏิบัติ - ≥ 20 มว.1 ตัวชี้วัดใหม

จนสําเร็จและเกิดประโยชน ตอจํานวนขอเสนอแนะทั้งหมดของงผูบริหารระดับสูง

หมายเหต ุผูบริหารระดับสูง :  จก.ยศ.ทร. และผูบริหารในสํานักงานผูบังคับบัญชา

9.5 จํานวนรางวัลที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 2 ≥ 1 มว.1 ขอ 7.4.1* 

ทุกหนวย

10 ตัวชี้วัดดานการกํากับดูแลองคการ (มว.1 : กศษ.ฯ)

10.1 รอยละของจํานวนขอสั่งการในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. ที่ถูกนําไปปฏิบัติ ตอจํานวนขอสั่งการ - ≥ 80 มว.1 ตัวชี้วัดใหม

ทั้งหมดในมติที่ประชุม นขต.ยศ.ทร. 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64
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11 ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ (มว.1 : กศษ.ฯ)

11.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัย - ≥ 1 มว.1 ปรับเปลี่ยน

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

12 ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม (มว.1 : กศษ.ฯ)

12.1 รอยละของจํานวนกําลังพลที่ไมถูกรองเรียนวาทุจริต ตอจํานวนกําลังพลทั้งหมด 99 ≥ 99 กธก.ฯ

13 ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน (มว.1 : กศษ.ฯ)

13.1 จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนและสังคม เชน วันเด็ก วันขึ้นปใหม วันสถาปนาหนวย 6-13 ≥ 6 มว.1

 เทิดพระเกียรติ วิ่งการกุศล หรือบริการสังคม บริจาคโลหิต/สิ่งของ สอนวายน้ํา สอนภาคฤดูรอน

-พื้นที่ ยศ.ทร. 6-8 นกร.ฯ

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ 0-6 รร.ชุมพลฯ

13.2 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม (CRS) 3-7 ≥ 6 มว.1 ยายกลุม

เชน ลอกคลอง แยกขยะ จัดทําปุยหมัก รณรงคขี่จักรยาน ใชกระดาษ 2 หนา อนุรักษพลังงาน

-กิจกรรมที่ นกร.ฯ รับผิดชอบ นกร.ฯ

-กิจกรรมที่ กอง สน.ฯ รับผิดชอบ กอง สน.ฯ

-กิจกรรมที่ รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบ รร.ชุมพลฯ

13.3 รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด 13-43 ≥ 20 กธก.ฯ ขอ 7.3.5 

-พื้นที่ ยศ.ทร. 11-54 นกร.ฯ ยายกลุม

-พื้นที่ รร.ชุมพลฯ 16-17 รร.ชุมพลฯ

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64
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7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต (เชื่อมโยงหลักกับหมวด OP : กศษ.ฯ)

14 ตัวชี้วัดดานผลการดําเนินการดานงบประมาณ และการเงิน  (มว.OP : กศษ.ฯ)

14.1 รอยละของจํานวนเงินที่เบิกจายงบประมาณ ตอจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 93-101 100 กบ.ฯ

14.2 รอยละของจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลที่ไดรับตามสิทธิ ถูกตอง รวดเร็ว - ≥ 98 กง.ฯ ตัวชี้วัดใหม

ตอจํานวนครั้งในการจายเงินใหกําลังพลทั้งหมดที่ไดรับเงินตามสิทธิ

15 ตัวชี้วัดดานการเติบโต (มว.OP : กศษ.ฯ)

15.1 ความสําเร็จ (ความกาวหนา) ของการจัดตั้งศูนยสมุททานุภาพ 7-40 ≥ 10 ศยร.ฯ

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562



 หนา 12

ที่ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลใน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

งป.61-63 ป งป.64 เกณฑ 4.0

7.6  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน (เชื่อมโยงหลักกับหมวด  6 : กปภ.ฯ)

16 ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (มว.6 : กปภ.ฯ)

16.1 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการหลักที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ตอจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด ≥ 60 มว.6

ในกระบวนการหลัก

16.2 รอยละของจํานวนตัวชี้วัดในกระบวนการสนับสนุนที่ดําเนินการบรรลุความสําเร็จ ตอจํานวนตัวชี้วัด ≥ 60 มว.6

ในกระบวนการสนับสนุน

16.3 รอยละของจํานวนผลงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/สื่อการสอน/บทความ/งานวิจัย ที่นําไปใชเกิด ≥ 70 มว.6

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หรือการเผยแพรขอมูลวิทยาการทหารเรือ ตอจํานวนผลงานฯ

ที่มีทั้งหมด

16.4 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการลดตนทุนคาใชจาย 7-21 ≥ 1 มว.6 ขอ 7.6.1* (1)
ปรับลดคาเปาหมาย

16.5 จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 30-39 ≥ 1 มว.6 ขอ 7.6.1* (2)
ปรับลดคาเปาหมาย

16.6 จํานวนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 4-7 ≥ 4 KM ขอ 7.6.2 (3)

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
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ที่ ชื่อตัวชี้วัด ขอมูลใน เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

งป.61-63 ป งป.64 เกณฑ 4.0

17 ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (มว.6 : กปภ.ฯ)

17.1 จํานวนครั้งในการทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต 0 ≥ 1 มว.6 ตัวชี้วัดใหม

ใหทันสมัย ครอบคลุมบริบทขององคการ และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

17.2 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต 0 ≥ 1 คณก.บริหาร ขอ 7.6.4 (5)

ความตอเนื่อง

17.3 จํานวนครั้งในการจัดอบรมหรือฝกซอมการชวยชีวิตแบบกูชีพ (CPR) 0-1 ≥ 1 น.พยาบาล

ทุกหนวย

18 ตัวชี้วัดดานการจัดการเครือขายอุปทาน (มว.6 : กปภ.ฯ)

18.1 จํานวนกระบวนการที่นําผลประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบปจจัย - ≥ 1 มว.6 ตัวชี้วัดใหม

มาปรับปรุง จนทําใหผลลัพธของการดําเนินงานดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่สําคัญและคาเปาหมายในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.64

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562

                          ตรวจถูกตอง 
 

      น.อ.หญิง 
 

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