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 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 

๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
 

ให้อธิบายว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยการ
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของทางราชการ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ส่วนราชการนใช้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 
(๑) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ 
ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
 
ข้อมูลในแต่ละหมวด 
๑. วิธีการเลือก :  

กองทัพเรือใช้ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินการของกองทัพเรือ 
๒. วิธีการรวบรวม :  

กองทัพเรือก าหนดให้หน่วยเจ้าภาพกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ หน่วยรับผิดชอบหลักตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หน่วยรับผิดชอบหลักตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นผู้รวบรวมผล
การด าเนินการตามแผนต่างๆ ดังกล่าวที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 
เพ่ือเสนอกองทัพเรือ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และทุกวงรอบ 
๖ ๙ หรือ ๑๒ เดือน แล้วแต่กรณี 
๓. วิธีการปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

กองทัพเรือก าหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ น าตัวชี้วัด ตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ไปถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วย ให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน 
๔. วิธีการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามผล 
   ๔.๑ การปฏิบัติการประจ าวัน 

การติดตามผลการปฏิบัติประจ าวัน ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หน่วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ โดยจะติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วย  
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(ตัวอย่าง :  ระบบการรายงานความพร้อมรบของเรือ อากาศยาน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
ของกองเรือยทุธการ) 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร RTN ERP 
 สถิติความหมดเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันเชื้อเพลิงคงเรือ ประจ าวัน 

   ๔.๒ การด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ   
ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ (RTN ERP) จะรวบรวมผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกองทัพเรือ รายงานผลให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารของหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ รับทราบในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 

ด้านความพร้อมรบของยุทโธปกรณ์ หน่วยก าลังรบประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะรายงานความพร้อมรบของหน่วยดังกล่าวให้
กรมยุทธการทหารเรือรวบรวมรายงานให้กับผู้บัญชาการทหารเรือทราบเป็นประจ าทุกวงรอบ ๓ เดือน 

(กรมยุทธการทหารเรือตรวจสอบ) 
 

๔.๓ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ) 
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือก าหนดให้เจ้าภาพกลยุทธ์ด้านต่างๆ รายงานผลส าเร็จตามตัวชี้วัดต่างๆ 

ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และ เสนอผู้บัญชาการทหารเรือทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(ตัวอย่าง : การรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ) 
 

   ๔.๔ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการของกองทัพเรือ 
กองทัพเรือมีการด าเนินการบางเรื่อง ได้แก่  
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกองทัพเรือ โดยรายงานผลให้กับ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ รับทราบใน
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 

- การรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจ าปี 
- การรายงานผลการจัดการความรู้กองทัพเรือ 
- การรายงานผลการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

- ส่วนราชการมีตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญอะไรบ้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการ
ติดตามบ่อยเพียงใด 

 

ตัวช้ีวัดระยะสั้น 
๑. ชื่อ ...  ก าหนดเวลาติดตามผล ... 
ตัวช้ีวัดระยะยาว 
๑. ชื่อ ...  ก าหนดเวลาติดตามผล ... 
 
(ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๕๘ และ ๕๙) 
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- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับส่วน
ราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 

 
หน่วยงานฝ่ายอ านวยการจะรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่หน่วยปฏิบัติรายงานตามรอบระยะเวลา หรือ
รายงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน หรือรายงานด่วนเมื่อเกิดปัญหาส าคัญ โดยน าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับ
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าคาดหมาย หรือความก้าวหน้าตามแผน  แล้วจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติ 
หรือออกข้อก าหนด เพ่ือเสนอฝ่ายบริหารตัดสินใจสั่งการ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง และในบางกรณีจะมีการสรุปผลการด าเนินการและบทเรียนที่ได้จากการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่ผ่านมายังไม่ได้ยกระดับถึงการสร้างนวัตกรรม 
(ตัวอย่างการรายงานผลใน นขต.ทร. การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ฯลฯ) 
 
(๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก และสร้างความมั่นใจอย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 
 
การที่กองทัพเรือก าหนดให้มีตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และการรายงานผลที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
น าข้อมูลและสารสนเทศจากผลการด าเนินงานที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา หรือค่า
คาดหมายจากการด าเนินการตามแผนนั้น สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับ
ยุทธศาสตร์ แต่ยังไม่สามารถยกระดับถึงการสร้างนวัตกรรม 
(ตัวอย่างการติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาวุธยุทโธปกรณ์) 
 
 
(๓) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- ส่วนราชการมีวิธีอย่างเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
 

เนื่องจากบริการของกองทัพเรือเป็นการให้บริการโดยตรงแก่กระทรวงกลาโหม และรัฐบาลเป็นหลัก 
การรับข้อมูลความต้องการจากผู้รับบริการจะได้จากการสั่งการ และการประชุมซึ่งจะมีการสั่งการให้ด าเนินการ
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อย่างความชัดเจนอยู่แล้ว จึงเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่สามารถน าไปตัดสินใจทั้งใน
ระบบยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามในการด าเนินการที่ผ่านมายังไม่สามารถยกระดับไปถึง
การสร้างนวัตกรรม 
 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศที่มีการรวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความต้องการส่วนบุคคล รวมถึงการร้องเรียนหรือค าชมเชย ซึ่ง
กองทัพเรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ที่คอยติดตาม และข้อมูลเสนอให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
เพ่ือข้อพิจารณาในการด าเนินสื่อสารและประขาสัมพันธ์กับประชาชนเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่การแสดง
ข้อคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ หรือท าให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพเรือ จะมีการมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหารให้ชี้แจง หรือติดตามด าเนินคดีตามความรุนแรงของเนื้อหา 
 
 
(๔) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกส่วนราชการ 

 
กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 

 
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

(๕) การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีการใช้ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการในการทบทวนเรื่องเหล่านี้อย่างไร 

 
กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 

 
 
- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เรื่องใดเพ่ือสนับสนุนการทบทวนและมั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ 
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลส าเร็จของส่วน
ราชการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 



5 
 

- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลความสามารถใน
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในความต่อการของส่วนราชการและความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่ส่วนราชการด าเนินงานอยู่ 
- คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการและ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 
กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 

 
 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 (๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินงานที่ดี (Good 
Output) 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของหน่วยงานเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
กองทัพเรือมีการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินงานที่ดี หรือมีวิธีการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ (Best practice) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการประกวดผลงาน และเปิดโอกาสให้
หน่วยงานได้น าเสนอผลงานของหน่วยงานในวาระต่าง ๆ เช่น การประกวดและน าเสนอผลงานการจัดการ
ความรู้ การจัดนิทรรศการในวันคล้ายวันสถปนาหน่วยงาน การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานนาวีวิจัย การ
น าเสนอผลงานในการประชุมประจ าเดือน เป็นต้น นอกจากนั้นยังการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของฝ่ายบริหาร 
และการตรวจราชการ ที่ท าให้สามารถพบหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานที่ดี หรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้  
 

แผนแม่บทการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับ
การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไปสู่ความเป็นเลิศ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพเรือจึงได้
ก าหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ คัดเลือกกระบวนการที่หน่วยคิดว่าได้น าการจัดการความรู้ไปปรับปรุง
กระบวนงานจนมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศมาน าเสนอ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกองทัพเรือและบุคคลภายนอก เป็นผู้ตัดสินคัดเลือก
กระบวนการดังกล่าว  และคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ทร. เพ่ือเป็นเวที ให้ 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือได้แบ่งปันกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศของกองทัพเรือ 
 
(๗) ผลการด าเนินการในอนาคต 
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- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ระบุใน ๔.๑ ข) และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขันที่ส าคัญเพ่ือคาดการผลการด าเนินการในอนาคต 
- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (ที่ระบุใน ๒.๒ ข)ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับแก้ความ
แตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 
กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 

 
 
(๘) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ระบุในหัวข้อ ๔.๑ข) ไปใช้จัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว เพ่ือให้คณะท างานหรือ
กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ เพ่ีอให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ 

 
กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 

 
 

๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของส่วนราชการ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ให้อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการจัดการและเพ่ิมพูนทรัพย์สินทางความรู้ของส่วนราชการและวิธีการเรียนรู้ ให้
อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จ าเป็น
ส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพ 
และพร้อมใช้งาน 
 
 
 
ก. ความรู้ของส่วนราชการ 
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(๙) การจัดการความรู้ 
 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการ 
  * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
  * ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทัพเรือ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
  * แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
  * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 
(น.อ.ศิรัสฯ อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นขั้นตอน ตอบประเด็นต่างๆ ที่ก าหนด) 

คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพเรือได้จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดการความรู้ และมอบหมายให้นายทหารประสานการจัดการความรู้(KM 
Facilitator) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดฝึกอบรมนายทหาร
ประสานการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจะมีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากร รวมทั้งมีการค้นหากระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้หน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือได้จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และใช้การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

(๑๐) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงในวิถีการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 
ก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หน่วยปฏิบัติ และให้หน่วยรายงานผล 
(น.อ.ศิรัสฯ อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นขั้นตอน ตอบประเด็นต่างๆ ที่ก าหนด) 
 ผบ.ทร. ได้กรุณามอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้มีการจัดเก็บความรู้ใน
ต าแหน่งที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ กอง ๑ องค์ความรู้ รวมทั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
ของ ทร. ได้เผยแพร่กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศของกองทัพเรือและหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือให้
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาดูงานการจัดการความรู้ใน
กองทัพเรือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยต่างๆต้องรักษามาตรฐานที่เป็นเลิศไว้ นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งเสริมให้มี
การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นประจ า เพ่ือช่วยให้การจัดการความรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
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ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๑) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ 

 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ 

 
กองทัพเรือมีวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้อง 

และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ ดังนี้ 
๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน

เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
๒. ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมีมาตรฐาน และมีการทดสอบ

ระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
๓. จัดท าคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทั้งมี

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
๔. ติดตามผลการใช้ระบบงาน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง

ให้ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
๕. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในด้านหนึ่งด้านใด เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูล

สารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย 
๖. หน่วยเจ้าของระบบจะมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความ

จ าเป็นในการใช้งานเท่านั้น 
 
(ตัวอย่างศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กรมก าลังพลทหารเรือ และกรมสารบรรณทหารเรือ) 
 
 

(๑๒) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งาน
ง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
กองทัพเรือมีวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย

รูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

๑.  ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
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๒. สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้
งานและใช้งานง่าย 

๓. มีการส ารองข้อมูลและระบบงานเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงานเกิด
ความเสียหาย 

(ตัวอย่างศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ) 
 
 

(๑๓) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 

- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งาน
ง่าย 
 

กองทัพเรือมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งาน
ง่าย ดังนี้ 

ด้านฮาร์ดแวร์ 
๑. มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปจะเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแนะน า และหากมีความต้องการใช้งานนอกเหนือ
คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว จะก าหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นกรณีๆ ไป 

๒. มีการก าหนดสถานที่ติดตั้งส าหรับกรณีฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการ (Server) ให้กับ
ระบบงานต่างๆ โดยฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการระบบงานหลักของกองทัพเรือ
ส่วนใหญ่ จะติดตั้งไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน ส่วนฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการเฉพาะภายใน
หน่วยงานหรือระบบงานที่มีความส าคัญระดับรองลงไปจะติดตั้งในสถานที่ที่หน่วยงานเจ้าของระบบ
นั้นๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีความม่ันคงปลอดภัย 

 
ด้านซอร์ฟแวร์ 
๑. ใช้ซอร์ฟแวร์ส าเร็จรูปมาตรฐานส านักงานโดยทั่วไปที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
๒. กรณีท่ีต้องการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่เป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนั้นๆ กรมการ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนา  
ขึ้นเอง หรือในกรณีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานั้น กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมก ากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไป
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุมและการตรวจรับให้ซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น
เป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๓. กองทัพเรือมีการก าหนดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดหลักการและมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ โดยมี
สาระส าคัญที่ครอบคลุมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ และพ้ืนที่ใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
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การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษาความปลอดภัยการพัฒนา
โปรแกรม การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศที่มีชั้นความลับ และการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย โดยมีกรมการสื่อการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ เป็นรักษาการตามระเบียบ และมีกรมจเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
 
 (เอกสารอ้างอิง : ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2544) 

 
 

(๑๔) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
 

- ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความ
จ าเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 

 
กองทัพเรือมีวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความ

พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นในภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ โดยก าหนดให้หน่วยต่างๆ ต้องส ารองข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยเป็นประจ า 

๒. มีแผนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติกรณีต่างๆ ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างการ
จัดท าแผนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และน าจุดอ่อนที่พบมาปรับปรุงแผน 
 
(เอกสารอ้างอิง : แผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ แผนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และภาพถ่ายการ
ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน) 

 


