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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
4.1 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มากาหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
แนวทาง
นย. มีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความคิดเห็นของกาลังพล ใน
หน่วยบัญ ชาการนาวิกโยธิน ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดย
ดาเนินการจัดทาระบบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลที่ได้
สาหรับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ของ นย.
เพื่อขอรับทราบข้อมูลความพึงพอใจ รวมถึงการจัดทาระบบรับฟังการแสดงความคิดเห็นของกาลังพล ในหน่วย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงประเด็นคาถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนาไปสู่การพัฒนาองค์กร เพื่อนาไป
ปรังปรุง และพัฒนาการดาเนินงานของ นย. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ของ นย. รวมไปถึ ง มี แ นวทาง ที่ ท าให้ มั่น ใจว่ า ระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แ วร์ รวมทั้ง ข้อ มูล และ
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความ
จาเป็นในภารกิ จอย่างมี ป ระสิ ท ธิผ ล โดยดาเนิน การ น าระบบสารสนเทศด้า นต่า งๆ ที่ส าคัญ ของ หน่ว ย
บัญชาการนาวิกโยธิน ติดตั้งไว้ที่ศู นย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐาน
การดาเนินการ
นย.ได้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการใช้งาน โดยนาเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตามการดาเนินงานตาม
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กิจกรรม ในลักษณะของสถานภาพ เขียว เหลือง แดง เช่น ความพร้อมรบของหน่วย
ความสาเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานตามแผนประจาปี เป็นต้น
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ผลลัพธ์
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถติดตามดูการทางานและรายละเอียด
ได้ แต่เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้ เป็นตัวชี้วัดที่ไม่มีคุณภาพ จึงเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีคุณภาพต่อไป

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
แนวทาง
นย.มีแนวทางนาผลการวิเคราะห์ มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น โดยดูจาก
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่า เพื่อนาไปแก้ไขนโยบายและปรับปรุงยุทธศาสตร์ต่อไป
การปฏิบัติ
จากการดูตัวชี้วัดความพร้อมรบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทาให้ทราบว่า วิทยุสื่อสารไม่สามารถ
ติดต่อกันได้ เนื่องจากจัดหามาคนละบริษัท มีการเข้ารหัสคนละระบบ ทาให้นาไปสู่ยุทธศาสตร์การจัดหาวิทยุ
สื่อสารที่จะต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งหน่วย เป็นต้น
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ผลลัพธ์
นย.ได้จัดทายุทธศาสตร์ในการจัดหาวิทยุสื่อสารให้เป็นตราอักษรเดียวกันทั้งหน่วย เพื่อให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ ผ่านการเข้าระหัสระบบเดียวกัน

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
แนวทาง
นย.ใช้กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม
รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร โดยดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การจั ด การความรู้ ข องกองทั พ เรื อ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด การความรู้ และ
มอบหมายให้นายทหารประสานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเป็น
ผู้ดาเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดฝึกอบรมนายทหารประสานการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจะมีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร รวมทั้งมีการค้นหากระบวนการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือได้จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP) และมีการปรับปรุงโดยใช้การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้สารวจ และจัดทา ทาเนียบผู้เชี่ยวชาญ โดยกาหนดคุณสมบัติ และ
เกณฑ์การกาหนดผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อให้ นขต.นย. สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาความรู้ที่ใช้ใน
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การปฏิบัติภารกิจ จัดท าองค์ความรู้ และจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศ เก็บไว้ใน
หน่วยงาน ที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย เช่น มุมความรู้ ระบบสารสนเทศและเผยแพร่โดยการปิด
ตามบอร์ดประกาศ เว็บไซด์การจัดการความรู้ของ นย.และเผยแพร่โดยการปิดตามบอร์ดประกาศ เว็บไซด์การ
จัดการความรู้ของ นย.
การปฏิบัติ
นย.มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามที่หน่วยต่าง ๆ จัดทาขึ้นมา
นั้น เมื่ อ นามาปรั บปรุ ง พั ฒนา ตรวจสอบองค์ค วามรู้ ให้ เ ข้า กั บกระบวนการทางาน ผลผลิต ที่ ได้ จะเกิ ด
นวัตกรรมขึ้นตามมา ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการทางานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ และ
นวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานขึ้นมา
ดังเช่น วิธีการปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบผ่านนิทรรศการณ์ KM ของ นย.และ ทร. รวมถึงเผยแพร่ผลงานผ่าน Website ของหน่วยเพื่อ
เชื่อมโยงความรู้กับหน่วยงานภายนอก การแบ่งปันความรู้ และนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการ โดย
ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศ ไปแล้ว ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะถูกส่งไปปฏิบัติงาน
จริง ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการตรวจสอบวิธีปฏิบัติที่นาไปใช้ โดยวิธี PDCA ได้ผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติงาน ถ้ามีข้อปรับปรุง ก็จะนามาเข้ากระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วนาไปจัดเก็บ เพื่อนาไปถ่ายทอด
และนาไปใช้งานอีกครั้ง ระหว่างที่ นาไปใช้ปฏิบัติงานจริงนั้นก็มีก็จะมีการมองหาวิธีการของหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานแนวเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่ดี ของหน่ วยเราว่าดีกว่าของเขาหรือไม่ ถ้ายัง ก็หาวิธี
ปรับปรุงต่อไป หรือถึงแม้จะดีกว่า ก็ยังคงหาวิธีที่ปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป ให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน และอนาคต

ผลลัพธ์
นย.นาองค์ความรู้ด้านการยุทธสะเทินน้าสะเทินบกแบบใหม่ ไปใช้ในการพัฒนาจนเกิดแนวคิดการ
มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดหน่วยของ นย.ไทยและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เหมือนกับหลักนิยม ซึ่งจะนาไปสู่การ
แก้ปัญหาในระดับนโยบายต่อไป
4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ
และใช้งานได้
แนวทาง
นย.มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อระบบฐานข้อมูล และการปฏิบัติการบน
ไซเบอร์ พร้ อ มทั้ ง แผนรองรั บ โดยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ ทร.เป็ น หลั ก ในการที่ ท าให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นยา ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ โดย
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ดาเนินการศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมีมาตรฐานและมี
การทดสอบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่ วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน จัดทาคู่มือ
การใช้ ง าน คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การระบบ และคู่ มื อ การจั ด การระบบด้ า นเทคนิ ค รวมทั้ ง มี ก ารฝึ ก อบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามผลการใช้
ระบบงาน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงให้ระบบมีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่าเสมอ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในด้าน
หนึ่งด้านใด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย มีการประชุมติดตาม
การดาเนินการ และจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อประสานการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็วขึ้น ในการกาหนดสิทธิการเข้าถึง
หน่วยเจ้าของระบบจะมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความจาเป็นใน
การใช้งานเท่านั้น
การปฏิบัติ
จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ ยงของระบบสารสนเทศของหน่ วยบัญ ชาการนาวิ กโยธิ น มีก ารจัด ท า
แผนการสารองข้อมูลสารสนเทศ โดยกาหนดให้ หน่วยต่างๆ ต้องสารองข้อมูลสารสนเทศของหน่วยเป็น
ประจา มีแผนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีต่างๆ ปัจจุบันกาลังอยู่ในระหว่างการจัดทา
แผนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกาหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ โดยการให้ความรู้
แก่กาลังพล และเข้าร่วมการฝึกด้านการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการฝึก
ปฏิบัติการผ่านระบบฝึกจาลองลองยุทธ์ไซเบอร์ (Cyber Range) ของ ทร. โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือมาดาเนินการฝึก ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในของ ทร.
เป็นประจาทุกปี ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ และ นย. เป็นหน่วยขึ้นตรง ทร. เพียงหน่วยเดียว ที่
ดาเนินการฝึก ปฏิบัติการผ่านระบบฝึกจาลองลองยุทธ์ไซเบอร์ (Cyber Range) ของ ทร. ปัจจุบัน นย. มีกาลัง
พลที่มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในขั้นต้นไม่ต่ากว่า ๓๐ นาย
ผลลัพธ์
นย.มีความมั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจาเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล
โดยดาเนินการ นาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่สาคัญของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ข้อมูล
กลางกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ
สารสนเทศ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการจัดทาแผนการสารองข้อมูลสารสนเทศ โดยกาหนดให้หน่วย
ต่างๆ ต้องสารองข้อมูลสารสนเทศของหน่วยเป็นประจา มีแผนการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่ เกิดภัย
พิ บั ติ ก รณี ต่ า งๆ ปั จ จุ บั น ก าลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการจั ด ท าแผนการใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ติ ด ตามพั ฒ นาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผนงาน หรือ
ข้อกาหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ โดยการให้ความรู้แก่กาลังพล และเข้าร่วมการฝึก ด้านการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ในโอกาสต่าง ๆ ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และนาจุดอ่อนที่พบมา
ปรับปรุงแผน เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ นย. ในการสนับสนุนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาองค์บุคคลในเรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ยังเป็น
ประเด็นสาคัญที่ นย.ยังต้องให้ความสาคัญต่อไป
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
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