ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
4.1 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศมากาหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
แนวทางการดาเนินการ
ระดับการดาเนินการ
อธิบายการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การวางแผนและการรวบรวมข้อมูลและตัววัดทั้งใน
ระดับปฏิบัตกิ าร
และยุทธศาสตร์โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Efficient Use of Performance
Measures)

มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัววัดในระดับปฏิบัตกิ ารและ
ยุทธศาสตร์

/

/

นาข้อมูลมาใช้ในการติดตามการปฏิบัตงิ านและใช้สนับสนุนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

มีการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาใช้ในการบูรณาการข้อมูล

/

Advance (Alignment)
- ระบบการจัดการข้อมูล และสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
พร้อมใช้
และเอื้อให้บุคลากรและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Quality and availability of
data and information)

นย.มีแนวทางในการติดตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี ให้กบั เจ้าภาพกลยุทธ์ดา้ น
ต่าง ๆ และที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
สามารถรายงานผู้บริหารระดับสูง ถึงความคืบหน้าในการดาเนินการได้ รวมถึงให้
เจ้าภาพกลยุทธ์ สามารถติดตาม เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีพร้อมกับการแสดง
ความคืบหน้าของการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามในทุกสัปดาห์
หลังจากการประชุมติดตามสถานการณ์ โดยดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์นาวิกโยธิน มีการปรับปรุงตัวชี้วัด และตัวชีวัดสาคัญ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ นย. และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของ นย.
นย.มีแนวทางในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีการรวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการ
สรรพาวุธ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยให้หน่วยที่มีสรรพาวุธประจาหน่วย ตั้งแต่
ระดับกองพันขึ้นไป บันทึกข้อมูลสถานภาพของสรรพาวุธประจาหน่วย เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผบ.พัน จนถึง ผบ.นย.ได้ทราบภาพรวมสถานภาพสรรพาวุธของ
หน่วย เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่จะใช้หน่วยต่างๆ ในการไปปฏิบัตภิ ารกิจให้สาเร็จ
ตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ นย.ในด้าน
การเตรียมกาลังของ นย.ให้พร้อมในการปฏิบัตภิ ารกิจตามที่หน่วยเหนือสั่งการ

ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้
นย. มีแนวทาง ที่ทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและ
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วน
/
ได้ส่วนเสีย และความจาเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล โดยดาเนินการ นาระบบ
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่สาคัญของ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ติดตั้งไว้ที่ศนู ย์
ข้อมูลกลางกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน
คานึงถึงผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง
X ได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลการประเมิน
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Significance (Integration)
- การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้งาน
ภายนอก
รวมทั้งภาคประชาชนสามารถนาไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ตอ้ ง
ร้องขอ (Public data portal)

มีการรายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการและนาเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ตอ่ สาธารณะโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
X
และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
การดาเนินการอยู่บนพื้นฐานการสารวจความต้องการและ
X ข้อเสนอแนะจากภาคประประชาชนอย่างสม่าเสมอ

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในทุก
ระดับในส่วนราชการ เพื่อการแก้ปัญหาในกระบวนการ
ต่างๆ ในส่วนราชการ

Advance (Alignment)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุกระดับในส่วน
ราชการ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
และแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายและการปรับยุทธศาสตร์
Significance (Integration)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมเชื่อมโยง
ในทุกระดับในส่วนราชการเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์
และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

แนวทางการดาเนินการ
มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ในการ
ติดตามและแก้ไขปัญหา

อธิบายการดาเนินการ

นย. มีแนวทางใช้ตวั วัดผลการดาเนินการที่สาคัญอะไรบ้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยดาเนินการติดตามจากระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
นาวิกโยธิน โดยติดตามในทุกการประชุมติดตามสถานการณ์ ประจาทุกสัปดาห์ โดย
/
จะมีการบันทึกความก้าวหน้าในการดาเนินการในทุกไตรมาส เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
นขต.นย. เพื่อให้สามารถรายงานผู้บริหารระดับสูง ถึงความคืบหน้าในการ
ดาเนินการได้ รวมถึงให้เจ้าภาพกลยุทธ์ สามารถติดตาม เร่งรัดการดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินการกับค่าเป้าหมายเพื่อ ประจาปี พร้อมกับการแสดงความคืบหน้าของการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
/ นาไปแก้ใช้ปรับปรุงกระบวนการทางาน
นาผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผลที่
จะเกิดขึ้นนาผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และ
X คาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น
X นาไปแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและการปรับยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการเพื่อ
X เชื่อมโยงค้นหาสาเหตุของปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์
การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันถ่วง
X ทีและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

ผลการประเมิน
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4.3 การจัดการความรูแ้ ละการสร้างองค์ความรูข้ องส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรูแ้ ละมีเหตุผล
แนวทางการดาเนินการ

ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด
การพัฒนาของส่วนราชการ

อธิบายการดาเนินการ

กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการทางานอย่างเป็นระบบ
/

นาข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อนาไปทาประโยชน์ตอ่
ยอดการเรียนรูภ้ ายในหน่วยงาน

/

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้
นอกส่วนราชการเพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรม

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรู้ เชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรูจ้ าก
ภายนอกองค์การ

/

X นาองค์ความรูม้ าใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม

ผลการประเมิน
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นย.มีแนวทางในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัตกิ ารที่มีผลการดาเนินงานที่ดี
หรือมีวิธีการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ดาเนินการเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้นาเสนอผลงานของหน่วยงานในวาระต่าง ๆ เช่น
การประกวดและนาเสนอผลงานการจัดการความรู้ การจัดนิทรรศการในวันคล้ายวัน
สถาปนาหน่วยงาน การนาเสนอผลงานในการประชุมประจาเดือน เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของฝ่ายบริหาร และการตรวจราชการ ที่ทา
ให้สามารถพบหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานที่ดี หรือมีวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศได้ นย.มี
แผนการจัดการความรูป้ ระจาปี ที่ให้หน่วย ในสังกัดดาเนินการจัดการความรูใ้ น
หัวข้อองค์ความรูท้ ี่ตรงกับภารกิจในการปฏิบัตงิ านของหน่วย ตามแนวทาง และ
ขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่บูรณาการรวมกับกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งจะได้แนวการ
ปฏิบัตทิ ี่ดี / เป็นเลิศ ออกมา และจะรายงานให้ นย.ทราบ พร้อมทั้งส่งคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน และแนวปฏิบัตทิ ี่ดี / เป็นเลิศ ให้กบั นย. เพื่อนามาจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู้ ต่อไป

นย.มีแนวทางในการถ่ายทอดความรูท้ ี่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการ กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ โดย
ดาเนินการถ่ายทอดความรูใ้ นการปฏิบัตงิ านทั่วไป ที่ไม่ใช่ชั้นความลับ จะเป็น
ลักษณะประชาสัมพันธ์ดว้ ยแผ่นพับ ใบปลิว หรือการจัดอบรมสัมมนา และเผยแพร่
ทางเว็บไซด์ การถ่ายทอดความรูใ้ นการปฏิบัตงิ านที่เป็นชั้นความลับ จะถ่ายทอดใน
ลักษณะการฝึก อบรม โดยมีการเชิญบุคลากรจากต่างหน่วย ที่พิจารณาแล้วสามารถ
เข้าถึงชั้นความลับนี้ได้ เช่นหลักสูตรทางยุทธวิธี จะมีการเชิญให้บุคลากรของ
กองทัพบก กองทัพอากาศ ตารวจ เข้าร่วมการฝึก อบรม ด้วย ในบางหลักสูตร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน ก็จะมีการเชิญทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพลเรือนที่
พิจารณาแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย

Significance (Integration)
- มีการวิเคราะห์และนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ
และผลลัพธ์ที่ดสี ู่การบรรลุยุทธศาสตร์และการบริการ
ประชาชนที่ดยี ิ่งขึ้น

การนาองค์ความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
(Best Practices)

/

การพัฒนาองค์ความรูจ้ นเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่หรือรูปแบบ
X การบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน

นย.มีแนวทางในการแบ่งปัน และนาวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศไปดาเนินการ โดยดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ และวิธีปฏิบัตทิ ี่ดี / เป็นเลิศ ไปแล้ว ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะถูก
ส่งไปปฏิบัตงิ านจริง ระหว่างการปฏิบัตงิ านจะมีการตรวจสอบวิธีปฏิบัตทิ ี่นาไปใช้
โดยวิธี PDCA ได้ผลการประเมินหลังการปฏิบัตงิ าน ถ้ามีข้อปรับปรุง ก็จะนามาเข้า
กระบวนการปรับปรุงให้ดขี ึ้น แล้วนาไปจัดเก็บ เพื่อนาไปถ่ายทอด และนาไปใช้งาน
อีกครัง้ ระหว่างที่นาไปใช้ปฏิบัตงิ านจริงนั้นก็มีกจ็ ะมีการมองหาวิธีการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบัตงิ านแนวเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัตทิ ี่ดี ของหน่วยเราว่าดีกว่าของเขา
หรือไม่ ถ้ายัง ก็หาวิธีปรับปรุงต่อไป หรือถึงแม้จะดีกว่า ก็ยังคงหาวิธีที่ปฏิบัตใิ ห้ดขี ึ้น
ต่อไป ให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน และอนาคต

4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

ผลการประเมิน

Basic (A&D)
- การวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน
และการรวบรวมข้อมูล มาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็น
ระบบและมีตัววัดการบรรลุตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Planning of digitalization)

การจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการ
รวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลการจัดทาแผนการ
/ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็น
ระบบดิจิทัล

นย. มีแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่ทาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศ ที่
จาเป็น มีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับบุคลากร เครือข่าย
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยดาเนินการ ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและตัวแทน
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงให้
ข้อมูลและสารสนเทศที่ จาเป็นมีความพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย มีการ
สารองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถนามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูล
หรือระบบงานเกิดความเสียหาย

4

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน
ที่มีประสิทธิผล (Cybersecurity and BCM)

มีตัววัดเพื่อใช้ติดตามการบรรลุตามแผนการปรับเปลี่ยนสู่
ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมทั้งการพัฒนาระบบ
/ การจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของข้อมูลกับส่วน
ราชการอื่นตามภาระหน้าที)่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
/
การวางแผนการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
/
การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อ
ระบบฐานข้อมูล และการปฏิบัติการบนไซเบอร์ พร้อมทั้ง
/
แผนรองรับ

Significance (Integration)
- การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางาน
ลดต้นทุน และการรายงานผลได้ทันการณ์ และมี
ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness)

X
X
X
X
X

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน มีการจัดทาแผนการสารองข้อมูลสารสนเทศ โดยกาหนดให้
หน่วยต่างๆ ต้องสารองข้อมูลสารสนเทศของหน่วยเป็นประจา มีแผนการ
กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีต่างๆ ปัจจุบันกาลังอยู่ใน
ระหว่างการจัดทาแผนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ติดตามพัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกาหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
สม่าเสมอ โดยการให้ความรูแ้ ก่กาลังพล และเข้าร่วมการฝึกด้านการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ในโอกาสต่าง ๆ

การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางานทึ่ครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ลดต้นทุน
ติดตามงานอย่างรวดเร็ว
สร้างนวัตกรรมการให้บริการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล
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