ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
PMQA 4.0
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพื่อนาสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

Basic (A&D)
- การออกแบบกระบวนการทางานให้มีการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process design) เพื่อ
ส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน&nbsp;
รวมถึงประสานการทางานที่ข้ามส่วนราชการ
(Cross-boundary process) เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด

แนวคิดการออกแบบกระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
(End-to-end process design)เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่
ประชาชน และไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

Advance (Alignment)
- มีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและ
ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และข้อมูล
ร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพื่อการทางานที่เกิด
ประสิทธิผล

การติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Significance (Integration)
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการ และ
การติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว และ
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Operational excellence)

การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการจัดการกระบวนการและการติดตาม
รายงานผลอย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์อปุ สรรคปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการใช้ข้อมูลเทียบเคียง
(Benchmarks) ผลการดาเนินงาน เพือ่ ออกแบบกระบวนการทางานให้
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

อธิบายการดาเนินการ

นย. มีแนวทางในการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการทางาน
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญโดยใช้ข้อมูลจากผลการสัมมนา
PMQA ทร. ร่วมกันเมื่อ 22 พ.ย.59 ได้ระบุผลการผลิตการบริการ ไว้อย่าง
ชัดเจน คือ 1.ผลผลิต คือ "กาลังฝ่ายนาวิกโยธินที่มีความพร้อมในเรื่องทา
การรบ และรักษาความปลอดภัย" 2.บริการที่สาคัญ คือ "การเตรียมกาลัง
การประสานงานในกระบวนการที่ต้องผ่านหลายส่วนราชการ เพือ่ ให้เกิด ฝ่ายนาวิกโยธิน" ส่วนกระบวนการทางานนั้น ยังมีความเห็นออกเป็น
หลายแนวทางและไม่สอดคล้อง ทั้งในกลุ่ม ส่วนบังคับบัญชา ส่วนกาลังรบ
ประสิทธิผล
และส่วนยุทธบริการ ในส่วนของ นย. ใช้แนวทางแบ่งดังนี้ คือ
กระบวนการหลัก กระบวนการรอง กระบวนการย่อย ในด้านองค์บคุ คล
องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี การวิจยั และพัฒนา และการบริหารจัดการ

การติดตามควบคุมกระบวนการโดยการใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายจาก
ภายนอก
นย. มีแนวทางในการนาเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศมา
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางาน ซึ่งปัจจุบนั นี้ได้นาระบบสารสนเทศ
ของ ทร. มาใช้ เช่นระบบHRMISS e-Slip และอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้เอง เช่น ระบบรายงานสถานภาพยานยนต์ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ ลดขั้นตอน ลดกระบวนการทางานที่
ซ้าซ้อน และลดการใช้บคุ ลากร

ผลการประเมิน
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ
แนวทางการดาเนินการ

ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบทั้ง
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน
มีการติดตาม และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดย
มุ่งเน้นคุณค่าแก่ประชาชน

มีการบริหารจัดการกระบวนหลัก และกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ

Advance (Alignment)
การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการหลักกระบวนการสนับสนุนการบริการ
ประชาชนความสะดวกและการสื่อสาร

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้เกิดขึ้นใน

กาหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามควบคุมการดาเนินการ
มีแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการ
บริการให้ดีขึ้น

กระบวนหลัก
กระบวนการสนับสนุน
การบริการประชาชน
ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร

Significance (Integration)
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต
และการแก้ไขปัญหาในเชิงกระบวนการระดับองค์การ
จนเกิดความเป็นเลิศนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (Public value)

การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปญ
ั หาเชิงบูรณาการ
การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกีย่ วข้อง อาจดาเนินการผ่าน Government innovation lab โดย
อาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

อธิบายการดาเนินการ

ผลการประเมิน

นย. มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางาน เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน เพือ่ ปรับปรุงผลผลิตการบริการและผลการดาเนินงานและลดความ
ผิดพลาดต่างๆ โดยใช้หลักการ ดังนี้ 1. ทางานเท่าเดิม ได้ผลงานมากขึ้น
2. ทางานน้อยลง ได้ผลงานเท่าเดิม 3. ทางานเท่าเดิม ผลงานเท่าเดิม
ใช้เวลาน้อยลง ปัจจุบนั ได้นาวิธีการของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มาเป็น
แนวทาง
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการดาเนินการ

ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- มีการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ
ที่ใช้ในกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน
เพื่อการควบคุมต้นทุนโดยรวม

มีการวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
รวม ต้นทุนโครงการ ต้นทุนด้านการบริหารจัดการทั้งทางตรง ทางอ้อม
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จาแนกเป็นสัดส่วนเพือ่ นาไปใช้ในการติดตาม
ควบคุม

มีการวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
Advance (Alignment)
- นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน จาก&nbsp;นโยบายการลด
ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย&nbsp;แบ่งปัน
ทรัพยากรในการทางานร่วมกัน

การลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานจากการใช้เทคโนโลยี
และการแบ่งปันทรัพยากรในการทางานร่วมกัน
การติดตามผลการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ

Significance (Integration)
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมในการลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ข้อมูล
เทียบเคียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ สร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน
การใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เพือ่ การลดต้นทุนและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์

อธิบายการดาเนินการ

ผลการประเมิน

นย. มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการทางาน
ดังนี้ 1. ให้ นขต.นย. มีการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะหมวด 6 ในเรื่องการจัดทา work flow ของ
กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
2. มีการประกาศใช้มาตรการประหยัด ทร. ซึ่งจะเป็นการกาหนดรายการ
ค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยทาให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
กิจกรรมของ นขต.นย. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. ใช้การควบคุม
ภายใน ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่จะทาให้การดาเนินกิจกรรม/
กระบวนการทางานไม่บรรลุผลสาเร็จ และนามาปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพือ่ ลดความผิดพลาดนั้น โดยกาหนดให้ นขต.นย. จัดทารายงาน
การปรับปรุงการควบคุมทุก 6 เดือน
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ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

Basic (A&D)
- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของกระบวนการหลัก
และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย ต้นทุน เพื่อการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย&nbsp;- การติดตามควบคุม
กระบวนการสนับสนุนต่างๆ ภายในของส่วนราชการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
ต้นทุนเพื่อการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

มีการติดตามควบคุมกระบวนการหลักโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลัก ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ต้นทุน ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การดูแลสาธารณสุขและสา
ธารณภัย เป็นต้น

Advance (Alignment)
- การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบ ที่อาจเกิดต่อ
ประสิทธิผลขององค์การโดย การจัดการความเสี่ยงการ
ติดตามควบคุมกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลทั้งในเชิงป้องกันและ
เชิงรุกและ&nbsp;การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน&nbsp;ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และนามา
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกระบวนการ และนามาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

การติดตามควบคุมตัวชี้วัดนา (Leading Indicators) ทั้งเชิงป้องกันและ
เชิงรุก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และนามาแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างทันท่วงที

Significance (Integration)
- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการ
ต่างๆ&nbsp; ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งผลต่อเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

อธิบายการดาเนินการ

นย. มีแนวทางในการกาหนดที่สาคัญของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการทางานโดยใช้แผนภาพและตาราง SIPOC Model มีวิธีการใน
การกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการสาคัญ ในด้านองค์บคุ คล
องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี การวิจยั และพัฒนา และการบริหารจัดการ ซึ่ง
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยแต่ละ
มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ กระบวนการต้องถูกทาเป็น Work Flow และ Work Manual เพือ่ ให้
มั่นใจว่า กระบวนการต่างๆ ถูกนาไปใช้ วัดค่าได้ ประเมินผลได้ ทาซ้าได้
กระบวนการสนับสนุน ในมิติต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
และมีกระบวนการย่อยบางส่วนได้จดั ทาเป็น Work Flow และ Work
ประสิทธิผลของกระบวนการ
Manual เรียบร้อยแล้วจานวน 24 กระบวนการ ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการ
ทดลองใช้กระบวนการย่อยดังกล่าว และจะดาเนินการนาผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุงต่อไป

การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉิน การ
เตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉินตลอดจนการเตรียม
ตัวล่วงหน้าเพือ่ ลดความเสียหาย

ผลการประเมิน
3

Significance (Integration)
- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการ
ต่างๆ&nbsp; ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งผลต่อเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การประสานงานและบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เพือ่ การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม
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