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ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

แนวคิดการออกแบบกระบวนการท างานที่เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ 
(End-to-end process design)เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่
ประชาชน และไม่เกดิผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม

การประสานงานในกระบวนการที่ต้องผ่านหลายส่วนราชการ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสิทธิผล

การติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การติดตามควบคุมกระบวนการโดยการใช้ข้อมูลร่วมกบัเครือข่ายจาก
ภายนอก

การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการจดัการกระบวนการและการติดตาม
รายงานผลอย่างรวดเร็ว
การวิเคราะหอ์ปุสรรคปญัหาที่เกดิขึ้น หรือการใช้ข้อมูลเทียบเคียง 
(Benchmarks) ผลการด าเนินงาน เพือ่ออกแบบกระบวนการท างานให้
ตอบสนองการบรูณาการที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ

Basic (A&D)
- การออกแบบกระบวนการท างานให้มีการเช่ือมโยง
ต้ังแต่ต้นจนจบ (End-to-end process design) เพ่ือ
ส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน&nbsp;
รวมถึงประสานการท างานที่ข้ามส่วนราชการ 
(Cross-boundary process) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด

นย. มีแนวทางในการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการท างาน
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญโดยใช้ข้อมูลจากผลการสัมมนา 
PMQA ทร. ร่วมกนัเมื่อ 22 พ.ย.59 ได้ระบผุลการผลิตการบริการ ไว้อย่าง
ชัดเจน คือ 1.ผลผลิต คือ "ก าลังฝ่ายนาวิกโยธินที่มีความพร้อมในเร่ืองท า
การรบ และรักษาความปลอดภัย" 2.บริการที่ส าคัญ คือ "การเตรียมก าลัง
ฝ่ายนาวิกโยธิน"  ส่วนกระบวนการท างานนั้น ยังมีความเหน็ออกเปน็
หลายแนวทางและไม่สอดคล้อง ทั้งในกลุ่ม ส่วนบงัคับบญัชา ส่วนก าลังรบ
 และส่วนยุทธบริการ ในส่วนของ นย. ใช้แนวทางแบง่ดังนี้ คือ 
กระบวนการหลัก กระบวนการรอง กระบวนการย่อย ในด้านองค์บคุคล 
องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี การวิจยัและพฒันา และการบริหารจดัการ

Advance (Alignment)
- มีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวช้ีวัดและ
ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยดิีจิทัลที่ทันสมัย และข้อมูล
รว่มกับเครอืข่ายภายนอกเพ่ือการท างานที่เกิด
ประสิทธิผล
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Significance (Integration)
- การใช้เทคโนโลยดิีจิทัลในการจัดการกระบวนการ และ
การติดตามรายงานผลอยา่งรวดเรว็ ฉับไว และ
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Operational excellence)

นย. มีแนวทางในการน าเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศมา
พจิารณาปรับปรุงกระบวนการท างาน ซ่ึงปจัจบุนันี้ได้น าระบบสารสนเทศ
ของ ทร. มาใช้ เช่นระบบHRMISS  e-Slip และอยู่ระหว่างการพฒันา
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้เอง เช่น ระบบรายงานสถานภาพยานยนต์ เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการ ลดขั้นตอน ลดกระบวนการท างานที่
ซ้ าซ้อน และลดการใช้บคุลากร

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

กระบวนการท างานที่เช่ือมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการเพ่ือน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ6.1

แนวทางการด าเนินการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

มีการบริหารจดัการกระบวนหลัก และกระบวนการสนับสนุนอย่างเปน็
ระบบ

ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามควบคุมการด าเนินการ

มีแนวทางและเคร่ืองมือในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการ
บริการใหดี้ขึ้น

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงใหเ้กดิขึ้นใน

กระบวนหลัก

กระบวนการสนับสนุน

การบริการประชาชน

ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร

การสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการแกป้ญัหาเชิงบรูณาการ

การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกีย่วข้อง อาจด าเนินการผ่าน Government innovation lab โดย
อาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

Significance (Integration)
- การสรา้งนวัตกรรมในการปรบัปรงุผลผลิต
และการแก้ไขปัญหาในเชิงกระบวนการระดับองค์การ 
จนเกิดความเป็นเลิศน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ (Public value)

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การบรหิารจัดการกระบวนการอยา่งเป็นระบบทั้ง
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน
มีการติดตาม และปรบัปรงุเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล โดย
มุ่งเน้นคุณค่าแก่ประชาชน

นย. มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพือ่ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน เพือ่ปรับปรุงผลผลิตการบริการและผลการด าเนินงานและลดความ
ผิดพลาดต่างๆ โดยใช้หลักการ ดังนี้   1. ท างานเท่าเดิม ได้ผลงานมากขึ้น 
  2. ท างานน้อยลง ได้ผลงานเท่าเดิม   3. ท างานเท่าเดิม ผลงานเท่าเดิม 
ใช้เวลาน้อยลง ปจัจบุนัได้น าวิธีการของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มาเปน็
แนวทาง
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Advance (Alignment)
การสรา้งนวัตกรรมในการปรบัปรงุกระบวนการ
กระบวนการหลักกระบวนการสนับสนุนการบรกิาร
ประชาชนความสะดวกและการสื่อสาร

การสรา้งนวัตกรรมในการปรบัปรงุปรบัปรงุผลผลิต กระบวนการ และการบรกิาร6.2



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

มีการวิเคราะหต้์นทุน และการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เช่น การวิเคราะหต้์นทุน
รวม ต้นทุนโครงการ  ต้นทุนด้านการบริหารจดัการทั้งทางตรง ทางออ้ม 
   ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จ าแนกเปน็สัดส่วนเพือ่น าไปใช้ในการติดตาม
ควบคุม

มีการวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว

การลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานจากการใช้เทคโนโลยี
และการแบง่ปนัทรัพยากรในการท างานร่วมกนั
การติดตามผลการลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่สร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน

การใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เพือ่การลดต้นทุนและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การและผลกระทบต่อยทุธศาสตรช์าติและผลลัพธ์6.4

Basic (A&D)
- มีการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุนในทรพัยากรต่างๆ
ที่ใช้ในกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 
เพ่ือการควบคุมต้นทุนโดยรวม

นย. มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน
 ดังนี้   1. ให ้นขต.นย. มีการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ โดยเฉพาะหมวด 6 ในเร่ืองการจดัท า work flow ของ
กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
  2. มีการประกาศใช้มาตรการประหยัด ทร. ซ่ึงจะเปน็การก าหนดรายการ
ค่าใช้จา่ยต่อหน่วยท าใหส้ามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
กจิกรรมของ นขต.นย. ใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดียวกนั   3. ใช้การควบคุม
ภายใน ในการค้นหาและระบคุวามเส่ียงที่จะท าใหก้ารด าเนินกจิกรรม/
กระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จ และน ามาปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพือ่ลดความผิดพลาดนั้น โดยก าหนดให ้นขต.นย. จดัท ารายงาน
การปรับปรุงการควบคุมทุก 6 เดือน
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Advance (Alignment)
- น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน จาก&nbsp;นโยบายการลด
ต้นทุนการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย&nbsp;แบ่งปัน
ทรพัยากรในการท างานรว่มกัน

Significance (Integration)
- การใช้เทคโนโลยดิีจิทัลเพ่ือนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ข้อมูล 
เทียบเคียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การลดต้นทุนและการใช้ทรพัยากรเพ่ือสรา้งความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน6.3

แนวทางการด าเนินการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

มีการติดตามควบคุมกระบวนการหลักโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลัก ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ  ต้นทุน  ความ
ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม   เศรษฐกจิ  สังคม  การดูแลสาธารณสุขและสา
ธารณภัย เปน็ต้น

มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ
กระบวนการสนับสนุน ในมิติต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ

การติดตามควบคุมตัวชี้วัดน า (Leading Indicators) ทั้งเชิงปอ้งกนัและ
เชิงรุก ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และน ามาแกป้ญัหา
ได้อย่างทันท่วงที

การจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการเตรียมพร้อมเพือ่รับมือกบัภัยพบิติัและภาวะฉุกเฉิน การ
เตรียมพร้อมเพือ่รับมือกบัภัยพบิติัและภาวะฉุกเฉินตลอดจนการเตรียม
ตัวล่วงหน้าเพือ่ลดความเสียหาย

มีการวิเคราะหผ์ลกระทบที่เกดิขึ้นทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

Significance (Integration)
- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการ
ต่างๆ&nbsp; ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิม ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละส่งผลต่อเศรษฐกิจ
 สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของกระบวนการหลัก
และตัวช้ีวัดเชิงยทุธศาสตรท์ั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย&nbsp;- การติดตามควบคุม
กระบวนการสนับสนุนต่างๆ ภายในของส่วนราชการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
 ต้นทุนเพ่ือการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

นย. มีแนวทางในการก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานโดยใช้แผนภาพและตาราง SIPOC Model มีวิธีการใน
การก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการส าคัญ ในด้านองค์บคุคล 
องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี การวิจยัและพฒันา และการบริหารจดัการ ซ่ึง
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพฒันา ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยแต่ละ
กระบวนการต้องถูกท าเปน็ Work Flow และ Work Manual เพือ่ให้
มั่นใจว่า กระบวนการต่างๆ ถูกน าไปใช้ วัดค่าได้ ประเมินผลได้ ท าซ้ าได้ 
และมีกระบวนการย่อยบางส่วนได้จดัท าเปน็ Work Flow และ Work 
Manual เรียบร้อยแล้วจ านวน 24 กระบวนการ ซ่ึงขณะนี้ได้ด าเนินการ
ทดลองใช้กระบวนการย่อยดังกล่าว และจะด าเนินการน าผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุงต่อไป
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Advance (Alignment)
- การเตรยีมการเชิงรกุเพ่ือลดผลกระทบ ที่อาจเกิดต่อ
ประสิทธิผลขององค์การโดย การจัดการความเสี่ยงการ
ติดตามควบคุมกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยใช้ตัวช้ีวัดและข้อมูลทั้งในเชิงป้องกันและ
เชิงรกุและ&nbsp;การเตรยีมพรอ้มเพ่ือรบัมือกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน&nbsp;ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และน ามา
แก้ปัญหาได้อยา่งทันท่วงทีซ่ึงอาจส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกระบวนการ และน ามาแก้ปัญหาได้อยา่งทันท่วงที



การประสานงานและบรูณาการทั้งภายในและภายนอก เพือ่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ และผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อม

                   ตรวจถูกต้อง

       น.ท.

            (มนัฐพนัธ์   ปัญญาใจ)

         หน.ต่อต้านข่าวกรอง ขว.นย.
                          พ .ค.๖๓

Significance (Integration)
- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการ
ต่างๆ&nbsp; ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิม ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละส่งผลต่อเศรษฐกิจ
 สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
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