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รายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ปีงบประมาณ 2563 



๒ 

 

สารบัญ 

 

เนื้อหา           หน้า 

ลักษณะส ำคัญขององค์กำร        ๑ 
หมวด ๑ การน าองค์การ         ๒๕ 
หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์        ๔๗ 
หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ๖๗ 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้      ๘๙ 
หมวด ๕ บุคลากร           ๑๐๔ 
หมวด ๖ การปฏิบัติการ          ๑๒๔ 
หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร         ๑๔๙ 
ผนวกแนบท้าย                    

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)                 
ของ กรง.ฐท.สส. ประจ าปี งป.๖๓                       
- แผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)         
ของ กรง.ฐท.สส. ประจ าปี งป.๖๓                                                                                                         
– ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Questionnaire) 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        



๑ 

 

 



๒ 

 

ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
๑. ลักษณะองค์กำร 
ให้ส่วนรำชกำรตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
ก. สภำพแวดล้อมของส ่วนรำชกำร 
(๑) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
- พันธกิจหรือหน้ำท่ีหลักตำมกฎหมำยของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไรบ้ำง 

 หน้ำที่ตำมกฎหมำย พันธกิจ 
อัตรำกองทัพเรือ อัตรำเฉพำะกิจ ๒๔๓๐   
กรมโรง งำน  ฐำน ทัพ เรื อ สัตหีบ  มีหน้ ำ ท่ี
ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและ
อุปกรณ์กำรช่ำงทุกประเภทของหน่วยท่ีฐำน
ทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน มีเจ้ำกรมโรงงำน
เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 

๑.อ ำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะน ำ และก ำกับกำร
เกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุก
ประเภท 
๒.ด ำ เนินกำรออกแบบ ตัว เรือ  ส่วนประกอบตัวเรื อ 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน 
และเครื่องใช้ประจ ำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ 
๓.ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง 
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยท่ีฐำน
ทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน 
๔.ด ำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดต้ัง เครื่องโสตทัศน์ 
เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้
ส ำนักงำน  ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน 

- ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำท่ีต่อควำมส ำเร็จของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร 
พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 

๑. อ ำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน 
แนะน ำ และก ำกับกำรเกี่ยวกับกำร 
ซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและ
อุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท 
๒.ด ำ เนิ นก ำรออกแบบ ตั ว เ รื อ 
ส่วนประกอบตัวเรือ  เครื่ อง จักร 
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือ
เ ดิน เ รื อบำ ง ส่วน  และ เครื่ อ ง ใ ช้   
ประจ ำเรือ เพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ 

- กำรเตรียมกำรด้ำนกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยท่ีฐำนทัพเรือสัตหีบให้   
กำรสนับสนุนให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ ในกำรให้กำรสนับสนุนหน่วย
ก ำลังรบหน่วยสนับสนุนก ำลังรบและหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่ง
จะส่งผลให้ภำรกิจของ ทร.สำมำรถปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ตำมบทบำท
อ ำนำจหน้ำท่ี ท้ังท่ีได้รับมอบหมำยเพิ่มเติมจำกรัฐบำล ประสบ
ควำมส ำเร็จในทุก ๆ ภำรกิจ 

 
 



๓ 

 

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
๓. ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลง
แก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องไฟฟ้ำ เครื่ อง ใช้ประจ ำเรือ 
เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก     บำงประเภทให้กับหน่วยท่ี
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ให้กำรสนับสนุน 
๔. ด ำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดต้ัง 
เครื่องโสตทัศน์  เครื่องมือเดินเรือ
บำงส่วน เครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้
ส ำนักงำน  ให้กับหน่วยท่ีฐำนทัพเรือ 
สัตหีบ กำรสนับสนุน 

- กำรเตรียมกำรด้ำนกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยท่ีฐำนทัพเรือสัตหีบให้   
กำรสนับสนุนให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ ในกำรให้กำรสนับสนุนหน่วย
ก ำลังรบหน่วยสนับสนุนก ำลังรบและหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่ง
จะส่งผลให้ภำรกิจของ ทร.สำมำรถปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ตำมบทบำท
อ ำนำจหน้ำท่ี ท้ังท่ีได้รับมอบหมำยเพิ่มเติมจำกรัฐบำล ประสบ
ควำมส ำเร็จในทุก ๆ ภำรกิจ 

 
- กลไก/วิธีกำรทีก่รมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจคืออะไร 
 

พันธกิจ 
ด ำเนินกำรในเรื่องกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำเรือ 
เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน 

บริกำร กลไก/วิธีกำรในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำร 
กำรซ่อมบ ำรุงเรือ 
 

กำรให้บริกำรในกำร ซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่น
แรง และอุปกรณ์กำรช่ำงทุกประเภท ท้ังตำม
แผนและฉุกเฉิน 

 
(๒) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
- เป้ำประสงค์วิสัยทัศน์และค่ำนิยมของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ท่ีได้ประกำศไว้คืออะไร 

กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีกำรจัดท ำวิสัยทัศน์และกำรก ำหนดค่ำนิยมร่วมตำมอนุมัติ    
จก.กรง.ฐท.สส. โดยน ำหน้ำท่ีตำมอัตรำเฉพำะกิจควำมต้องกำรด้ำนนโยบำย และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังปัจจัยท้ังภำยในและภำยนอกต่ำง ๆ มำวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกำส-
อุปสรรค SWOT และก ำหนดเป็นทิศทำงองค์กำร เพื่อมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ด้วยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้บริหำรทุกระดับ และบุคลำกร ท่ีเกี่ยวข้อง และได้ก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยมร่วม 
Core value วิสัยทัศน์“กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงำนของกองทัพเรือท่ีมีกำรซ่อมเรือ     
และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือท่ีดีมีมำตรฐำน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล” 

 



๔ 

 

- สมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไรและมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของ     
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำ
เรือ เครื่องทุ่นแรง และ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

สมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ดังกล่ำวเป็นจุดแข็งท่ีส ำคัญท่ีท ำให้กรมโรงงำน      
ฐำนทัพเรือสัตหีบสำมำรถปฏิบัติงำนตำมพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำย และกำรปฏิบัติภำรกิจอื่นตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
- ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นอย่ำงไร 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

อำยุ
เฉลี่ย 

เวลำ
รำชกำร 
เฉลี่ย (ปี) 

กลุ่ม จ ำนวน 
เพศ <ป.ตรี ป.ตรี >ป.ตรี 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
นำยทหำร
สัญญำบัตร 

๑๒๕ ๑๑๖ ๙       ๕๓ 
 

พล.ร.ต. ๑ ๑ 
   

๑ 
   

๕๙ 
 

น.อ.พิเศษ ๔ ๔ 
   

๔ 
   

๕๓ 
 

น.อ. ๗ ๗ 
   

๗ 
   

๔๗ 
 

น.ท. ๑๑ ๑๐ ๑ 
  

๘ ๒ 
  

๕๐ 
 

น.ต. ๒๐ ๑๘ ๒ 
   

๑ 
  

๕๓ 
 

ร.ต.- ร.อ. ๘๗ ๘๐ ๗       ๕๖ 
 

ประทวน ๑๐๘ ๙๘ ๑๐       ๔๔ 
 

พ.จ.อ.พิเศษ ๑๓ ๑๒ ๑       ๕๓ 
 

พ.จ.ต.-พ.จ.อ. ๖๖ ๖๐ ๖       ๔๕ 
 

จ.อ. ๕๑ ๔๘ ๓       ๓๕ 
 

ลูกจ้ำงประจ ำ ๒๖๗ ๒๔๐ ๒๗       ๕๖ 
 

พนักงำน
รำชกำร 

๓๓๔ ๒๙๕ ๓๙       ๓๓ 
 

พลทหำร -           
รวม/เฉลี่ย ๘๖๑ ๗๗๕ ๘๖       

  
หมำยเหตุ : ข้อมูลเมื่อ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ 
 
 



๕ 

 

- มีกำรจ ำแนกบุคลำกรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง 
  ๑. ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยอ ำนวยกำร กองบังคับกำร กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ  
 ๑.๑ แผนกธุรกำร ๑.๒ แผนกกำรเงิน ๑.๓ แผนกจัดกำร 
 ๑.๔ แผนกก ำลังพล ๑.๕ แผนกพัฒนำกำรช่ำง ๑.๖ แผนกโครงกำรและงบประมำณ 
  ๒. ฝ่ำยปฏิบัติกำร ประกอบด้วย  
      ๒.๑.กองแผนกำรช่ำง ๒.๒ กองโรงงำน  
ผู้บริหำร 

ระดับสูง  ประกอบด้วย พลเรือตรี 
  นำวำเอก (พิเศษ)  
ระดับกลำง  ประกอบด้วย นำวำเอก นำวำโท 
ระดับต้น  ประกอบด้วย นำวำตรี  

ผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย เรือเอก เรือโท  
  เรือตรี พันจ่ำเอก (พิเศษ)    
 พันจ่ำเอก พันจ่ำโท  
 พันจ่ำตรี จ่ำเอก   
 จ่ำโท จ่ำตรี 
- อะไรคือข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ 
ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 

๑. นำยทหำร ก  
   
  - พรรคนำวิน เหล่ำพลำธิกำร - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำขำ บริหำรศำสตร์ วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 
   
  - พรรคกลิน - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำขำ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
   

๒. นำยทหำร ป. - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำขำตำมท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติ
ท้ำยอัตรำ 

๓. นำยทหำร ข.  
  - สัญญำบัตร - ไม่ก ำหนด (เล่ือนขึ้นจำกนำยทหำรประทวนเท่ำนั้น) 
  - ประทวน   
   รับสมัครจำกบุคคลพลเรือน - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น 
   รับสมัครทหำรกอง - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น เว้นวิชำชีพเฉพำะท่ี



๖ 

 

ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
ประจ ำกำรต่อจำกเวลำกอง
ประจ ำกำร 

กองทัพเรือต้องกำรตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรสมัครรับ
รำชกำรต่อจำกเวลำกองประจ ำกำร พ.ศ.๒๕๒๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมต้องจบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ันประถมศึกษำปี
ท่ี ๖ 

๔. ทหำรกองประจ ำกำร - ไม่ก ำหนด 
๕. ลูกจ้ำง  
  - กลุ่มงำนช่ำง - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน

สำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำท่ี หรือเป็นผู้ผ่ำน
กำรทดสอบมำตรฐำน ฝีมื อ แร ง ง ำน ใน ระ ดับ ช้ัน ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนในหน้ำท่ี 

  - กลุ่มงำนเทคนิคพิเศษ - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำขึ้นไปใน
สำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำท่ีและเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๓ ปี กรณี
ปริญญำตรี ส ำหรับปริญญำโท ไม่น้อยกว่ำ ๙ ปี และ
ปริญญำเอกไม่นอ้ยกว่ำ ๕ ปี 

  - กลุ่มงำนสนับสนุน - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำท่ี 

 - กลุ่มบริกำรพื้นฐำน - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำท่ี 

๖. พนักงำนรำชกำร  
 - กลุ่มงำนบริกำร - คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนท่ีปฏิบัติหรือ 

- ในกรณีท่ีเป็นงำนท่ีต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะผู้
นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในงำนท่ีจะปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่ำ๕ปี 

 - กลุ่มงำนเทคนิค - คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ
และต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนท่ี
ปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปีหรือ 



๗ 

 

ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนท่ี
ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
งำนท่ีปฏิบัติ   ไม่น้อยกว่ำ๑๑ปีหรือ 

- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกันในสำขำท่ีเหมำะสมกับลักษณะงำนท่ี
ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
งำนท่ีปฏิบัติ   ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีหรือ 

- คุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำท่ี
เหมำะสมกับลักษณะงำนท่ีปฏิ บั ติและต้องมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนท่ีปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ 
๘ ปีหรือ 

- ในกรณีท่ีเป็นงำนท่ีต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่งมิได้
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำร
เฉพำะผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะควำม
ช ำนำญในงำนท่ีจะปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี 

  - กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีในสำขำวิชำท่ีเหมำะสมกับ
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

 - กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีและได้รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพเฉพำะหรือ 

- คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีและได้รับประกำศนียบัตรหรือ
หนังสือรับรองควำมรู้ในสำขำวิชำชีพเฉพำะในระดับท่ีสูง
กว่ำปริญญำตรีหรือ 

- คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
 - กลุ่มงำนเช่ียวชำญเฉพำะ - คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี และมีประสบกำรณ์ในงำนท่ีจะ

ปฏิบัติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี 
๑๒ ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำโท และ ๑๐ ปี ส ำหรับวุฒิ
ปริญญำเอก หรือ 

- คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี และได้รับประกำศนียบัตรใน
สำขำ ท่ีตรงกับควำมจ ำเป็นของลักษณะงำน โดยจะต้องมี
ประสบกำรณ์ในงำนท่ีจะปฏิบัติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี 
ส ำหรับวุฒิปริญญำตรี ๑๒ ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำโท และ 



๘ 

 

ล ำดับที่ ประเภท ข้อก ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
๑๐ ปี ส ำหรับวุฒิปริญญำเอก หรือ 

- มีประสบกำรณ์ในงำนท่ีจะปฏิบัติเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี 
และมีผลงำนเป็นท่ียอมรับในวงกำรนั้น 

 
- องค์ประกอบส ำคัญท่ีท ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ      
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร   
องค์ประกอบท่ีส ำคัญในกำรท่ีบุคลำกรของ กรง.ฐท.สส. จะร่วมกันขับเคล่ือนกำรท ำงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
ก ำลังพลทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนโดยแบ่งระดับต่ำง ๆ ดังนี้ 
      ๑. ระดับผู้บริหำร ผู้บริหำรในทุกระดับต้องรับรู้ รับทรำบ แนวทำงกำรบริหำรองค์กร เพื่อให้ไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และมีส่วนร่วมเข้ำไปก ำกับ ดูแล ประสำน และช่วยแก้ไขปัญหำ อยู่ตลอดเวลำและต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญ และแจ้งให้ก ำลังพลทรำบอยู่ตลอดเวลำ เพรำะในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ผู้บริหำรต้องคอยเฝ้ำตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร ( Monitoring) และ
ประชำสัมพันธ์ให้กับก ำลังพลในองค์กรได้รับรู้ รับทรำบได้อย่ำงท่ัวถึงซึ่งจุดแข็งของข้ำรำชกำรทหำร คือกำร
เคำรพเช่ือฟังค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำโดยเคร่งครัด หำกในระดับผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ นโยบำยท่ีชัดเจน กำรน ำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่ำงรวดเร็วดังนั้น
ผู้บริหำรจึงเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กร ตำมพันธกิจเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ 
   ๒. ระดับผู้ปฏิบัติ จะต้องมีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในต ำแหน่งหน้ำท่ี
ของตนเองอยู่ เสมอ ฝึกฝนตนเองให้มีควำมรอบรู้อยู่ตลอดเวลำ เพรำะสภำวะแวดล้อมในปัจจุบันได้
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วพฤติกรรมข้ำรำชกำรก็ต้องปรับเปล่ียนไปด้วย โดยเฉพำะกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมแห่ง
นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว่ำ Thailand ๔.๐ (ประเทศท่ีจะต้องขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เพื่อไปสู่เป้ำหมำยท่ีเป็น
ประเทศรำยได้สูง) จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีข้ำรำชกำรกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบจักต้องพัฒนำตนเอง
เพื่อให้มีองค์ควำมรู้อยู่ตลอดเวลำและก ำลังพลต้องมีควำมกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลำ จนน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning organization) ตำมทฤษฎีแนวคิดของPeter druger(๑๙๙๔) ท่ีบอกว่ำโลก
ในศตวรรษท่ี ๒๑ “ควำมรู้” จะเป็นทรัพยำกรท่ี ส ำคัญท่ีสุดลักษณะของสังคมแห่งควำมรู้ ๓ ประกำรคือ
ควำมรู้ไม่มีพรมแดนเพรำะ ควำมรู้เดินทำงได้ง่ำยกว่ำเงินควำมรู้ช่วยให้คนเล่ือนสถำนะของตนเองได้ เพรำะ
ควำมรู้เข้ำถึงได้ง่ำยจึงสำมำรถ แสวงหำได้ด้วยกำรเรียนหนังสือควำมรู้ให้ท้ังโอกำสประสบควำมส ำเร็จและ
ควำมล้มเหลวลักษณะสังคมแห่งควำมรู้ ท้ัง ๓ ประกำร จึงเป็นสังคมท่ีมีกำร แข่งขันสูงมำก ท้ังระดับองค์กร
และ เทคโนโลยี   จึงกลำยเป็นตัวแปร ท่ีส ำคัญ ท่ีให้ควำมรู้เกิดขึ้นพร้อมกันได้ อย่ำงมหำศำล ท ำให้องค์กร
ต่ำงๆ ต้องปรับตัว   อยู่เสมอ อีกส่ิงหนึ่งท่ีส ำคัญคือข้ำรำชกำรกรง.ฐท.สส. จักต้องปรับเปล่ียนทัศนคติ 
พฤติกรรม ต่ำงๆ ให้สอดคล้องและเหมำะสมในกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนงำนต่ำงๆ ตำมนโยบำย
ผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กรง.ฐท.สส. ท่ีว่ำ “กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงำน



๙ 

 

ของกองทัพเรือที่มีกำรซ่อมเรือและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ดีมีมำตรฐำน โดยมีกำรบริหำรจัดกำร
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล” 

- ในกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีข้อก ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยท่ีเป็นเรื่องเฉพำะของ กรมโรงงำน     
ฐำนทัพเรือสัตหีบ อะไรบ้ำง 
      ๑. ข้อก ำหนดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของ 
กรง.ฐท.สส. โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธำนฯ  
 ๒. มำตรฐำนสุขภำพผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ พ.ศ.๒๕๕๙ (นักประดำน้ ำ กรง.ฐท.สส. ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับ
บรรยำกำศ รพ.อำภำกร ฯ ฐท.สส.)  
 ๓. มำตรฐำนกำรประเมินจำกกำรตรวจสุขภำพของพนักงำนรำชกำรในสังกัด กรง.ฐท.สส. 
(๔) สินทรัพย์ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอำคำรสถำนท่ีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส ำคัญอะไรบ้ำง 
 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญในกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติงำน 
 
 

เทคโนโลยี - ระบบ internet intranet และ website  
- กำรส่ือสำรทำงทหำร 
- ระบบวิทยุเช่ือมโยง 
- ระบบทีวีวงจรปิด, Line, facebook และ software ตำมท่ี ทร.ก ำหนดให้ใช้งำน 

ยำนพำหนะ 
 

ประเภทสนับสนุน/ ทุ่นแรง/สำย ชย.ทร. 
รถเครน (ป้ันจ่ัน) ขนำด ๓๐ ตัน(KATO) 
รถเครน (ป้ันจ่ัน) ขนำด ๑๐ ตัน(ISUZU) 
รถเครน (ป้ันจ่ัน) ขนำด ๑๐ ตัน(TADANO) 
ตักดิน(FORD754) 
ตักดิน(FORD754) 
รถไถตัดหญ้ำ(FORD6600) 
รถไถตัดหญ้ำ(FORD3600) 
รถยกด้ำนหน้ำ(TCM) 
รถยกด้ำนหน้ำ(KOMUTZU) 
รถบรรทุกเทท้ำย 
รถกระเช้ำ 
รถลำกจูง TOYOTA(๑) 
รถลำกจูงTOYOTA(๒) 

อัตรำ(คัน) 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

ซ่อมท ำ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

พร้อม 
๑ 
- 
- 
- 
๑ 
- 
- 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

หมำยเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีส ำคัญขององค์กำร 
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รถลำกจูงTRACTER(๓) 
รถเทด้ำนหน้ำ (YUNMA) 
รถเทด้ำนหน้ำ นิมบัส (๑) 
รถเทด้ำนหน้ำ นิมบัส(๒) 
รถถำกถำง (ตีนตะขำบ) 
รถยกเทด้ำนหน้ำ LANCER BOSS 
กระบะ (ISUZU) 
รถตัดหญ้ำ KIOTI 
ประเภทสนับสนุน/สำย ขส.ทร. 
รถยนต์โดยสาร (ปอ.) ขนาดใหญ่ ฮีโน่ 
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 1 นิสสัน 

รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 2 โตโยต้า 

รถยนต์นั่ง 1 โตโยต้า 

รถยนต์นั่ง 2 นิสสัน 

รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ อีซูซุ 
รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ฮีโน่ 
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 อีซูซุ 
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 2 อีซูซุ 
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 3 อีซูซุ 
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 4 ฟอร์ด 

รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 5 อีซูซ ุ

รถยนต์บรรทุกน  า อีซูซุ 
รถจักรยานยนต์  1 ฮอนด้า 

รถจักรยานยนต์ 2 ซูซูกิ  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๕ 
 

- 
- 
- 
- 
- 
๑ 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๑ 
- 
- 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
๕ 

 
 
 
 
 
 
รอรุจ ำหน่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอรุจ ำหน่ำย 

 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
- ซินโครลิฟท์ขนำด ๑๒๕  ตัน และขนำด ๙๕๐ ตัน 
- อำคำรโรงงำนส ำหรับซ่อมท ำพร้อมเครื่องจักร 
- อำคำรส ำนักงำนและโรงจอดรถ 
- ระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ / ประปำ 
- บ้ำนพักข้ำรำชกำร(บ้ำนเด่ียว บ้ำนแฝด ตึกแถว แฟลต อำคำรพักส่วนกลำง) 
- อำคำรพลศึกษำ สนำมฟุตบอล สนำมฟุตซอลสนำมเทนนิส 

 
    กรง.ฐท.สส. มีเทคโนโลยีสนับสนุนกำรซ่อมสร้ำงเรือของ ทร. ได้อย่ำงท่ัวถึงมีอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกใช้ในกำรปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจและหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยตลอดจนสนับสนุนกำรช่วยเหลือ พัฒนำ



๑๑ 

 

ประเทศแต่ไม่เต็มประสิทธิภำพเนื่องจำกอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงรำยกำรมีอำยุกำรใช้งำนมำ
นำนต้องได้รับกำรซ่อมบ ำรุงตำมระยะเวลำและบำงรำยกำรมีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จ ำเป็นต้องจัดหำเพิ่มเติม
ให้ครบตำมอัตรำ 
 

  
 
(๕) กฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหบี ด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีส ำคัญ
อะไรบ้ำง 
      กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของกองทัพเรือ ดังนี้ 

กฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหำสำระส ำคัญของ 
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออกหรือ
เจ้ำของกฎหมำย 

- กำรซ่อมบ ำรุงเรือ 

- คู่มือบริหำรงำนซ่อมบ ำรุง
เรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔ 

-ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรแบ่งมอบงำน
และกำรวำงแผนซ่อมบ ำรุงเรือ 

อร. 
 

- โปรแกรม Glin System 
ของ อร. 

-ใช้เขียนใบส่ังงำน ตรวจสอบวัสดุ ร่วมกับหน่วยงำน
สนับสนุนและผู้ใช้เรือ 

อร. 

- มำตรฐำนม.อ.ก. ๒๑๐
มำตรำฐำนISO 

-มำตรฐำนเครื่องมือ อุปกรณ์และกระบวนกำรเขียน
แบบ 

อร. 

-ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

-ประกอบกำรจัดหำจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ฯ ส ำนักนำยก 
รัฐมนตรี 

 
- ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำร

พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ 
-กำรมอบอ ำนำจในกำรจัดหำพัสดุ ทร. 

- คู่มือกำรจัดคลังและกำร
เก็บรักษำพัสดุ 

-ว่ำด้วยกำรจัดคลังพัสดุกำรจัดเก็บกำรบ ำรุงรักษำ
กำรจ ำหน่ำยพัสดุ ฯ 

พธ.ทร. 
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-อทร.๔๐๐๘ คู่มือกำรอู่ -แนวทำงกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรอู่ท่ีถูกต้อง อร. 

- มำตรฐำน อร.(กำรควบคุม
คุณภำพงำนซ่อม) 

-ขั้นตอนกำรทดสอบกำรซ่อมท ำด้วยเครื่องมือและ
เกนณ์กำรวิ เครำะห์ควบคุมงำนซ่อมท ำแต่ละ
ประเภท 

อร. 

-คู่มือซ่อมท ำ สำขำงำนช่ำง
ของ อร. (ISO ) 

-กระบวรกำร วิธีกำร และ กำรควบคุมคุณภำพกำร
ซ่อมท ำในสำขำงำน ช่ำงกล ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงตัวเรือ
เหล็ก ช่ำงต่อไม้ และบริกำร 

อร. 

 
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
(๖) โครงสร้ำงองค์กำร 
- โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีลักษณะอย่ำงไร 

 
 
 
 
 

 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยขึ้นตรงสังกัดฐำนทัพเรือสัตหีบ จัดอยู่ในประเภทหน่วย
ก ำลังรบโดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น ๑ กองบังคับกำร ๒ หน่วยขึ้นตรง ดังนี้ 
 ๑. กองบังคับกำร มีหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมโรงงำน รวมท้ังกำรด ำเนินกำร
ในเรื่อง กำรธุรกำร กำรบริกำร กำรเงิน กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสถิติ 
 ๒. กองแผนกำรช่ำง มีหน้ำท่ีวำงแผนงำน ออกแบบ และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง 
ดัดแปลงตัวเรือส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องใช้ประจ ำเรือ 
เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 ๓. กองโรงงำน มีหน้ำท่ีซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ทดลอง ตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กองบงัคับการ กองแผนการช่าง กองโรงงาน 
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- ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ผู้บริหำรกรมโรงงำน    
ฐำนทัพเรือสัตหีบ และส่วนรำชกำรท่ีก ำกับมีลักษณะเช่นใด (*) 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
(๗) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง (*)  

บริกำร ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทำงและวิธีกำร
ให้บริกำร 

กำรบริกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 
ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ซ่อมสร้ ำง เรือ เครื่ อง ทุ่นแรงและ
อุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท 
- ซ่อมบ ำรุง/ดัดแปลงตัวเรือ 

 
-เ รื อ ท่ี ม ำข อ
ซ่ อมในพื้ น ท่ี
บริกำร 
 

 
กองเรือต้นสังกัดเรือ
ท่ีมำขอซ่อมในพื้น ท่ี
(กตอ.กร ,กฟก.๑กร. ,
กฟก๒.กร ,กบฮ.กร .

 
- จัดท ำแผนและประสำนงำน
ซ่อมบ ำรุ งเรือ เครื่อง จักร
ใ ห ญ่ / เ ค รื่ อ ง จั ก ร ช่ ว ย /
เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง/

ฐท.สส. 

กองโรงงำน กองบังคับกำร 

แผนกธุรกำร 

แผนกจัดกำร 

แผนกพัฒนำกำรช่ำง 

แผนกแผนและ

ประมำณกำรช่ำง 

แผนกพัสดุช่ำง 

กรง.ฐท.สส. 

แผนกกำรเงิน 

แผนกก ำลังพล 

แผนกโครงกำรและ

งบประมำณ 

แผนกออกแบบ 

แผนกโรงงำนไฟฟ้ำ 

แผนกโรงงำนเรือไม้ 
และบริกำร 

ผังโครงสร้ำงองค์กำรและวิธีกำรก ำกับดูแลตนเองท่ีด ี

 

กองแผนกำรช่ำง 

แผนกโรงงำนเรือเหล็ก 

แผนกโรงงำนเคร่ืองกล 

แผนกจัดแผนงำน 

แผนกควบคุมคุณภำพ 

แผนกก ำกับกำรซ่อมสร้ำง 
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บริกำร ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทำงและวิธีกำร
ให้บริกำร 

 - ซ่ อ ม บ ำ รุ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ ห ญ่ /
เครื่องจักรช่วย/อุปกรณ์ประกอบตัว
เรือ/เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง 
   - ซ่อมบ ำรุงรถรบ/รถช่วยรบ 
   - ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์สำยต่ำง ๆ 

 ,กยบ.กร,กยฝ.กร,กฝร.
กร.,กบร.กร.,กดน.กร.
,นสร.กร.) 
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓,
กปช.จต. 
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ 
 

อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ 
- ดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุ ง
ชำนยกเรือ  ลำนซ่อมเรือ 
อุปกรณ์ เครื่องมือช่ำงให้มี
ควำมพร้อม 
- สนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุง
ดัดแปลงตัวเรือ เครื่องจักร
ใ ห ญ่ / เ ค รื่ อ ง จั ก ร ช่ ว ย /
เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง /
ครุภัณฑ์สำยช่ำงต่ำงๆ ใน
แผนและนอกแผน 
กร ะ บว น กำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร
ประกอบด้วย 
CP๒ . ๑  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
วำงแผนกำรซ่อม ดัดแปลง 
แก้ไข 
CP๒ . ๒ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ด ำ เนินกำรซ่อมดัดแปลง 
แก้ไข 

 
- กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังท่ีส ำคัญต่อผลผลิตต่อกำรบริกำรท่ีมีให้และต่อกำรปฏิบัติกำร
ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ อย่ำงไร 
      โดยมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง แนวทำงกำรส่ือสำร วิธีกำรส่ือสำรต่อกัน มีควำมแตกต่ำงกันโดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

บริกำรที่ให้ ควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

ผู้รับบริกำร 
-เรื อตำมแผนกำรซ่ อมบ ำรุ ง เรื อ
ประจ ำป ี
-ก ำลังรบทำงเรือ ณ ท่ีต้ังปกติ ท่ีจอด
เทียบท่ำ กทส.ฐท.สส. 

กำรบริกำรซ่อม
บ ำรุงเรือ 

ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
- กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรซ่อม
บ ำรุงเรือ เครื่อง จักรใหญ่/
เครื่องจักรช่วย/เครื่องมือกล/
เ ค รื่ อ ง ทุ่ น แ ร ง / อุ ป ก ร ณ์

ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร กั บ
ผู้รับบริกำร 
๑.โทรศัพท์/โทรสำร 
๒.วิทยุติดต่อส่ือสำร 
และ ปร ะส ำน กำ ร



๑๕ 

 

กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

บริกำรที่ให้ ควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ำงกัน 

-เรือท่ีออกปฏิบั ติรำชกำรในทะเล 
พื้นท่ีอ่ำวไทยตอนบนถึงเกำะกูด(ทรภ.
๑,มรก.,อศ.,มชด.) 
-หน่วยเรือเฉพำะกิจท่ีจอดเทียบท่ำ 
กทส.ฐท.สส.(มชด.,ทรภ๒.,ทรภ.๓) 
-เรือฝึก Cobragold,Karat 
-มฝ.นรจ.,มฝ.นนร., 
-หน่วย ทร.ในพื้นท่ีท่ีขอรับกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทำงกำรช่ำง
(กร.,กตอ.,กฟก.๑.,กฟก๒.,กบฮ..,กยพ. 
กยฝ.,กฝร.,กบร.กดน.นสร.,สพ.ทร.,นย.,
สอ.รฝ.,ศกล.พธ.ทร.กชพ.พธ.ทร., 
รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ, 
รร.ชุมพลฯ,ศฝท.,กอต.อศ.กอล.อล.ทร.
,นขต.ฐท.สส.) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กองทัพเรือ 
-อร. 
-กร. 
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓,กปช.จต. 
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ 

ประกอบตัวเรือมีควำมพร้อม 
และสำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
- สำมำรถให้กำร สนับสนุนกำร
ซ่อมบ ำรุ ง ดัดแปลงตัว เรื อ 
เครื่องจักรใหญ่/เครื่องจักร
ช่วย/เครื่องมือกล/เครื่องทุ่น
แรง ยำนพำหนะ รถรบ/รถ
ช่วยรบ/ครุภัณฑ์สำยช่ำงต่ำง 
ๆ ท้ัง ในแผนและนอกแผน
ตลอดเวลำ 
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
เช่นเดียวกับผู้รับบริกำร กรณี
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ร้องขอ
หรือประสำนมำท่ี กรง .ฐท .
สส. 

ปฏิบัติ 
๓ .กำรประ ชุม/ ส่ั ง
กำร 
 
 
 
กำรสื่ อสำร กับผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. กำรส ำรวจควำม
ต้องกำร 
๒. กำรส ำรวจควำม
พึงพอใจและควำมไม่
พึงพอใจ 
๓. จัดเวทีแลก 
เปล่ียน  (ส่ือสำรสอง
ทำง) 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
บริกำรกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 

ผู้รับบริกำร ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
เรือ ทร.ท่ีมำขอรับกำรสนับสนุนกำรซ่อม
ในพื้นท่ี 
 

ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
รวดเร็วทันตำมแผนและมีคุณภำพกำรซ่อมท ำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
กองเรือต้นสังกัดเรือขอรับกำร
สนับสนุน/หน่วยเรือเฉพำะกิจ 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีควำมเช่ือมั่นและเรือสำมำรถน ำใช้ปฏิบัติรำชกำรได้ดี 
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(๘) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ หรือองค์กำรท่ีเกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันท่ีส ำคัญ     
มีหน่วยงำนใดบ้ำงและมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำท่ีของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 
- หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวมีส่วนร่วมหรือบทบำทอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ (*)  
- กลไกท่ีส ำคัญในกำรส่ือสำรและข้อก ำหนดส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง 

 ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับส่วนรำชกำรหรือองค์กำรท่ีเกี่ยวข้องกับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหี บ
ประกอบด้วย  

๑. กองทัพเรือ 
๒. กองเรือยุทธกำร 
๓. กรมอู่ทหำรเรือ 
๔. กรมอุทกศำสตร์ 
๕. โรงเรียนนำยเรือ 
๖. กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
๗. ทัพเรือ ภำค ๑,๒,๓ 
๘. ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
๙. กปช.จต. 
 
 

 
บริกำรกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 

ส่วนรำชกำร/องค์กำรที่
เก่ียวข้อง 

บทบำทหน้ำทีใ่นกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

กองทัพเรือ 
-อร. 
-กร. 
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓,
กปช.จต. 
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ 
 

๑. กำรก ำหนดนโยบำย 
และยุทธศำสตร์กำร
ป้องกันประเทศ 
๒.กำรออก/จัดท ำ ค ำส่ัง/
แผนปฏิบัติกำร 
๓. กำรแลกเปล่ียน/ให้
ข้อมูลข่ำวกรอง
ยุทธศำสตร์ 

ด้ำนกฎหมำย 
- คู่มือบริหำรงำนซ่อมบ ำรุง
เรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔ 
- โปรแกรม Glin System 
ของ อร. 
-มำตรฐำนม.อ.ก. ๒๑๐ 
-ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร

๑. โทรศัพท์/โทรสำร 
๒. วิทยุติดต่อส่ือสำร และ
ประสำนกำรปฏิบัติ 
๓. กำรประชุม/กำรส่ังกำร 
๔. กำรประชุมทำงไกลผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงวีดิโอ 
Video Tele Conference: 
VTC 

ข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
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๔. กำรจัดสรรทรัพยำกร 
 

พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ 
-คู่มือกำรจัดคลังและกำร
เก็บรักษำพัสดุ 
- อทร.๔๐๐๘ คู่มือกำรอู่ 
- มำตรฐำน อร.(กำรควบคุม
คุณภำพงำนซ่อม) 
-คู่มือซ่อมท ำ สำขำงำนช่ำง
ของ อร. (ISO ) 
ด้ำนควำมต้องกำร 
๑. รวดเร็วทันตำมแผนและ
มีคุณภำพกำรซ่อมท ำ 
ด้ำนประสิทธิภำพ 
๑. เรื อสำมำรถใ ช้ปฏิบั ติ
รำชกำรได้ดี 

๒. สภำวกำรณ์ขององค์กำร : สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส ่วนรำชกำรเป็นเช ่นใด 
ให้ส่วนรำชกำรตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข ่งขัน 
(๙) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข ่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
- สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นเช่นใด
ประเภทกำรแข่งขันและจ ำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
- ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไรและผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบันของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในประเด็น
ดังกล่ำวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่ำงไร 

ประเภทกำร
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นกำร
แข่งขัน 

ผลกำรด ำเนินกำร
ปัจจุบันเม่ือเปรียบ

กับคู่แข่ง 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำ
ให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ 

ภำยในกองทัพเรือ 
 

ไม่มี บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร
ซ่อมบ ำรุงเรือ 

ไม่มี ไม่มี 

ภำยนอกกองทัพเรือ 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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๑๐) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 
- กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ รวมถึงกำร
เปล่ียนแปลงท่ีสร้ำงโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร (*) 
๑๐.๑ จุดแขง็ของหน่วย (ปัจจัยภำยใน) 
 ๑๐.๑.๑ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีก ำลังพลและยุทโธปกรณ์ท่ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรสนับสนุน
หน่วยก ำลังรบและหน่วยอื่นๆของกองทัพเรือในกำรป้องกันประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
 ๑๐.๑.๒ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีหน่วยงำนในสังกัดหลำยหน่วยท่ีมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัด
และหน้ำท่ีไว้อย่ำงชัดเจน 
 ๑๐.๑.๓ ก ำลังพลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ได้รับกำรปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยรวมท้ังมี      
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๐.๑.๔ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีระบบกำรฝึกท่ีชัดเจนเพื่อเตรียมควำมพร้อมขององค์บุคคลองค์
วัตถุ และองค์ยุทธวิธีในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๑๐.๑.๕ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงำนท่ีเป็นท่ียอมรับจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำยในและ
ภำยนอกกองทัพเรือ 
๑๐.๒ จุดอ่อนของหน่วย (ปัจจัยภำยใน) 
 ๑๐.๒.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้ส ำหรับกำรซ่อมท ำเรือของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอำยุกำรใช้งำน   
ท่ีนำน กำรซ่อมบ ำรุงและกำรจัดหำใหม่เพื่อทดแทนให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจยังมีข้อจ ำกัด 
     ๑๐.๒.๒ ระบบกำรจัดกำรของระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนตำมสำยงำนทำงทหำรของกรมโรงงำน 
ฐำนทัพเรือสัตหีบยังให้ควำมส ำคัญน้อยกับกำรน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 ๑๐.๒.๓ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงำนรำชกำรทำงทหำรท่ีมีสำยกำรบังคับบัญชำลดหล่ัน
กันตำมล ำดับช้ันซึ่งท ำให้กระบวนกำรพิจำรณำและตกลงใจจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำน โครงสร้ำงกำรจัดส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนยังไม่รองรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่และระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ๑๐.๒.๔ ระบบกำรท ำงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบยังให้ควำมส ำคัญน้อยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและสถิติส ำคัญอย่ำงเป็นระบบ เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนท่ีผ่ำนมำ องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
และบทเรียนจำกข้อผิดพลำด  
 ๑๐.๒.๕ ระบบกำรจัดกำรและกำรพัฒนำก ำลังพลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อ
ต่อกำรท่ีจะท ำให้ก ำลังพลมีควำมรู้และทักษะท่ีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงผลกำรปฏิบัติงำนท่ีดีรวมท้ัง
ยังไม่มีระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมก้ำวหน้ำท่ีเป็นรูปธรรม 
๑๐.๓ โอกำสของหน่วย (ปัจจัยภำยนอก) 
 ๑๐.๓.๑ ทิศทำงในกำรพัฒนำของกองทัพเรือให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับฐำนทัพท่ำเรือ
ต่ำงๆ ในด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของฐำนทัพเรือสัตหีบใน
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ด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงในอนำคต เพื่อรองรับเรือท่ีต่อใหม่ของ กองทัพเรือ เช่น เรือฟริเกต สมรรถนะสูง เรือด ำ
น้ ำ ฯลฯ 
 ๑๐.๓.๒ ทิศทำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงทะเลมำกยิ่งขึ้น  
 ๑๐.๓.๓ ทิศทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย 
 ๑๐.๓.๔ นโยบำยกระทรวงกลำโหมและกองทัพเรือให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง
เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำหลักนิยมยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทำงทหำร 
 ๑๐.๓.๕ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
๑๐.๔ อุปสรรคของหน่วย (ปัจจัยภำยนอก) 
 ๑๐.๔.๑ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมืองของประเทศยังคงเป็นปัญหำท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป 
 ๑๐.๔.๒ แนวทำงและทิศทำงกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศในงำนด้ำนควำมมั่นคงยังเป็นข้อจ ำกัดใน
กำรปฏิบัติงำน และกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพของกรมโรงงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบต่อไป 
๑๐.๕ วิธีกำรเสริมจุดแข็งของหน่วย 
 ๑๐.๕.๑ เพิ่มควำมเป็นมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจ โดยกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำหนดมำตรฐำน
ในกระบวนกำรท ำงำน กำรก ำกับ กำรประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกท้ังยังต้องเพิ่มพูนและพัฒนำองค์
ควำมรู้ให้กับก ำลังพล เพื่อท่ีจะสำมำรถพัฒนำจนไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพให้ได้ในอนำคต 
 ๑๐.๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี เพื่อควบคุมบังคับบัญชำรวมท้ังกำรบริหำรงำนให้หน่วยงำนในสังกัด
ท่ีมีอยู่หลำยหน่วย ท่ีมีควำมหลำกหลำยและควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนให้มีควำมเป็นมืออำชีพ และสำมำรถ
สร้ำงควำมเช่ือมั่นและยอมรับท้ังจำกภำยในและภำยนอก ทร. 
 ๑๐.๕.๓ กำรด ำรงขีดควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. ให้มีควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้เดิมท่ีมีอยู่และจัดหำทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้มำกยิ่งขึ้น 
๑๐.๖ วิธีกำรขจัดจุดอ่อนของหน่วย 
 ๑๐.๖.๑ เสนอแผนในกำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถ โดยกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ของฐำนทัพเรือสัตหีบ 
ทดแทนยุทโธปกรณ์ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนมำเป็นระยะเวลำและหมดประสิทธิภำพไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมท ำ และซ่อม
บ ำรุง เพื่อด ำรงขีดควำมสำมำรถต่ำง ๆ ให้คงอยู่ 
 ๑๐.๖.๒ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้ โดยกำรส่ือสำรในองค์กร เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยมีควำมรู้และเข้ำใจ    
ในทิศทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ รวมท้ังกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อบรรลุตำมวิสัยทัศน์ 
กรง.ฐท.สส. ท่ีก ำหนดไว้ 
 ๑๐.๖.๓ เสนอปรับโครงสร้ำงของฝ่ำยอ ำนวยกำรให้รองรับงำน เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำระงำนในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น เสนอปรับโครงสร้ำง หรือขยำยอัตรำระดับแผนกให้เป็นกองเพื่อเสนอตอบภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๐.๖.๔ ให้หน่วยต่ำง ๆ ท ำกำรบันทึกสถิติ ผลกำรปฏิบัติ รวมท้ังองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อรวบรวม
เป็นข้อมูลในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน เป็นองค์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริงให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ๑๐.๖.๕ ด ำเนินกำรบริหำรด้ำนก ำลังพลอย่ำงเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนก ำลังให้รองรับภำระงำนต่ำง ๆ  
ของ กรง.ฐท.สส. ในอนำคต 
๑๐.๗ วิธีสร้ำงโอกำสของหน่วย 
 ๑๐.๗.๑ กองทัพเรือให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับฐำนทัพท่ำเรือต่ำง  ๆ ในด้ำนกำรส่ง
ก ำลังบ ำรุง นับเป็นโอกำสอันดีในกำรท่ีจะพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในอนำคต 
 ๑๐.๗.๒ ปัญหำควำมมั่นคงทำงทะเลรูปแบบใหม่ เป็นโอกำสส ำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ   
ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำน กระบวนกำรปฏิบัติงำนและแผนให้มีควำมทันสมัยและสำมำรถรองรับ   
กำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 
 ๑๐.๗.๓ กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยเป็นโอกำสส ำคัญท่ีกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบจะน ำหลักกำรและ
แนวคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภำยในเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลและมีคุณภำพ
ตรงกับควำมต้องกำรของกองทัพเรือมำกยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๗.๔ ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำหลักนิยมยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี
ทำงทหำรซึ่งเป็นโอกำสท่ีจะใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกกองทัพเรือ 
รวมท้ังสถำบันกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฐำนทัพเรือสัตหีบ 
 ๑๐.๗.๕ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นท้ังโอกำสและปัญหำดังนั้นกำร
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์และปลอดภัยเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น เช่นกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยระบบกำรควบคุมและส่ังกำร กำรติดต่อส่ือสำรและ
สำรสนเทศระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ ส ำคัญและระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร เป็นต้น   
๑๐.๘ ควำมท้ำทำย (Challenge) 
 ๑๐.๘.๑ ควำมท้ำทำยของพันธกิจ 
  ๑๐.๘.๑.๑ ภำระงำนท่ีมำกขึ้นเพื่อเตรียมกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรบรรเทำ
สำธำรณภัยของกองทัพเรือ 
   ๑๐.๘.๑.๒ กำรด ำรงขีดควำมสำมำรถของกำรสนับสนุนงำนฐำนทัพในกำรสนับสนุนรัฐบำลในด้ำน
กำรพัฒนำประเทศ กำรแก้ปัญหำสังคม และกำรช่วยเหลือประชำชนและกำรบรรเทำสำธำรณภัย 
    ๑๐.๘.๑.๓ กำรให้กำรสวัสดิกำรแก่ก ำลังพล กรง.ฐท.สส. ได้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องตำมควำม
ต้องกำร รวมท้ังกำรจัดกำรฝึกศึกษำ เพื่อให้ก ำลังพลมีขีดควำมสำมำรถกับ ภำระงำนท่ีเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
ควำมพึงพอใจของก ำลังพลท่ีรับบริกำร 
 ๑๐.๘.๒ ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร คือ 
   ๑๐.๘.๒.๑ กำรปรับลดขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ขัดกับกฎหมำย ค ำส่ัง ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
   ๑๐.๘.๒.๒ กำรแก้ไขค ำส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมำะสมทันสมัยกับสภำวะปัจจุบัน 
   ๑๐.๘.๒.๓ กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
   ๑๐.๘.๒.๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 



๒๑ 

 

   ๑๐.๘.๒.๕ ควำมมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนของกองทัพเรือ ตลอดจนก ำลังพล
กองทัพเรือในควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพของก ำลังพลและกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัย 
 ๑๐.๘.๓ ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล คือ 
   ๑๐.๘.๓.๑ กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกระบวนทัศน์ลักษณะกำรท ำงำนและแนวควำมคิดของ
บุคลำกร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร 
   ๑๐.๘.๓.๒ กำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลให้มีจ ำนวนควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน 
   ๑๐.๘.๓.๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับก ำลังพลตำมภำระหน้ำท่ีงำน
ต่ำงๆในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
   ๑๐.๘.๓.๔ กำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

 ๑๐.๘.๓.๕ กำรรักษำบุคลำกรท่ีดี มีคุณภำพไว้กับหน่วยงำน 
 ๑๐.๘.๓.๖ กระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของบุคลำกร 

   ๑๐.๘.๓.๗ กำรท ำงำนเฉพำะเรื่องท่ีตนเองมีควำมถนัดเท่ำนั้นและกำรท่ีบุคลำกรต้องไปปฏิบัติ
รำชกำรอื่นจะรบกวนวิถีชีวิตของตนเอง 
 ๑๐.๘.๔ ควำมท้ำทำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
   ๑๐.๘.๔.๑ กำรรักษำและพัฒนำควำมสุขมวลรวมของประชำชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(๑๑) แหล ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้ำง 
- แหล่งข้อมูลส ำคัญส ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอื่น  ๆ ท้ังในกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
นอกกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง 
- มีข้อจ ำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ 

 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ได้รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและกำรก ำหนดแหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันภำยในประเทศจำกข้อมูลของกองทัพเรือ  ส่วนภำยนอกประเทศยังไม่มีแหล่งข้อมูล
และไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน      
ประเด็นกำรแข่งขัน แหล่งข้อมูล 
๑. ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติตำมแผนกำรซ่อมท ำ
เรือ 

-ผลกำรซ่อมท ำเรือ 

 
 

ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน 

        
ปัจจุบันกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีข้อจ ำกัดของกำรได้มำซึ่งข้อมูลท่ีจะใช้เทียบเคียงกับหน่วยงำน

อื่น ๆ ท่ียังไม่มีควำมชัดเจน เพรำะยังไม่มีหน่วยงำนกลำงท่ีรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบในหน่วยรำชกำรอย่ำง
เป็นระบบท่ีจะช่วยให้สำมำรถเปรียบเทียบกิจกรรมระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน   



๒๒ 

 

ประเภทกำรแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและข้อมูล 

เชิงแข่งขัน 

ข้อจ ำกัดในกำรได้มำ
ซ่ึงข้อมูล 

ภำยในประเทศ 
-ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติ
ตำมแผนกำรซ่อมท ำเรือ 

-อรม.อรม.,อจปร.อร. 
 

รำยงำนผลกำรซ่อมท ำเรือ
ประจ ำปี 

ไม่มี 

ภำยนอกประเทศ  - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
แหล่งข้อมูลรำยงำนผลกำรซ่อมท ำ ฯ ท่ี รำยงำนให้ ทร. ทรำบ 
 
ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(๑๒) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
- ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำน 
พันธกิจด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและด้ำนบุคลำกรคืออะไร 
 

ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์ 

สิ่งท้ำทำย 

ด้ำนพันธกิจ - กำรด ำรงขีดควำมสำมำรถของฐำนทัพและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีอำยุกำรใช้
งำนมำนำนให้มีควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง 
- กำรด ำรงสภำพของยำนพำหนะ และยุทโธปกรณ์ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำร
ช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงรวดเร็ว ทันท่วงที 
- กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้กรอบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีท่ีเห็นผลเป็น
รูปธรรม 
-กำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (PMQA) 

ด้ำนปฏิบัติกำร - กำรปรับลดขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยไม่ขัดกับกฎหมำย ค ำส่ัง 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- กำรแก้ไขค ำส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมำะสม ทันสมัยกับสภำวะปัจจุบัน 
- กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

- กำรรักษำและพัฒนำควำมสุขมวลรวมของก ำลังพลและประชำชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ กรง.ฐท.สส.  

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล - กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกระบวนทัศน์ลักษณะกำรท ำงำนและแนวควำมคิดของ
บุคลำกร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร 



๒๓ 

 

- กำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลให้มีจ ำนวนควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน 
- กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับก ำลังพลตำมภำระหน้ำท่ี
งำนต่ำงๆในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
- กำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
- กำรรักษำบุคลำกรท่ีดี มีคุณภำพไว้กับหน่วยงำน 

 
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(๑๓) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
- องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรรวมท้ังกระบวนกำรประเมินกำรปรับปรุง
โครงกำรและกระบวนกำรท่ีส ำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง 
 แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ โดยกำรศึกษำข้อมูล
สำรสนเทศของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำจำกเครื่องมือต่ำงๆเช่นระบบงำนกำรควบคุมภำยในกำรวิเครำะห์
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool)  
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นต้นตลอดจนตรวจสอบสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและ
ภำยนอกเพื่อหำจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีควรพัฒนำโอกำสในกำรพัฒนำและอุปสรรคด ำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุ
ของปัญหำและแนวทำงแก้ไขก ำหนดเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำหนดแผนปฏิบัติกำรรำยปีกำร
เขียนโครงกำร/กิจกรรมและกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวใช้หลักกำร 
PDCA  (Plan - Do - Check - Act) คือ ร่วมวำงแผนร่วมปฏิบัติร่วมประเมินและร่วมปรับปรุงเป็นพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรด ำเนินงำนของกรงโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบรวมท้ังกำรน ำเกณฑ์  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ นโยบำย ผบ.ทร. ประจ ำปี เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโดย 
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน โดยท ำอย่ำงไรให้งำนท่ีปฏิบัติเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลจึงได้แต่งต้ังคณะท ำงำนฯ ในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพ   
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ คณะท ำงำนติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ กรง.ฐท.สส. เป็นต้น ตลอดจนกำรให้
ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ  

๑. แนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กร 
  เป็นไปตำมแนวทำงท่ีกองทัพเรือได้ก ำหนดหลักสูตรท่ีก ำลังพลจะต้องได้รับกำรศึกษำอบรม ใน ๒ 
ลักษณะ คือ หลักสูตรเพื่อพัฒนำก ำลังพลตำมชั้นยศ เช่น หลักสูตรพันจ่ำนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนำธิกำร
ทหำรเรือ และหลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ เป็นต้น กับ หลักสูตรเพื่อพัฒนำก ำลังพลสำขำอำชีพ เช่น 
หลักสูตรกำรบริหำรงำนอู่เรือ เป็นต้นซึ่งจะท ำให้ก ำลังพลได้รับกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองตำมระดับกำรรับ
รำชกำรท่ีสูงขึ้นสอดคล้องกับช้ันยศท่ีได้รับ และสำขำวิชำชีพท่ีปฏิบัติงำน อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ก ำลังพลทุกนำยมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไปตำมขีดสมรรถนะท่ีตรงตำมต ำแหน่งงำน จึงมีแนวทำงในกำรเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.๑ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ 
   ๑.๑.๑ ก ำหนดควำมรู้ท่ีแต่ละหน่วยต้องกำร 



๒๔ 

 

   ๑.๑.๒ เสนอควำมรู้ท่ีต้องกำรในรูปแบบหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำโครงกำรศึกษำ  อบรม ประชุม 
และสัมมนำ ท้ังในหน่วย และนอกหน่วยหำกเป็นเรื่องเฉพำะ แต่ละหน่วยงำนสำมำรถจัดอบรมกันเองได้ตำมขีด
ควำมสำมำรถ 
 ๑.๒ ควำมรู้จำกกำรฝึก 
   ๑.๒.๑ ก ำหนดควำมรู้ท่ีแต่ละหน่วยต้องกำร 
  ๑.๒.๒ เสนอควำมรู้ท่ีต้องกำรในรูปแบบกำรฝึกต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำแผนกำรฝึกหำกเป็นเรื่องเฉพำะแต่
ละหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรฝึกกันเองได้ตำมขีดควำมสำมำรถ 
 ๑.๓ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ๑.๓.๑ จำกกำรปฏิบัติงำนจริงเมื่อได้รับต ำแหน่งใหม่จะมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในขั้นตอนกำรรับ -ส่ง
หน้ำท่ี  นอกจำกนี้ในระหว่ำงปฏิบัติงำนจะได้รับควำมรู้เพิ่มเติม ท้ังจำกท่ีสำมำรถคิดเองเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ 
หรือจำกกำรสังเกต/แลกเปล่ียนกำรเรียนรู้กับผู้ร่วมงำน 
  ๑.๓.๒ จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีขึ้น 
เช่นกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกหนังสือในห้องสมุด  กำรอ่ำนวำรสำร  กำรสอบถำมผู้รู้ กำรค้นหำจำกระบบอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 

๒. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
     ๒.๑ กำรจัดประชุม และสัมมนำ เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปล่ียนควำมรู้ต่ำง ๆ ท้ังท่ีได้รับมำใหม่ท่ีก ำลังจะ
หมดไปตำมวำระกำรโยกย้ำย/กำรเกษียณอำยุ และท่ีต้องกำรปรับพื้นฐำนใหม่ เนื่องจำกใช้มำเป็นเวลำนำน 
เป็นต้น 
     ๒.๒ กำรเผยแพร่ควำมรู้ท้ังจำกส่วนรำชกำรและบุคคล ผ่ำนทำงส่ือต่ำง ๆ เช่น แผ่นพับ  เว็บไซต์ และ
วำรสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรบริกำรทำงวิชำกำรสู่สังคมของสถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งจะสำมำรถน ำควำมรู้บำงส่วน
จำกภำยนอกเหล่ำนั้นมำแลกเปล่ียนในองค์กรได้อีก 
   ๒.๓ กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในขณะกำรฝึกหรือกำรปฏิบัติงำนจริง  ส่วนใหญ่จะเป็นควำมรู้ท่ีเป็นทักษะท่ี
จะแลกเปล่ียนควบคู่ไปในกำรระหว่ำงฝึกหรือกำรปฏิบัติงำน  
 ๒.๔ กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรค้นหำวิธีกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ ของหน่วยต่ำงๆใน ฐำนทัพ ซึ่ง ฐท.สส. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ กรง.ฐท.สส.โดยมี 
รอง จก.กรง.ฐท.สส. (สำยก ำลังพล) ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนได้มีกำรคัดเลือกผู้ท่ีท ำหน้ำท่ี km facilitator 
เพื่ออ ำนวยกำร ก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลำ 
 ๒.๕ จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้หน่วยต่ำงๆใน กรง.ฐท .สส. มีกิจกรรมในกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้มำกขึ้นเพื่อให้ก ำลังพลได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลำ ในกำรปรับปรุง/แก้ไข กระบวนกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำ
และกระบวนกำรงำนสนับสนุนของหน่วย ซึ่งจะท ำให้หน่วยได้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 ๒.๖ จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ควำมรู้กับก ำลังพลในเรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีถูกต้องและ
ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ โดยเชิญ วิทยำกรท้ังภำยในและภำยนอก ทร. มำให้ควำมรู้กับก ำลังพล 



๒๕ 

 

 
 
 



๒๖ 

 

หมวด ๑ การน าองค์การ 
๑.๑ การน าองค์การโดยผู้บริหารของส ่วนราชการ 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. วิสัยทัศน์ ค ่านิยม และพันธกิจ  
(๑) วิสัยทัศน์และค ่านิยม  
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ กรง.ฐท.สส. ด าเนินการเป็น ๒ ขั นตอน 
   ขั นตอนแรก เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดเป้าหมายท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องการ
จะเป็นโดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้พิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์พันธกิจ ขอบเขต และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทั งนี เพื่อให้วิสัยทัศน์
ท่ีได้ มีพื นฐานอยู่บนความเป็นตัวตนของหน่วย และหน่วยมีขีดความสามารถในการบรรลุได้แล้วจึงด าเนินการ
ขั นตอนท่ีสองเพื่อก าหนดค่านิยม เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป ในขั นการด าเนินการนั น กรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แต่งตั งคณะท างานติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจ กรง.ฐท.สส. โดยมีรองเจ้ากรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานคณะท างาน ท าหน้าท่ี ตรวจสอบสภาวะปัจจัยแวดล้อม วัฒนธรรม
องค์กร และบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกองฝ่ายอ านวยการท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ กรง.ฐท.สส. คณะท างาน ฯ ได้ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ พันธกิจ ขอบเขตพื นท่ีและเวลา สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเปรียบเทียบ
กับการก าหนดวิสัยทัศน์ของ ทร. และหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จากนั น น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มาประชุมพิจารณาก าหนดร่างวิสัยทัศน์เบื องต้น จ านวน ๕ ร่าง เพื่อเสนอให้ รอง
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ประกอบการหารือก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ โดยเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ กรง.ฐท.สส. ไว้ดังนี  

 
 
 
 
 
ขั นตอนท่ีสอง คณะท างาน ฯ ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร จุดแข็ง 

จุดอ่อน  ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และวิเคราะห์เพื่อก าหนดร่างค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ท่ีสามารถสะท้อนความเช่ือ ความเป็นตัวตน และท่ีส าคัญ คือ ค่านิยม ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ เป็นส่ิงท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่เพื่อให้สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ต่อไป โดยค่านิยม ของ กรง.ฐท.สส. ท่ีได้ก าหนดไว้คือ “บ ารุงเรือให้พร้อมรบ 
(KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” หมายถึง การด าเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข เรือรบของกองทัพเรือ ให้มี
ความพร้อมท่ีจะออกปฏิบัติภารกิจการรบหรือท่ีกองทัพเรือมอบหมายได้ตลอด 

คณะท างาน ฯ ได้เสนอร่างค่านิยมกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น 
พิจารณาความเหมาะสม และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว น ามาปรับแก้ไข ตามท่ีได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จนถึงขั นการเสนอขออนุมัติต่อเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อก าหนดเป็นค่านิยมของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงาน 
ท่ีมีการซ่อมเรือและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือท่ีดี มีมาตรฐาน 

โดยมีการบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 



๒๗ 

 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ถ่ายทอด/ส่ือสารวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี วัด
ความส าเร็จท่ีต้องการ ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ โดยการแจกจ่าย
เอกสารกรมโรงงาน    ฐานทัพเรือสัตหีบ การชี แจงในการประชุมหน่วยขึ นตรง 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศภายในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
และแสดงไว้ในเอกสารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เช่น แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ  

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ถ่ายทอดส่ือสารค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับ
บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ โดยการแจกจ่ายเอกสารการอนุมัติค่านิยมกองทัพเรือ  

การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศภายในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้หน่วยต่างๆ น าค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ใช้เป็นแนวทางในการส่ือสาร สร้างความ
เข้าใจ ถึงความเป็นตัวตนของหน่วย รวมถึงใช้ในการพัฒนาให้เกิดเป็นความเช่ือและศรัทธาร่วมกันส าหรับก าลัง
พลท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติราชการต่อไป 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ถ่ายทอดส่ือสารวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้กับส่วนราชการต่างๆ 
ผ่านทางการประชุมส าคัญต่างๆร่วมกัน เช่น การประชุมมอบนโยบาย ส่ือส่ิงพิมพ์  

ส่ือออนไลน์ ไวนิล ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้ผู้รับบริก ารและ 
กรง.ฐท.สส. ได้รับทราบตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

   



๒๘ 

 

 
เผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านส่ือต่างๆ 

 
 

 



๒๙ 

 

- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากรในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
หรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันท่ีส าคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามท่ี กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ก าหนดค่านิยมไว้ คือ “บ ารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET 
FITS TO FIGHT)” เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม ด้วยการจัด
ประชุมชี แจงและมอบนโยบายให้ฝ่ายอ านวยการและหน่วยรองได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตาม
แนวทางของค่านิยมเพื่อสร้างความเป็นตัวตนร่วมกันของหน่วย ให้ก าลังพลได้มีความเช่ือร่วมกันว่า กรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ จะซ่อมท าเรือให้พร้อมรบ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามค่านิยม ทร. (มีความสามัคคี 
มีความซื่อสัตย์จงรักภักดี มีคุณธรรมและมีบุคลิกภาพลักษณะทหารท่ีดี) มีความสามารถในการปรับตัวให้
สามารถตอบสนองต่อความสภาพแวดล้อมทางด้านความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีการส่ือสารภายใน
องค์กรท่ีดี เพื่อให้ทุกส่วนงานก้าวเดินไปพร้อมๆกันและสามารถท างานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว ทั งนี  
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ส่ือสารค่านิยมให้ก าลังพลได้รับทราบในหลาย ๆ โอกาส เช่น การประชุมหน่วยขึ นตรง
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
 

 
 



๓๐ 

 

- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อย่างไร 

ในส่วนของการปฏิบัติตน ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั งในส่วนของความสามัคคีของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จงรักภักดี ยึดถือ
คุณธรรม ท างานตามหลักการอย่างตรงไปตรงมาและมีความกล้าหาญรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้ส่ังการไป รวมถึงการ
ให้ความส าคัญกับการส่ือสารภายในองค์กร ตามแนวคิด “ประตูห้องผู้บังคับบัญชาเปิดเสมอ” เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีช่องทางส่ือสาร หารือ และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
(๒) การส ่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร ่งใส และความมีจริยธรรม  
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมอย่างไร 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณามอบนโยบายตั งแต่วันแรกท่ีเข้ารับต าแหน่ง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก นิติธรรม โดยปฏิบัติงานตามกรอบของ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ และได้เน้นย  านโยบายอย่างสม่ าเสมอ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงและ รองเจ้ากรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ คอยก ากับดูแลการปฏิบัติ รวมถึง การให้นโยบายการรับรองผู้มาติดต่อราชการด้วยความเป็น
กันเอง ไม่เลือกปฏิบัติการต้อนรับผู้มายื่นเอกสารหรือหนังสือร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ รับฟังข้อ
ปัญหาและแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการ ทั งนี  ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่ี
ปฏิบัติงานเพื่อให้เรือของกองทัพเรือพร้อมส าหรับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนนั น 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อเป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความโปร่งใสเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบนโยบายและเน้นย  าให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ การด าเนินการด้านจัดซื อจัดจ้าง ทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการท่ี
เกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวนมากหรือจ านวนน้อย จะต้องเป็นไปตามหลักการและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานอื่น  ๆ และผู้ประกอบการจะต้องสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินการได้ ต้องชี แจงได้ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณและการผลักใช้
ใบส าคัญต้องเป็นไประเบียบ ข้อบังคับของทางราชการด้านจริยธรรม เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้
กรุณามอบนโยบายให้ส่งก าลังพลเข้าร่วมรับการอบรมศีลธรรมประจ าเดือนให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ รวมถึงบทความทางศีลธรรมประจ าสัปดาห์ให้กับก าลังพล 

 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติงานตามระเบียบก าหนดสามารถตรวจสอบได้ 



๓๑ 

 

 
 

    
ติดประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ 

 
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อส่ิงเหล่านี อย่างไร 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมตามหลักนิติธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม 
ขึ นในองค์การโดยได้กรุณามอบนโยบาย ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก นิติธรรม โปร่งใส และมี
จริยธรรม โดยปฏิบัติงานตามกรอบของ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และตรวจสอบได้ มี
การก าหนดมาตรการและตัวชี วัดในการด าเนินการ เช่น มีการก าหนดมาตรการ การปฏิบัติในการรับรองผู้มา
ติดต่อราชการด้วยความเป็นกันเอง ไม่เลือกปฏิบัติ และมีการให้คะแนนความพึงพอใจ รวมถึงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับความคิดเห็น บริเวณกองบังคับการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน้าอาคาร
ต่างๆ ภายในหน่วย 

ด้านความโปร่งใส เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เน้นย  าในทุกครั งท่ีมีโอกาสให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา ขอให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติไปตามระเบียบของทางราชการ การด าเนินการทุก
อย่างต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ข. การสื่อสาร 
(๓) การสื่อสาร  
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ท่ัวทั งองค์การ พันธมิตรและกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ 

ผู้บังคับบัญชาระดังสูง ได้ส่ือสารวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ด้วยการอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ และมอบนโยบายเฉพาะด้านท่ีส าคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ กรง.ฐท.สส. 
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ หนังสือราชการ แอพพลิเคช่ันไลน์ กลุ่มต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และค่านิยม กรง.ฐท.สส. ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของหน่วย ความผูกพันของ
บุคลากร กรง.ฐท.สส.และเป็นค่านิยมท่ีให้ความส าคัญกับการส่ือสารภายในองค์การท่ีดี โดยค่านิยม ท่ีได้
ก าหนดไว้คือ “บ ารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” จะซ่อมท าเรือให้พร้อมรบ  โดยเฉพาะ
การส่ือสารทางตรงท่ี เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ชี แจ้งแนวการปฏิบัติงานและความคืบหน้าในการ
ท างานหน้าแถวที่มีก าลังพลของหน่วยทั งหมดมารับฟังทุกเดือน  รวมถึงการชี แจงในการประชุมหน่วยขึ นตรง
ของ กรง.ฐท.สส.   



๓๒ 

 

                    
                  ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญลงพื้นท่ีตรวจสอบพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
    - ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารท่ี

ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางรวมทั งการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการ
ส่ือสารให้ทราบถึงการตัดสินใจท่ีส าคัญ 

ผู้บังคับบัญชาระดังสูง จัดให้มีการประชุมในลักษณะของการส่ือสารสองทิศทาง ในหลายรูปแบบ เช่น 
การประชุม นขต.กรง.ฐท.สส. การประชุมฝ่ายอ านวยการ การประชุมการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ และการ
ประชุมเฉพาะแผนงานหรือกิจกรรม เช่น การประชุมเตรียมการจัดงานวั นสถาปนาหน่วย เป็นต้น โดยการ
ประชุมดังกล่าว จะมีการมอบนโยบาย ชี แจงความต้องการของผู้บังคับบัญชา และมีการน าเสนอข้อขัดข้อง 
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติท่ีผ่านมาเป็นสารตั งต้นในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้ดีขึ นต่อไป โดยจะ
มีการเปิดเวที หารือข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา เป็นการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เพื่อหาข้อสรุปท่ีเป็นไปได้                                 
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการท่ีดีและให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ใช้หลักการบริหารแบบ Management by looking around ประกอบการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการพบปะหน่วยขึ นตรง ทั งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้เข้าถึงสภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีแท้จริงของผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ มีการพบปะพูดคุย ในพื นท่ีปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดก ากับการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป็นการส่ือสารตรงกับระดับเจ้าหน้าท่ี นอกเหนือจากการส่ือสารตามล าดับขั นใน
สายงานปกติ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการแจกจ่ายเอกสาร หนังสือราชการ เรื่องส่ังการ และอื่น ๆ ผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการส่ือสารและรับรู้ถึงการตัดสินใจท่ีส าคัญของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับก าหนดการและการปฏิบัติท่ีส าคัญ กรง.ฐท.สส. จะประชาสัมพันธ์ ผ่านการประกาศหน้าแถว การ
ประกาศผ่านระบบกระจายเสียงของ กรง.ฐท.สส.  

ผู้บังคับบัญชาของ กรง.ฐท.สส. นอกจากจะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว ยังได้เน้นย  าให้ก าลังพลเช่ือมั่น
ในระบบคุณธรรมและความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจให้ก าลังพล 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ทั งนี  ในการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี จก.กรง.ฐท.สส. ได้มอบนโยบาย
เฉพาะให้ แผนกก าลังพล บก.กรง.ฐท.สส. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับพิจารณาผลการปฏิบัติราชการด้วยความ
ยุติธรรม  



๓๓ 

 

 
ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมท า 

ค.  พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ 
(๔)  การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความส าเร็จ  
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรท่ีจะท าให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งสู่
ความส าเร็จทั งในปัจจุบันและอนาคต 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนและเอื อกับการท างาน 
เพิ่มอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment)  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบ
อ านาจให้กับผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ มีการจัดท าค าส่ังมอบอ านาจของเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับรอง หัวหน้า
หน่วยขึ นตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอ านาจในการส่ังการและท าการแทนเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานไว้เป็นประจ า 

 

 
ตววจพื้นที่โรงงานต่างๆ รับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง 

 
 



๓๔ 

 

- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี อย่างไร 
• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการด าเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ  และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ส่ังการให้มีการรายงานผลการด าเนินการในทุกกิจกรรม รวมถึง
ให้มีการจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) ภายหลังการจัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธานการประชุม เพื่อสรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ส าหรับน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป  

. 
ประชุมหน่วยข้ึนตรง 

• สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผู้รับบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณาส่ังการและมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมท า
เรือ เป็นภารกิจหลักอันดับแรกของหน่วย เร่งรัดการซ่อมท าอยู่สม่ าเสมอโดยมอบหมายให้ รองเจ้ากรมโรงงาน 
ฯ เป็นผู้น าในการติดตามงานซ่อมท าเรือ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและส่งมอบให้กับผู้รับบริการ ได้ทันเวลา ตาม
ค่านิยมท่ีได้ก าหนดไว้คือ “บ ารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” จะซ่อมท าเรือให้พร้อมรบ  

 

 
ประขุมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมท าเรือ 



๓๕ 

 

• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และความคล่องตัว ของ
องค์การและโอกาสคุ้มเส่ียง 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อกับการท างานและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจ โดยการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจ าให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับรองและให้เกียรติเป็นประธานฯ ในทุกงานท่ีเกี่ยวข้องกับขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของหน่วย 
• มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ 

ด้านการปรับปรุงผลการด าเนินการ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น Chief Knowledge 
Officer : CKO กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้ส่ังการให้หน่วยต่าง ๆ ในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
น ากระบวนการการจัดการความรู้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วย จัดกิจกรรมและ
จัดการประชุม AAR เพื่อรวบรวมอุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเรียบร้อย โดยมี รองเจ้ากรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมด้วย ทั งนี ได้มอบนโยบายเพิ่มเติม ให้สรุปบทเรียน และข้อเสนอแนะ
ต่อท้ายแผนงานด้วย โดยในการประชุมจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ จะมีการหารือโดยน าข้อเสนอแนะจากผู้
ปฏิบัติ มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึ น 

 
กิจกรรมขับเคลื่อนองค์การสอดรับกับยุทธศาสตร์หน่วย 

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้นโยบายในการ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนงาน 
เพื่อให้เกิดการสอดประสานและเกื อหนุนซึ่งกันและกันตามล าดับห้วงเวลา รวมถึงส่งเสริมการสร้างความผูกพัน 
ความร่วมมือภายในองค์การ และการสร้างแรงจูงใจ การชมเชยข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ 
และสร้างความเช่ือมั่นในระบบประเมินผลท่ียุติธรรมเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของกองทัพเรือ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ท าการปรับโครงสร้างภายในเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
รวมถึงการแต่งตั งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้งานต่าง ๆ ครอบคลุมและสมบูรณ์ ท าให้การบังคับ
บัญชาและส่ังการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีจ านวนผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มขึ นตามสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ส าหรับงานปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นั น เจ้ากรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ  ได้มอบนโยบายให้มีการส ารวจก่อนการจัดกิจกรรม และน าข้อมูลท่ีได้จริง มาปรับปรุง



๓๖ 

 

แผนงานและขออนุมัติจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ทั งนี โดยไม่เปล่ียนวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน  

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะเข้ามาร่วมในการจัดการองค์ความรู้ของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหน่วยในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
เป็นประจ าทุกปี และผู้บังคับบัญชา มอบนโยบายให้มีการจัดท า Check List การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ย่อยต่างๆ พร้อม คู่มือขั นตอนการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในหน่วย สามารถน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติได้ รวมถึงมีการจัดท า OPL  (One Point Lesson) เพื่อเป็นการฝึกการบันทึกองค์ความรู้ของ
บุคลากร ทั งนี ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นรากฐานส าคัญในการจัดการความรู้ของหน่วยต่อไป  

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมให้ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการและให้ข้อเสนอแนะ  ในการประชุม นขต.กรง.ฐท.สส. และในการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในการซ่อมท าเรือประจ าสัปดาห์ ทั งนี เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน/พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น และยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของรุ่นปัจจุบันให้กับผู้บริหารรุ่น
ใหม่ท่ีจะเติบโตตามสายงานต่อไป 

 
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและมอบหมายงานส าคัญให้กับ

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เป็นผู้แทนผู้บัญชาการในภารกิจส าคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้น าให้กับผู้น าในอนาคตของ ทร. ต่อไป ทั งนี  ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับมอบหมายได้จัดประชุมเตรียมการ โดย
รวบรวมข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติท่ีผ่านมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ น                                

 
(๕) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย ่างจริงจัง  
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรลุวัตถุประสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและนวัตกรรม 
และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กรง.ฐท.สส. ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของ กรง.ฐท.สส.  
ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของ กรง.ฐท.สส. และมอบหมายให้ รอง จก.กรง.ฐท.สส. ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติของหน่วยขึ นตรงให้เป็นไปตามตัวชี วัด เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีขึ น ทั งนี  จก.กรง.ฐท.สส. จะเป็นประธานการ
ประชุมประจ าเดือน เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุงการท างาน ส าหรับการ



๓๗ 

 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมท าเรือ การปฏิบัติงานประจ าวัน โดย รอง จก.กรง.ฐท.สส. จะเป็น
ประธานการประชุม เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน รับฟังข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดย 
นขต.กรง.ฐท.สส. ทุกสายจะต้องชี แจงแผนงานและแนวทางการด าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรง.ฐท.
สส. ในแต่ละสายงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกื อกูลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 
- ในการก าหนดความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พิจารณาถึง
การสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร 

จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายและก ากับดูแลการปฏิบัติ ในการลดกรอบระยะเวลาการจัดซื อจัดจ้าง
และซ่อมบ ารุงเรือ เพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยให้เสนอขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมและจัดซื อจัดจ้าง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการคู่ขนานได้ระหว่างการ
เตรียมการจัดกิจกรรมและการจัดซื อจัดจ้าง ส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือ กรง.ฐท.สส. ได้น าสถิติการซ่อมท าท่ีผ่าน
มา มาใช้เป็นข้อมูลในการซื ออะไหล่ส ารองคลัง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมบ ารุงตามรอบระยะเวลา 

จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นท่ีตั ง ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการต่างๆ ต้องรวดเร็ว ติดตามผลและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 

การจัดท าแผนงาน ต้องเน้นการแก้ปัญหาเชิงซ้อนซึ่งมีหลายมิติของปัญหาเน้นบูรณาการแผนงาน โดย
การแก้ปัญหาจะต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการด าเนินการอย่างไรท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล ส าหรับ
การด าเนินการขององค์กร 
๑.๒ การก ากับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม : ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการก ากับ
ดูแลของส่วนราชการและสร้างคุณูปการต่อสังคม 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. การก ากับดูแลองค์การ  
(๖) ระบบการก ากับดูแลองค์การ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการสร้างความเช่ือมั่นในระบบก ากับดูแลองค์การท่ีส าคัญ
ต่อไปนี   
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ๑๐ ด้าน เพื่อก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงในการควบคุมภายใน แล้วจัดท าเป็นแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กองทัพเรือ ทุกวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองทัพเรือก าหนดให้ กรมจเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ 
รวมทั งตรวจสอบหาปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยที่จะท าให้การปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจัดท าเป็นแผนการตรวจของส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
ประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบปีละ ๑ ครั ง และมีส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารเรือ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 



๓๘ 

 

ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สินของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจัดท า
เป็นแผนการตรวจของส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจ าปี เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านการเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินท่ีอาจตรวจพบ กรง.ฐท.สส. ได้น า
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือประจ าปีมาปฏิบัติ และก าหนดหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติกับ
รายงานผลการด าเนินการให้กองทัพเรือทราบ 

กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ได้จัดพิมพ์เอกสารนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีของกองทัพเรือประจ าปี แจกจ่ายให้กับหน่วยขึ นตรงกองทัพเรือ จ านวน ๓๖ หน่วย กรง.ฐท.สส. ได้
น านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ ประจ าปี มาปฏิบัติ และแจกจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน 
กรง.ฐท.สส. 
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ด้านการปราบปรามการทุจริต กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ท าหน้าท่ี
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ โดยก าหนดให้มีแผนการป้องกันการ
ทุจริต ด้านก าลังพล ด้านการจัดซื อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และด้านการควบคุมพัสดุ และ
แผนการปราบปรามการทุจริต ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ต้องปฏิบัติตามแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ  

การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั น สืบเนื่องจากกองทัพเรือได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ ให้หน่วยขึ นตรงกองทัพเรือถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกองทัพเรือในภาพรวม มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  

๑) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยในกองทัพเรือ และ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยใน
กองทัพเรือ ทั งนี  เพื่อมิให้เกิดการแสงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกองทัพเรือ 

๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องด าเนินการตาม
นโยบายก ากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ และรวบรวมผลการด าเนินการตามนโยบาย ฯ เสนอให้ ผู้
บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับทราบ ภายใน ๓๑ ต.ค. ของทุกปี 
• ความรับผิดชอบต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 
• ความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์  
(๗) การประเมินผลการด าเนินการ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารส่วนราชการ 
รวมทั งระบบก ากับดูแลองค์การ  
- ผู้บริหารกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และระบบก ากับดูแลองค์การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ
ข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน าองค์การอย่างไร 

ผู้บริหำร วิธีกำรประเมินผู้บริหำร 
กำรน ำผลกำรประเมินผลงำนไปปรับปรุง 

ระบบกำรน ำองค์กำร 

จก.กรง.ฐท.สส. - กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำงที่ 
กพ.ทร. ก ำหนด 

น ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำในกำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือน หรือกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งที่เหมำะสม 



๓๙ 

 

- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
- กำรประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วย 
- กำรประเมินจำกกำรพิจำรณำโดยตรงจำก 

ผบ.ฐท.สส.  

ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.สส. 
ด้วย 

 

ผู้บริหำร วิธีกำรประเมินผู้บริหำร 
กำรน ำผลกำรประเมินผลงำนไปปรับปรุง 

ระบบกำรน ำองค์กำร 

รอง จก .กรง .ฐท .สส . 
(๑,๒) 

- กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง
ที่ กพ.ทร. ก ำหนด 

- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
- กำรประเมินจำกกำรพิจำรณำโดยตรงจำก 

ผบ.ทร. โดยอำจพิจำรณำจำกควำมคิดเห็น
ของ จก.กรง.ฐท.สส. 

น ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำในกำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งที่เหมำะสม 
ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.
สส. ด้วย 

ผอ.กองต่ำง ๆ - กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง
ที่ กพ.ทร. ก ำหนด 

- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
- กำรประเมินจำกกำรพิจำรณำโดยตรงจำก 

ผบ.ทร. โดยอำจพิจำรณำจำกควำมคิดเห็น
ของ จก.กรง.ฐท.สส. และ รอง จก.กรง.ฐท.
สส. 

น ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำในกำรเลื่อนข้ัน
เ งิน เ ดือน ห รือกำรป รับ เปลี่ ยนต ำแห น่งที่
เหมำะสม ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสม
กับหน่วยต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง 
กรง.ฐท.สส. ด้วย 

หน . แผนก ต่ ำ ง  ๆ  ใ น 
กรง.ฐท.สส. 

- กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง
ที่ กพ.ทร. ก ำหนด 
- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
- กำรประเมินจำกผู้บังคับบัญชำโดยตรง อำจ
พิจำรณำจำกควำมคิดเห็นของ จก.กรง.ฐท.
สส. และ รอง จก.กรง.ฐท.สส. 

น ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำในกำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือกำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งที่เหมำะสม 
ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.
สส. ด้วย 

  
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม  
(๘) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีการบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิง
ลบต่อสังคมกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีต่อการบริการ
และการปฏิบัติงาน ทั งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร 

บริกำร กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
ปัญหำ/กำรคำดกำรณ์ผลกระทบในเชิงลบ

ต่อสังคม 
วิธีจัดกำรผลกระทบเชิงลบ 

กำรซ่อมบ ำรุงเรือ หน่วยทหำรเรือ
ข้ำงเคียง 

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 
เช่น ฝุ่นละอองจำกกำรพ่นทรำย/สีตัวเรือ 
ฯลฯ  

- กำรจัดกิจกรรม ช้ีแจ้งท ำ
ควำมเข้ำใจและกำรป้องกัน
อันตรำย 



๔๐ 

 

กรง.ฐท.สส. มีมาตรการ/วิธีการในการป้องกันผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ นกับสังคมของหน่วยต่าง ๆ ใน 
กรง.ฐท.สส. เช่น การป้องกันมลพิษฝุ่นละอองจากการพ่นทรายและสีตัวเรือ  การด าเนินการตามโครงการ 
Happy Workplace   

ในขั นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ กรง.ฐท.สส. แผนดังกล่าวได้ถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ ฐท.สส. มาเป็นเป้าประสงค์ ตัวชี วัด และเป้าหมายท่ีต้องการความส าเร็จในแต่ละปี กับได้
ก าหนดตัวชี วัดส าคัญท่ีสะท้อนความส าเร็จในการบรรลุภารกิจของหน่วย โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับพันธกิจ และการส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( CS) 
ตลอดจนแผนงาน/โครงการท่ีส าคัญ ซึ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จะใช้ตัวชี วัดนี ในการติดตามผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแต่ละปี  

แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือได้ก าหนดมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดท่ี ประกอบด้วย แนวทางในการประเมิน  กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดขอบ
ในการประเมินผล และตัวชี วัดส าคัญ ในขั นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะน าผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี วัดส าคัญในปีท่ีผ่านมา มาเป็นปัจจัยประกอบในการเสนอความต้องการทรัพยากร เพื่อน าไปใช้ขับเคล่ือน
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วย ตามทิศทางแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบท่ีก าหนดไว้ โดยงานใดในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมายังไม่มีความส าเร็จตามท่ีต้องการท่ีก าหนดไว้ ก็จะพิจารณาเสนอความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

 

     
 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการเตรียมการเชิงรุกอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี  รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิผล 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ท่ีส าคัญอะไรเพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือดีกว่า 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการก าหนดกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ท่ีส าคัญเพื่อด าเนินการ
เรื่องความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏบิัติงานของตนอย่างไร 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ มี ตัวชี วัด คือ ๑ ตัวชี วัดเลือก (ตัวชี วัดท่ี ๑ : การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ) และ ๓ ตัวชี วัดบังคับ (ตัวชี วัดท่ี ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  ตัวชี วัดท่ี ๓ : การควบคุมภายในและตัวชี วัดท่ี ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)) โดยยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานโครงการท่ีส าคัญของหน่วย 
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั งนี เพื่อให้ได้ตัวชี วัดท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุ
ความส าเร็จขององค์การ  



๔๑ 

 

กรง.ฐท.สส. ได้ด าเนินการจัดการในเรื่องความเส่ียงของการปฏิบัติงานในแต่ละกองต่าง ๆ ใน กรง.ฐท.
สส. ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้การควบคุมภายในในการบริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ในทุก ๆ 
กระบวนการท่ีคาดว่าจะมีความเส่ียงเกิดขึ นตามหลักการบริหารความเส่ียงภายในองค์การของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ก าหนดหลักการขั นตอนการ
บริหารความเส่ียง อันได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านการรายงาน 
และความเส่ียงด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ไว้ดังนี  

 
๑. ท าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ (Objective Setting) 
๓. ระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ น (Event Identification) 
๔. ท าการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
๕. การด าเนินการตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
๖. ก าหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง (Control Activities) 
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการส่ือสารในการด าเนินการควบคุมความเส่ียง ( Information and 

Communication) 
๘. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring) 

(๙) การประพฤติปฏิบัติอย ่างมีจริยธรรม  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุกด้าน
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี วัดท่ีส าคัญอะไร ในการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลให้มี การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลท่ัวทั งองค์การ  รวมทั งในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
- องค์การมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขัดต่อหลักจริยธรรม 

กรง.ฐท.สส. ให้ความส าคัญการประพฤติปฏิบัติตนของอย่างมีจริยธรรมและได้ด าเนินการ ในขั นการ
ปลูกฝังจริยธรรมนั น ฐท.สส. ได้จัดให้มีการอบรมศีลธรรม โดยเชิญพระสงฆ์จากวัดในพื นท่ีมาบรรยายหลักธรรม
และแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยมีวงรอบการบรรยายเดือนละครั ง ให้แผนกก าลังพล บก.
กรง.ฐท.สส. จัดก าลังพล กรง.ฐท.สส. เข้าร่วมฟัง เพื่อจะได้ซึมซับแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมลงไป
ในระดับของจิตใจอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  ในส่วนการปฏิบัติประจ าสัปดาห์ ให้แผนกธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. จัดท า
บทความทางศีลธรรมเพื่อกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และให้แผนกจัดการ บก.กรง.ฐท.สส. 
น ามาเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของ กรง.ฐท.สส. ด้วย 

 

     



๔๒ 

 

 
ในด้านการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติด้านจริยธรรม กรง.ฐท.สส. ได้ด าเนินการตามแนวทาง ทร.  

ใสสะอาด ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมให้ก าลังพล เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันตามเป้าประสงค์ของ ทร. 
กรง.ฐท.สส. ก าหนดกิจกรรมและตัวชี วัดส าคัญในการส่งเสริมและก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติอย่าง

มีจริยธรรม ดังนี  
 

กระบวนการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ความถ่ี กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการสื่อสาร 
การอบรมศีลธรรม ร้อยละ ๘๐ ของก าลังพลที่เข้า

อบรม มีจิตส านึกด้านจริยธรรม 
ทุกเดือน 

 
ก าลังพล  

กรง.ฐท.สส. 
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ทร. ใสสะอาด ร้ อ ย ล ะ  ๙๐  ข อ ง ก า ลั ง ไ ม่
เก่ียวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น 

ต่อเน่ือง ก าลังพล 
 กรง.ฐท.สส. 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

มอบนโยบายและก ากับ
การจัดซื อจัดจ้าง 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน ต่อเน่ือง ก าลังพล  
กรง.ฐท.สส. 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

บทความทางศีลธรรม ร้อยละ ๘๐ ของก าลังพลได้รับ
การกระตุ้นจิตส านึกด้าน
จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 

ทุกสัปดาห์ ก าลังพล 
 กรง.ฐท.สส. 

 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

กิจกรรมกระตุ้น
จิตส านึกด้านจริยธรรม
ทางเว็บไซต์ 

ผู้ เ ย่ียมชมเว็บไซต์ ไ ด้รั บการ
กระตุ้นจิตส านึกด้านจริยธรรม 

 
ตลอดเวลา 

ก าลังพล  
กรง.ฐท.สส. 

 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

กิ จ ก ร ร ม ก ร ะ ตุ้ น
จิตส านึกด้านจริยธรรม
ทางป้ายไวนิล 

ผู้ผ่ านทาง ไ ด้รับการกระ ตุ้น
จิตส านึกด้านจริยธรรม 

ตลอดเวลา ก าลังพล 
 กรง.ฐท.สส. 

 

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

ในการก ากับดูแลให้ก าลังพลของ กรง.ฐท.สส. ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม/ไม่กระท าท่ีขัดต่อ
หลักจริยธรรมนั น กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน รวมถึง
การประเมินผู้บริหารระดับสูงและการประเมินขีดความสามารถหลัก ซึ่งจะมีหัวข้อให้ประเมินจริยธรรมของผู้รับ
การประเมิน โดยมีการประเมินจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
จริยธรรม เป็นหลักแห่งความประพฤติ ปฏิบัติชอบ ซึ่งมีรากฐานอยู่บนหลักค าสอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อเป็นมาตรการในการก ากับดูแลไม่ให้ก าลังพล กรง.ฐท.สส. ประพฤติออกจากแนวทางของกลุ่มคนส่วนใหญ่ 
ซึ่งหากมีการกระท าผิดจะได้รับการลงโทษจากมาตรการทางสังคม ทั งจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ในส่วนของ การประพฤติผิดจริยธรรมในบางประเด็นท่ีมีความผิดตาม วินัย แบบธรรมเนียมทหาร หรือ
ระเบียบข้อบังคับเฉพาะ เช่น การจัดซื อจัดจ้าง กรง.ฐท.สส. จะลงค าส่ังตั งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทาง
วินัย และหากมีความผิดทางอาญาจะส่งด าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป 
 
ค. ความรับผิดชอบต ่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
(๑๐) ความผาสุกของสังคม  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติการประจ าวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจอย่างไร 



๔๓ 

 

ผู้บริหำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติ และอนุมัติงบประมำณในกำรด ำเนินงำนผ่ำนคณะท ำงำน 

(ผ่ำนกำรประชุม)  โดยคณะท ำงำนจะเป็นผู้ประสำนควำมต้องกำรและกำรปฏิบัติกับชุมชน  เพื่อท่ีจะได้

ด ำเนินงำนตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานประจ าวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับส่ิ งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ การจัดแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติดและค่ายเยาวชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความบริการท่ีค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม และสร้างความ
สมบูรณ์ให้กับระบบส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รายละเอียดตามตาราง 

 
กำรส่งเสริมควำมผำสุกด้ำนต่ำง ๆ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลลัพธ์ 

ด้ำนสังคม 

กิจกรรมฟุตบอลชุมชนต้ำนภัยยำเสพติด ชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 

กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ยำเสพติด ชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด 

กิจกรรมทอดผ้ำป่ำร่วมกับชุมชน ชุมชนเป้ำหมำยร่วมมือและมีทัศนคติที่ดี 
 

 

 
สร้างพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนใช้ประโยชน์ 

 (๑๑) การสนับสนุนชุมชน  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก่ชุมชนท่ีส าคัญ
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
- ชุมชนท่ีส าคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไร
ในการก าหนดชุมชนดังกล่าวรวมถึงวิธีการ ก าหนดกิจกรรมท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าไปมีส่วนร่วม 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมท่ีใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวอย่างไร 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วย  



๔๔ 

 

๑. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื นท่ีเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน 

๒. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื นท่ี 
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน และการจัดการโดยสันติวิธี 
โดยกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วย

การจัดกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในด้านการป้องกันยาเสพติด 
 

           
ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์  

           
ส่งเสริมกิจกรรมสถานปฐมวัยท่ี กรง.ฐท.สส. รับผิดชอบ 

 

        
จัดกิจกรรกีฬำต้ำนยำเสพติดในชุมชน 



๔๕ 

 

            
 จัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆในชุมชนวันเด็ก 

 
จัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆในชุมชนวันลอยกระทง 

 
ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยป้องกันยำเสพติด 

   



๔๖ 

 

    
 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับชุมชน เช่น การท าของท่ีระลึก การท าของใช้ภายในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

                                      
 



๔๗ 

 

 



๔๘ 

 

มวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
๒.๑ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์: ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์  
ให้ส่วนรำชกำรตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
ก. กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
(๑) กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ขั้นตอนท่ีส ำคัญของกระบวนกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์มีอะไรบ้ำงและผู้เกี่ยวข้องท่ีส ำคัญมีใครบ้ำง 
- กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะส้ันและระยะยำวคืออะไร กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรใน
กำรท ำให้กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับกรอบเวลำดังกล่ำว 
- กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำน      
ควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติกำร รวมท้ังสร้ำงโอกำสในกำรเปล่ียนแปลง และกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นในกำรริเริ่มเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 

กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนส ำคัญ ๔ ขั้นตอน (รำยละเอียดตำมแผนภำพ) ประกอบด้วย  
 ๑. กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม ประกอบด้วย แผนยุทธศำสตร์ ทร. และแผน ปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี 
ทร. น ำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มำวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ภำยนอก ตำมหลักกำร SWOT Analysis เพื่อหำจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค ตำมสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ๒. ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) โดยน ำ ค่ำนิยม กรง.ฐท.สส. บ ำรุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS 
TO FIGHT) ซึ่งสะท้อนควำมเป็นตัวตนของหน่วย มำใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำไปสู่ เป้ำหมำยท่ีต้องกำรบรรลุถึง  
โดยอ้ำงอิงกรอบเวลำ ๒๕๖๗ ตำมวิสัยทัศน์ของ ทร. 

 
 ๓. ก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategies) และเป้ำประสงค์โดย น ำผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ท่ี

ได้มำจัดท ำ TOW Matrix เพื่อวิเครำะห์หำประเด็นยุทธศำสตร์ ของ กรง.ฐท.สส. ได้จ ำนวน ๒ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย  

     ๓.๑ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุง และยกระดับมำตรฐำนกำรซ่อมท ำเรือ 
     ๓.๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศ 



๔๙ 

 

 ๔. กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ (ใช้แผนยุทธศำสตร์ ของ ฐท.สส. ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัด ของ กรง.ฐท.
สส.) โดยน ำเป้ำประสงค์ท่ีได้ (ขีดควำมสำมำรถด้ำนฐำนทัพ ท่ำเรือทัดเทียมสำกล) มำตรวจสอบควำมสอดคล้อง
และปรับให้เข้ำกับ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ ทร. และ
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ทร. อีกครั้งหนึ่ง จำกนั้นจึงถ่ำยทอด (cascading) มำเป็นแผนงำน กิจกรรม ของ 
กรง.ฐท.สส. 

 
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงทรัพยำกรท่ีต้องใช้ ใน

กิจกรรมและเป้ำประสงค์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกันทุกระดับในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยต่ำง 
ๆ ใน กรง.ฐท.สส. และสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวช้ีวัดและค่ำ
เป้ำหมำยท่ีส ำคัญ ซึ่งจะท ำให้ กรง.ฐท.สส. สำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
มุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้  

 



๕๐ 

 

 
 

   
 

 กำรด ำเนินกำรวำงแผนกลยุทธ์ของ กรง.ฐท.สส. มีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย จก.กรง.ฐท.
สส. เป็นผู้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยได้แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
กรง.ฐท.สส. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. มี รอง จก.กรง .ฐท.สส. เป็นประธำน
คณะท ำงำน ฯ รับผิดชอบในกำรจัดท ำร่ำงแผนท่ียุทธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ กรง.ฐท.สส.  มีขั้นตอนส ำคัญ
เพิ่มเติม ได้แก่ กำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ขั้นค ำของบประมำณ) และปรับปรุงรำยละเอียดร่ำง
แผนฯ ดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรแบ่งสรรงบประมำณจำกเจ้ำภำพกลยุทธ์ต่ำง ๆ  และกองทัพเรืออนุมัติแผน ปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีแล้ว จึงน ำไปปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ ตำมตัวช้ีวัดท่ีก ำหนด โดย
แจกจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.สส. ทำงเอกสำร และระบบสำรสนเทศ 



๕๑ 

 

 กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ได้ค ำนึงถึงควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติ รวมท้ัง
สร้ำงโอกำสในกำรเปล่ียนแปลง และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นในกำรริเริ่มเปล่ียนแปลง โดยในขั้น
กำรน ำแผนไปปฏิบัตินั้น กองต่ำงๆ ท่ีเป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ สำมำรถเสนอขอปรับล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน  จัด
สรรพก ำลัง ให้สอดคล้องกับ นโยบำยเร่งด่วนของ หน่วยเหนือ เช่น รัฐบำล กห. ทร.  ฐท.สส. หรือ นโยบำย
เร่งด่วนของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงกำรปรับเปล่ียนตำมควำมจ ำเป็นของ นขต.กรง.ฐท.สส. เช่น ผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ กำรปรับกำรจัด
สรรพก ำลังดังกล่ำว จะต้องไม่ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ของแผนงำน/กิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี  ซึ่งท่ีผ่ำนมำมีกำรปรับแผนงำน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของ กห. ทร. และ 
ฐท.สส. 
(๒) นวัตกรรม 
- กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีกำรกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและมีกำรบูร
ณำกำรกับนวัตกรรมอย่ำงไร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดโอกำสเชิงยุทธศำสตร์ 

การ

น ำเอำโครงกำรกำรบริหำรจดักำรภำครฐัมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงยทุธศำสตร์ 

 กรง.ฐท.สส. ได้น ำเอำแนวทำงของโครงสร้ำงและควำมส ำคัญของหมวดต่ำงๆ ในระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ(PMQA) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ กอปรกับภำรกิจของหน่วยในกำรซ่อมท ำเรือ
และบ ำรุงเรือให้พร้อมรบจำกนั้นได้น ำมำวิเครำะห์เพื่อหำโอกำสเชิงยุทธศำสตร์ในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
ต่อไป 



๕๒ 

 

- โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร (*)  
เมื่อมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ท้ังปีปัจุบันและล่วงหน้ำ  กรง.ฐท.สส. ได้ถ่ำยทอดกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์

น ำไปสู่กำรปฏิบัติของก ำลังพลส่วนต่ำงๆ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรผ่ำนกำรประชุมท่ีส ำคัญของหน่วยเป็นประจ ำ 
ท ำให้ก ำลังพลทุกนำยเกิดกำรต่ืนตัวในกำรท ำงำนอยู่สม่ ำเสมอเกิดนวัตกรรมต่ำงๆเพื่อสนับสนุนภำรกิจให้ส ำเร็จตำม
แผนงำนไม่ว่ำจะเป็น กำรน ำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรท ำงำน หรือกำรคิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่น
แรงมำช่วยในกำรท ำงำน  อีกท้ังมีวิธีกำรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม ต่ำง ๆ เช่น กำร
บรรยำยให้ควำมรู้แก่ก ำลังพลใน กรง.ฐท.สส. เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในหมวดต่ำง ๆ ท้ัง ๗ หมวด กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วย ซึ่งกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆดังกล่ำวท ำให้เกิดกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดมีนวัตกรรมต่ำง 
ๆ เกิดขึ้นได้จำกแนวคิดและควำมรู้ท่ีได้จำกประสบกำรณ์ท ำงำน หรือทักษะท่ีเกิดจำกกำรได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนควำมรู้ท่ีได้จำกกำรฟังบรรยำย น ำมำประกอบเข้ำด้วยกันจนเกิดนวัตกรรมต่ำง ๆ ข้ึนมำ 

 

 
 

 ในกำรก ำหนดโอกำสเชิงยุทธศำสตร์นั้น กรง.ฐท.สส. ได้ด ำเนินกำรโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
โดยพิจำรณำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. ประกอบด้วย งำนด้ำนก ำลังพล งำนด้ำนกำรวำงแผนและกำร
ซ่อมบ ำรุง งำนด้ำนกำรสำรสนเทศ น ำมำพิจำรณำว่ำมีปัจจัยภำยนอกองค์กรหรือโอกำสอะไรบ้ำงท่ีน่ำจะเป็น
ส่วนในกำรส่งเสริมให้ กรง.ฐท.สส. มีกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว จำกนั้นจึงน ำโอกำสต่ำง ๆ ท่ีได้
วิเครำะห์ไว้มำจัดท ำเป็นตำรำง TOWS Matrix เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์ต่อไป 

 
 



๕๓ 

 

โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของ กรง.ฐท.สส. มีดังนี้ 
๑. กองทัพเรือได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ไว้ล่วงหน้ำ รวมท้ังหน่วยงำนทำงเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง กรมอู่ทหำรเรือ

ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรซ่อมท ำเรือล่วงหน้ำ ๕ ปี ดังนั้น กรง.ฐท.สส. จึงมีโอกำสได้ก ำหนดและจัดท ำ
แผนกำรซ่อมท ำเรือท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์หน่วยเหนือได้ 

๒. ก ำลังพลมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูง รวมท้ังได้ปฏิบัติงำนประจ ำ จึงมี 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนสูง 
 ๓. กรง.ฐท.สส. มีก ำลังพลและเครื่องมือพร้อมส ำหรับกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงหรือให้กำรสนับสนุนแก่
หน่วยงำนอื่น ๆ อยู่เป็นประจ ำท ำให้เป็นโอกำสท่ีดีแก่ กรง.ฐท.สส. ในกำรติดต่อประสำนงำน 

๔. จังหวัดชลบุรีและระยองเป็นจังหวัดทีเป็นศูนย์รวมของหน่วยรำชกำรต่ำงๆจ ำนวนมำกดังนั้นจึงเป็น
โอกำสอันดี ถ้ำหำก กรง.ฐท.สส. ต้องกำรสนับสนุนให้ก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำเพิ่มเติมนอกเวลำจำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพก ำลังพล 
 ๕. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

๖. ทร.อนุมัติกำรต่อเรือเพิ่มเติม จึงเป็นโอกำสท่ีดีในกำรเรียนรู้ของก ำลังพลและจัดหำเครื่องมือ
ประกอบกำรซ่อมท ำเพิ่มเติม 
(๓) กำรวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลและพัฒนำสำรสนเทศท่ี
เกี่ยวกับองค์ประกอบส ำคัญต่อไปนี้มำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
 • ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

กรง.ฐท.สส. มีวิธีกำรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับใช้ในกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 

 
ปัจจัยภำยใน/

ภำยนอก 
วิธีกำร/แหล่งข้อมูล ควำมถ่ี เคร่ืองมือ ผู้เก่ียวข้อง 

ทิศทำงองค์กร วิสัยทัศน์ ทร.และ ฐท.สส. ๑๐ ปี -SWOT Analysis 
-Strategy Map 
-Benchmarking 

ทร. เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ 
ทร.และ ฐท.สส. 
 
 
 
จก.กรง.ฐท.สส.    ผู้บังคับ  
บัญชำระดับสูง 
ผู้บริหำรระดับกลำง 
 

 นโยบำย ผบ.ทร.และ 
ผบ.ฐท.สส.  

๑-๒ ปี 

 เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ ทร.
และระดับ ฐท.สส. 

ทุกเดือน 

 นโยบำย จก.กรง.ฐท.สส. ปีละครั้ง 
 กำรประชุม นขต.กรง.ฐท.

สส. 
ทุกเดือน 



๕๔ 

 

ปัจจัยภำยใน/
ภำยนอก 

วิธีกำร/แหล่งข้อมูล ควำมถ่ี เคร่ืองมือ ผู้เก่ียวข้อง 

ลักษณะ
เฉพำะท่ีเป็น
จุดเด่นของ 
กรง.ฐท.สส. 

ค่ำนิยม ทร.และ ฐท.สส. ตำมควำม
เหมำะสม 

-SWOT Analysis 
-Core 
Competency 
-Benchmarking 

ทร./ยุทธศำสตร์ ทร. 
กพ.ทร. /ยุทธศำสตร์กำร
บริหำรก ำลังพล ทร.และ 
ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
ผู้บริหำรระดับกลำง 
ข้ำรำชกำร กรง.ฐท.สส. 

 นโยบำยด้ำนก ำลังพล ทร.
และ ฐท.สส. 

 ค่ำนิยม กรง.ฐท.สส. 
 กำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
 กำรประชุมหำรือ 
กฎหมำย
ส ำคัญ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสำรรำชกำร ตำมควำม
เหมำะสม 

-SWOT Analysis  

นโยบำย/แผน/ 
ยุทธศำตร์ 
ต่ำงๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรประชุม/สัมมนำ 
ร่วมกับหน่วยเหนือ /ส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

ตำมควำม
เหมำะสม 

-SWOT Analysis จก.กรง.ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
กองต่ำงๆ ใน กรง.ฐท.สส. 

ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำร    
/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

-แนวทำงกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 
 
 
 
 
-นโยบำยจำกเจ้ำภำพกล
ยุทธ์ ทร.และ ฐท.สส. 
 
กำรประชุมร่วมกับส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
กำรส ำรวจงำน 
 
กำรพบปะพูดคุย 

ตำมควำม
เหมำะสม 
 
 
 
๑๐ ปี/๔
ปี/
ประจ ำปี
ตำมควำม
เหมำะสม
ก่อนกำร
ซ่อมบ ำรุง
ตำมควำม
เหมำะสม 

-SWOT Analysis จก.กรง.ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
กองต่ำงๆ ใน บก.กรง.ฐท.
สส.,นขต.กรง.ฐท.สส. 



๕๕ 

 

 • ควำมเส่ียงท่ีคุกคำมต่อควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร 
• ควำมเส่ียงท่ีคุกคำมต่อควำมส ำเร็จในอนำคตของ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
 ควำมเส่ียงด้ำนก ำลังพล : ก ำลังพล กรง.ฐท.สส. มีกำรย้ำยบรรจุตำมวงรอบท่ี กพ.ทร. ก ำหนด โดยใน

ส่วนของนำยทหำรสัญญำบัตร จะมีวำระกำรหมุนเวียน ประมำณ ๒ ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมรู้ ทักษะและ
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เนื่องจำกในช่วงต้นของกำรโยกย้ำยต ำแหน่งหลัก ผู้ท่ีมำปฏิบัติรำชกำรใหม่
จะต้องมีเวลำปรับตัวและเรียนรู้งำนประมำณ ๓ เดือนและในส่วนของลูกจ้ำงประจ ำจะมีกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรค่อนข้ำงสูงจะส่งผลกระทบด้ำนผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญสูงจะลดลง  รวมท้ังกำรรับพนักงำนรำชกำร
มำทดแทนซึ่งยังขำดประสบกำรณ์ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในทุกกิจกรรม รวมถึงให้มีกำรจัดประชุม
ทบทวนกำรปฏิบัติ (After Action Review) ภำยหลังกำรจัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญผู้บังคับบัญชำระดับสูงเป็น
ประธำนกำรประชุม เพื่อสรุป ปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง ส ำหรับน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำน กิจกรรม ใน
ปีงบประมำณต่อไปและ         จก.กรง.ฐท.สส. ได้กรุณำส่ังกำรเพิ่มเติมให้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนท้ังในระดับของกองต่ำงๆ    ท่ีเป็นเจ้ำของแผนงำนและในระดับบุคคล ซึ่งกำรรวบรวมข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ ท่ีได้จำกกำรจัดประชุมทบทวนกำรปฏิบัติ รวมถึงองค์ควำมรู้ท่ีรวบรวมและส่งต่อ จะช่วยลด
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงดังกล่ำวลงได้ 

ควำมเส่ียงด้ำนยุทธกำร : เรือท่ี กร.หมุนเวียนมำให้ กรง.ฐท.สส. ซ่อมท ำ ส่วนใหญ่ มีอำยุรำชกำร
ค่อนข้ำงมำก และต้องกำรกำรซ่อมบ ำรุงสูง ส่งผลถึงปริมำณงำนท่ีเพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรใน
กำรในบำงห้วงเวลำ 

ควำมเส่ียงด้ำนงบประมำณ : กรง.ฐท.สส. ได้รับงบประมำณค่อนข้ำงจ ำกัด เช่นเดียวกับส่วนรำชกำรอื่น 
ๆ โดยภำยหลังจำกท่ีทรำบวงเงินจัดสรรจำก ทร. ในแต่ละปีแล้ว กรง.ฐท.สส. จ ำเป็นต้องปรับลดเป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินกำรและปรับทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ให้อยู่ในกรอบของ
วงเงินงบประมำณท่ีได้รับ 
 • จุดบอดท่ีอำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์และในสำรสนเทศ 

กรง.ฐท.สส. ด ำเนินกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ โดยใช้แนวทำง SWOT Analysis ในกำรวิเครำะห์
สภำวะแวดล้อมและ ใช้หลักกำร TOWS Matrix เป็นแนวทำงหลักในกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ จึงอำจมี
จุดบอดในกระบวนกำรวำงแผนบำงประเด็น เนื่องจำกไม่ได้ให้น้ ำหนักกับวิธีกำร Benchmarking มำกนัก ซึ่ง
หำกมีประยุกต์ใช้แนวแบบจ ำลองอื่นๆ ร่วมด้วย อำจมีประเด็นยุทธศำสตร์  หรือเป้ำประสงค์บำงส่วนเพิ่มเติม
เข้ำมำ อย่ำงไรก็ตำม คณะท ำงำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ กรง.ฐท.สส. ได้พิจำรณำแล้วว่ำ ประเด็น
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ ตำมแผนท่ียุทธศำสตร์ปัจจุบันเพียงพอกับกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

• ควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ 
กรง.ฐท.สส. มีโครงสร้ำงองค์กรและขีดสมรรถนะหลักของก ำลังพลเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ท้ังนี้ ในส่วนของควำมเส่ียงท่ีได้ตรวจพบแล้ว กรง.ฐท.สส. ได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมควำมเส่ียง ตำมแนวทำง



๕๖ 

 

ควบคุมภำยใน โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. และ กองต่ำงๆ ใน กรง.ฐท.สส. ติดตำม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติให้
เป็นไปตำม แผนปฏิบัติรำชกำร ฯ 

• กำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมกำรก ำกับดูแล และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจภำยนอก
ขององค์กำร 

แนวทำงหรือนโยบำยกำรปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ จำกหน่วยเหนือซึ่งเป็นตัวแปรในก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ
ของ กรง.ฐท.สส. เช่นแนวทำงในกำรซ่อมท ำเรือด้วยตนเอง แนวทำงว่ำจ้ำงกำรซ่อมท ำเรือจำกบริษัทเอกชน 
แนวทำงกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ท่ีจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงยุทธศำสตร์และกำรปฏิบัติ รวมท้ังแนวทำงในกำรรับ
ก ำลังพลท่ีมีขีดควำมสำมำรถหรือมีควำมรู้เฉพำะทำงตำมสำขำต่ำงๆ เข้ำมำทดแทนผู้ท่ีเกษียณอำยุรำชกำร
ออกไป 
(๔) ระบบงำนและสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจเรื่องระบบงำนระบบงำนท่ีส ำคัญของกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจว่ำกระบวนกำรใดจะด ำเนินกำรโดยผู้ส่งมอบ
พันธมิตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรตัดสินใจเหล่ำนี้ได้ค ำนึงถึงสมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ 
สัตหีบ และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีศักยภำพอย่ำงไร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรก ำหนดสมรรถนะหลักในอนำคตของกรมโรงงำน         
ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

กรง.ฐท.สส. ได้ตรวจสอบ ภำรกิจ และขอบเขตควำมรับผิดชอบและหน้ำท่ีท่ีส ำคัญตำมท่ีก ำหนดไว้ใน  
อฉก. ๒๔๓๐ รวมถึงได้ตรวจสอบพันธกิจตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพื่อระบุ Core 
Business หรือกระบวนกำรหลักของหน่วย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

อฉก. ๒๔๓๐ 
ภำรกิจ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและ

อุปกรณ์กำรช่ำงทุกประเภทของหน่วยท่ีฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน มีเจ้ำกรม
โรงงำนเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 

ขอบเขต 
ควำมรับผิดชอบ 

๑. อ ำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะน ำ และก ำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ 
เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท 
๒. ด ำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ 
เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจ ำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ 
๓. ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ 
เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยท่ี
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน 
๔. ด ำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดต้ัง เครื่องโสตทัศน์ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือ
แพทย์และเครื่องใช้ส ำนักงำน  ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน 



๕๗ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
พันธกิจ ๑. อ ำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะน ำ และก ำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ 

เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท  ด ำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตัว
เรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจ ำ
เรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ 

๒. ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ 
เครื่องใช้ประจ ำเรือ เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยท่ี
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดต้ัง เครื่องโสตทัศน์ 
เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้ส ำนักงำน  ให้กับหน่วยท่ีฐำน
ทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน 

 
กระบวนกำรหลักของ กรง.ฐท.สส. ทั้ง ๒ กระบวนกำร ประกอบด้วย 

๑. กำรวำงแผนกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ 
๒. กำรด ำเนินกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ 
กรง.ฐท.สส. และ นขต.กรง.ฐท.สส. มีขีดควำมสำมำรถ ตำมทรัพยำกรท่ีได้รับกำรจัดสรรจำก ทร.        

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึง มีสมรรถนะหลักในกำรด ำเนินกำรด้วยตนเองท้ังนี้ ในส่วนของแผนงำน /
กิจกรรมท่ีสำมำรถบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นท่ีได้ กรง.ฐท.สส. จะบูรณำกำรแผนงำนร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

กรง.ฐท.สส. เป็นหน่วยซ่อมบ ำรุงเรือในพื้นท่ี ฐท.สส.รับผิดชอบ โดยรับเรือจำก หน่วยเตรียมก ำลังและใช้
ก ำลัง ประกอบด้วย กร. ทรภ. รร.นร. ยศ.ทร. อศ.ทร. และ หน่วยอื่น ๆตำมร้องขอ มำซ่อมบ ำรุง ดังนั้ น         
แนวทำงกำรก ำหนดสมรรถนะหลักของ กรง.ฐท.สส. จึงเป็นกำรก ำหนดตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และแผนกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ท้ัง ๑๐ ด้ำน ตำมท่ีเจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ
กองทัพเรือก ำหนด ส ำหรับกำรก ำหนดสมรรถนะหลักของในอนำคตด้ำนก ำลังพลของ กรง.ฐท.สส. เป็นไปตำม
แนวทำง     ของยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรก ำลังพลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘  เพื่อให้ขีดสมรรถนะ
ของ ทร.      และ กรง.ฐท.สส. สอดคล้องและเกื้อหนุนกัน 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(๕) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ีส ำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำงให้ระบุกรอบเวลำท่ีจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเป้ำประสงค์ท่ีส ำคัญท่ีสุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์เหล่ำนั้นมีอะไรบ้ำง 

วิสัยทัศน์และแผนท่ียุทธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. มีกรอบเวลำกำรด ำเนินกำร ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วย   
๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ ๘ เป้ำประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตำมตำรำง ดังนี้ 

 



๕๘ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรซ่อมบ ำรุงเรือ 

- พัฒนำขี ด คว ำมสำมำรถ ด้ ำ น
เครื่องมือ/เครื่องใช้ส ำหรับงำนซ่อม
บ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกและสถำนท่ีเพื่อ
รองรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลัง
พลให้พร้อมส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 

- ซ่อมบ ำรุงเรือท่ีมำขอรับบริกำรได้แล้ว
เสร็จ 

- ควำมพร้อมของเครื่องมือ/เครื่องใช้
ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 

- ควำมพร้อมของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
และสถำนท่ีเพื่อรองรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
- ควำมพร้อมของก ำลังพลส ำหรับงำนซ่อม
บ ำรุงเรือ 

พัฒ นำ ระ บ บบ ริ ห ำ ร
จัดกำรและสำรสนเทศ 

- มี ค ว ำ ม เ ป็ น มื อ อ ำ ชี พ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน เพื่อส่งมอบบริกำรท่ีดี
แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- จัดท ำแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ซ่อมบ ำรุงได้ส ำเร็จ 

- พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศ 
- ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรธรรมำภิบำลท่ีดี 
- เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคคลำกรใน
องค์กร 

 
- กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี) ในด้ำนผลผลิตและบริกำรผู้รับบริกำรและกลุ่มเป้ำหมำยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรและกำรปฏิบัติกำรท่ีได้วำงแผนไว้มีอะไรบ้ำง  

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง  
(๖) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ สำมำรถตอบประเด็นต่อไปนี้อย่ำงไร 
• ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กำรตอบสนองควำมท้ำทำยทำง
ยุทธศำสตร์ 

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำง
ยุทธศำสตร์ 

- พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำน
เครื่องมือ/เครื่องใช้
ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำนส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกและ
สถำนท่ีเพื่อรองรับงำน
ซ่อมบ ำรุงเรือ 

- พัฒนำเครื่องมือ/เครื่องใช้ส ำหรับงำน
ซ่อมเรือ ให้มีควำมพร้อม เป็นหน่วย
ซ่อมเรือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
พัฒนำส่ิงปลูกสร้ำง อำคำร ตลอดจนส่ิง
อ ำ น ว ย คว ำม สะ ด ว ก อื่ น  ๆ  ใ ห้ มี       
ควำมพร้ อม  เป็นหน่ วยซ่ อม เรื อ ท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด พัฒนำก ำลังพล ให้มีควำม
พร้อม เป็นหน่วยซ่อมเรือเรือท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด 

- ซ่อมท ำเรือต่ำง ๆ ท่ีมำขอรับบริกำรซ่อม
ท ำในพื้นท่ีสำมำรถด ำเนินกำรซ่อมท ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



๕๙ 

 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

กำรตอบสนองควำมท้ำทำยทำง
ยุทธศำสตร์ 

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำง
ยุทธศำสตร์ 

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนก ำลังพลให้พร้อม
ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 

 
 
- มีควำมเป็นมืออำชีพใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อส่ง
ม อ บ บ ริ ก ำ ร ท่ี ดี แ ก่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ก ำหนดให้มีกำรทดสอบและประเมินผล
กำรท ำท ำ งำนทุก ๖ เ ดือน/ จัดท ำ
โครงกำรต่ำงๆเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ช่ำง/ส่งไปศึกษำอบรมสถำนศึกษำต่ำงๆ 
ใน-นอก ทร. 
กำ รป ฏิ บั ติ ต ำม เก ณฑ์ ก ำ รพั ฒน ำ
คุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในหมวด 
๖ กำรจัดกำรกระบวนกำร 

ได้รับงบประมำณศึกษำอบรมเพื่อพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของก ำลังพลอยู่เสมอ 
 
 
 
มีกระบวนกำรท่ีเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
• ตอบสนองโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมในผลผลิตและบริกำร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กำรตอบสนองโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ในผลผลิตและบริกำร 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเครื่องมือ/
เครื่องใช้ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกและสถำนท่ีเพื่อรองรับงำน
ซ่อมบ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลังพลให้
พร้อมส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรซ่อมบ ำรุงให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- มีควำมเป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
ส่งมอบบริกำรท่ีดีแก่ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรจัดท ำขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนในทุกกระบวนหลักและ
กระบวนกำรสนับสนุน แล้วจัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน  ของ
หน่วย 

 
• ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรและโอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะ

หลักของ กรง.ฐท.สส. 
โอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่ 

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน
เครื่องมือ/เครื่องใช้ส ำหรับงำน
ซ่อมบ ำรุงเรือ 

มีแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำร
ซ่ อ ม บ ำ รุ ง ใ น พื้ น ท่ี ท่ี มี
ประสิทธิภำพ 

กำรมีก ำลังทำงเรือท่ีมีควำมเพียงพอและ
มีสมรรถนะในกำรปฏิบั ติกำรในพื้น ท่ี 
กรง.ฐท.สส. 



๖๐ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
กำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะ

หลักของ กรง.ฐท.สส. 
โอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่ 

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกและสถำนท่ี
เพื่อรองรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน

ก ำลังพลให้พร้อมส ำหรับงำน
ซ่อมบ ำรุงเรือ 

- มีควำมเป็นมืออำชีพในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อส่งมอบบริกำรท่ี
ดีแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
มี ขั้ น ต อ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
Work Flow ในทุก
ก ร ะ บ ว น ง ำ น ห ลั ก แ ล ะ
กระบวนงำนสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

• สร้ำงสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะส้ันและระยะยำว 
วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ทร.      

๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ แผนยุทธศำสตร์ของเจ้ำภำพกลยุทธ์ ระดับ ทร. ๑๐ ด้ำน แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ทร.        
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ทร. ซึ่ง ทร. ได้มีกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะ
ส้ันและระยะยำว ระดับ ทร. ไว้เรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ในฐำนะ นขต.ทร. 
จึงมีกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะส้ันและระยะยำวไว้แล้วในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ กำร
สร้ำงควำมสมดุลฯ ในส่วนของ กรง.ฐท.สส. ได้มีกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญเพิ่มเติมเฉพำะใน วัตถุประสงค์ทำง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง โดยเน้นกำรเติมเต็มขีดควำมสำมำรถท่ีขำดอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
ตำมสถำนะและข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ดังนี้  

วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยในระยะสั้น โอกำสในระยะยำว 
- พัฒนำขี ดคว ำมสำมำรถ ด้ ำ น
เครื่องมือ/เครื่องใช้ส ำหรับงำนซ่อม
บ ำรุงเรือ 
 

- ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
- เรือท่ีมำขอรับบริกำรซ่อมบ ำรุง 
จ ำนวนมำกขึ้น  ใช้รำชกำรมำ
นำน ต้องกำรซ่อมบ ำรุงสูง 

- กำรต่อเรือเพิ่มของ ทร. 
 

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกและสถำนท่ีเพื่อ
รองรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 
 

- ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
- เรือท่ีมำขอรับบริกำรซ่อมบ ำรุง 
จ ำนวนมำกขึ้น ใช้รำชกำรมำนำน 
ต้องกำรซ่อมบ ำรุงสูง 

- กำรต่อเรือเพิ่มของ ทร. 
 

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลัง
พลให้พร้อมส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงเรือ 

- ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
- ลูกจ้ำงประจ ำท่ีมีควำมช ำนำญ
เกษียณอำยุเพิ่มมำกขึ้น 

-กำรสรรหำพนักง ำนรำชกำร
ท ด แ ท น ลู ก จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ ท่ี
เกษียณอำยุรำชกำร 



๖๑ 

 

• สร้ำงควำมสมดุลของควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญท้ังหมด 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้พิจำรณำถึง วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วย กฎหมำย 

ระเบียบ โครงสร้ำงส่วนรำชกำร สังคม จริยธรรมและปัจจัยอื่น ๆ ในพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร รวมท้ังศึกษำแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ปี 
กองทัพเรือ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระดับกองทัพเรือ แต่อำจยังไม่ครอบ คลุมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงท่ัวถึง เนื่องจำกทรัพยำกรท่ีได้รั บมีจ ำนวนจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม 
กรง.ฐท.สส. ได้พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

๑. ในขั้นของกำรประชุมจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รอง จก.กรง.ฐท.สส. ประธำนกำร
ประชุม จะพิจำรณำรำยละเอียดแผนงำน/กิจกรรม โดยจะน ำข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และรำยละเอียดควำม
ต้องกำรของ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เพื่อจัดสร้ำงสมดุลในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดผลสูงสุดตำมประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของ กรง.ฐท.สส. 

๒. ในขั้นกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กองต่ำง ๆ ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/กิจกรรม จะจัด
ชุดส ำรวจงำน เพื่อน ำข้อมูลสภำพแวดล้อม รวมถึง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นปัจจุบัน มำเสนอ
ปรับรำยละเอียด ทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/กิจกรรม  
๒.๒ กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ : กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ น ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติอย่ำงไร 
ให้ส่วนรำชกำรตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ ่ำยทอดสู ่กำรปฏิบัติ 
(๗) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรท่ีส ำคัญท้ังระยะส้ัน
และระยะยำวของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำงแผนดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ อะไรบ้ำง 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ กรง.ฐท.สส. นั้นหน่วยได้ด ำเนินกำรท้ังในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี
ของหน่วยและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยนั้น หน่วยได้ด ำเนินกำรโดยกำรถ่ำยทอดจำกแผน
ยุทธศำสตร์ ทร.และ ฐท.สส. ตำมแผนภำพ 
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๖๒ 

 

โดยหน่วยได้น ำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของกองทัพเรือจำกแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือมำถ่ำยทอด
ลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีของหน่วยขึ้นตรง จำกนั้นหน่วยก็จะท ำจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี โดยท่ี ฐท.
สส. จะเป็นหน่วยรวบรวมค ำของบประมำณของหน่วยต่ำงๆ ใน ฐท.สส. เพื่อเสนอ ทร.(สปช.ทร.) แล้วจัดท ำ
เป็นค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกองทัพเรือ เสนอ กห. จำกนั้น กห. ก็จะเสนอ ส ำนักงบประมำณ
เพื่อจัดท ำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำในสภำ ออกมำเป็นพ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จำกนั้น ทร. ก็จะทรำบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร แล้วน ำมำจัดท ำแผนจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ ทร. ต่อจำกนั้นหน่วยขึ้นตรงใน ทร. ก็จะน ำมำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของหน่วยเสนอ ทร. ต่อไป 
(๘) กำรน ำแผนปฏบิัติกำรไปปฏิบัติ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติท่ัวท้ังกรมโรงงำน  
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ไปยังบุคลำกรผู้ส่งมอบ พันธมิตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือ ท่ีส ำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ำกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 
- ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำผลกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรจะประสบ
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

กรง.ฐท.สส. มีวิธีกำรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติท่ัวท้ังส่วนรำชกำร ไปยังบุคลำกร ผู้ส่ง
มอบ และพันธมิตรท่ีส ำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ำส่วนรำชกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ท่ีส ำคัญ โดย กรง.ฐท.
สส.      ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ด้วยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) แล้ว
ด ำเนินกำร ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิจำรณำ
ตำมหลัก Balance Score Card จนได้แผนท่ียุทธศำสตร์ ต่อจำกนั้นก็ได้น ำแผนท่ียุทธศำสตร์มำด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีของหน่วย และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยตำมล ำดับ ท้ังนี้ได้
พิจำรณำร่วมกับแผนและนโยบำยต่ำงๆท่ี ทร. และ ฐท.สส. ก ำหนดน ำมำพิจ ำรณำด้วยเมื่อได้แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของหน่วยแล้ว กองต่ำงๆใน กรง.ฐท.สส. ก็จะยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
พร้อมท้ังด ำเนินกำรจัดท ำ Action Plan ในส่วนของแผนงำน/กิจกรรมหลักของแต่ละกองต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.
สส. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของหน่วย 

โดย กรง.ฐท.สส. ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดแผนต่ำง ๆ ลงสู่กำรปฏิบัติดังแผนภำพ 
 
 
 

 แผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้จัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. ซึ่งเป็นแผนภำพท่ีแสดง
ถึงควำมเช่ือมโยงกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกำรปฏิบัติ งำนภำยใน กรง.ฐท.สส. ให้มีควำม
เช่ือมโยงสอด คล้องกับทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรของ ทร. แล้วก ำหนดเป็นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ 
กรอบของกิจกรรมมำตรฐำนระดับ ทร. เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. เป็นไปตำมภำรกิจ 

แผนยุทธศำสตร์ 
ของ กรง.ฐท.สส. 

แผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี 

ของ กรง.ฐท.สส. 

แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจ ำปี 

ของ ทรภ.๒ 

Action ของแต่
ละกองต่ำง ๆ 



๖๓ 

 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และนโยบำยของ ทร. ท่ีมุ่งให้บรรลุเป้ำประสงค์ท่ี ทร. ก ำหนด และสำมำรถติดตำม
ควำมส ำเร็จได้จำกตัวช้ีวัดท่ีก ำหนด ซึ่งมีควำมเป็นมำตรฐำนสำมำรถเทียบ เคียงกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วย
ท่ีมีภำรกิจคล้ำยคลึงกันได้ ซึ่งในอนำคตหำกสภำวะแวดล้อมมีกำรเปล่ียนแปลงไป สำมำรถทบทวน/ ปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ให้เป็นไปตำมแนวทำงท่ีดีท่ีสุดได้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ 
กรง.ฐท.สส. ฐท.สส. และ ทร. ในภำพรวม 
 ผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จะติดตำมควำม ก้ำวหน้ำของงำน/โครงกำรท่ีส ำคัญ ผล
กำรเบิกจ่ำย ตำมระบบ RTN ERP โดยจะมีกำรรำยงำนให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบ ในท่ีประชุมหน่วยขึ้นตรงกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ทรำบเป็นประจ ำทุกเดือนกรณีท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว้       ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กองต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.สส. ท่ีเป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ จะน ำมำเป็น
ข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดข้อง เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดควำมส ำเร็จท่ีต้องกำรในวงรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีในปีถัดไป 
(๙) กำรจัดสรรทรัพยำกร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ท ำอย่ำงไรให้มั่นใจว่ำทรัพยำกรด้ำนงบประมำณและด้ำนอื่น ๆ มีพร้อมใช้ใน
กำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรจนประสบควำมส ำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ มีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรเหล่ำนี้อย่ำงไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติกำร 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่ำวอย่ำงไร  
เพื่อท ำให้เกิดควำมมั่นใจถึงควำมส ำเร็จของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

กำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณในทุกกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฎิบัติรำชกำรของหน่วย ซึ่งจะ
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำจำก ทร. โดย ทร. ได้โอนเงินจัดสรรงบประมำณในทุกกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยเข้ำสู่ระบบบริหำรทรัพยำกรกองทัพเรือ (RTN ERP) จึงท ำให้หน่วยมั่นใจได้มีกำรด ำเนินงำน
ในกิจกรรมนั้นๆมีงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรไว้จ ำนวนเท่ำไร แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกหน่วยมีงบประมำณท่ีใช้
ด ำเนินกำรไม่เพียงพอก็อำจขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้จะต้องมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำง กรง.ฐท.
สส. กับ ฐท.สส.  สปช.ทร. และหน่วยเกี่ยวข้องอื่นๆว่ำมีงบประมำณให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่เพียงไร 
 กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆในรูปแบบของกำรควบคุม
ภำยในตำมระเบียบ มีค ำส่ัง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมและ
ประเมินผลฯมีกำรจัดประชุม/สัมมนำ เพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติในกำรควบคุม/ก ำจัด และหรือลดควำมเส่ียงมีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบของกำรควบคุมภำยในวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 



๖๔ 

 

 
(๑๐) แผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
- แผนกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรท่ีท ำให้ยุทธศำสตร์เป็นไปได้ท่ีส ำคัญท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรระยะส้ันและระยะยำวมีอะไรบ้ำงแผนดังกล่ำวได้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อบุคลำกรและควำม
เปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกรอย่ำงไร 

กองทัพเรือได้ก ำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๑๐ ปี  ไว้ครอบคลุมในทุกประเด็น 
พร้อมท้ังมีกำรประเมินสมรรถนะในระดับบุคคล ซึ่งในแต่ละปี กองทัพเรือได้ก ำหนดเป็นโครงกำรฝึก ศึกษำ 
อบรม ประชุมและสัมมนำ ท้ังในประเทศ ภำยในกองทัพเรือ และภำยนอกกองทัพเรือ และกำรศึกษำอบรมใน
ต่ำงประเทศ ประจ ำปี ตำมแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือ ปี ๕๘ - ๖๗ เพื่อให้หน่วยต่ำง ๆใน กองทัพเรือ น ำไป
วำงแผน         กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสอดคล้อง ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้จัดท ำแผนกำรฝึกศึกษำท้ัง
ในและนอกกองทัพเรือ และเสนอไว้ในโครงกำรของกองทัพเรือ เป็นประจ ำทุกปี 

กรง.ฐท.สส. มีกำรทบทวนกลยุทธ์/แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นประจ ำทุกปี โดยก ำหนดไว้เป็นโครงกำร
ฝึก ศึกษำ อบรม ประชุมและสัมมนำ ท้ังในประเทศ ภำยในกองทัพเรือ และภำยนอกกองทัพเรือ และ
กำรศึกษำอบรมในต่ำงประเทศ พร้อมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 



๖๕ 

 

 
(๑๑) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญท่ีใช้ติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร           
มีอะไรบ้ำง 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติกำร
เสริมให้กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มุ่งไปในแนวทำงเดียวกัน 
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่ส ำคัญ (น ำมำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ประจ ำปี งป.๖๐) ดังนี้ 

๑. เป้ำประสงค์ ที่ ๑.๑ คือ กำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือท่ีมำขอรับบริกำรแล้วเสร็จ 
 มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรซ่อมท ำเรือท่ีมำขอรับบริกำร  

 และค่ำเป้ำหมำยในปี ๒๕๕๙ คือ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. เป้ำประสงค์ ที่ ๒.๑ คือ กำรจัดท ำแผนและกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ

ส ำเร็จ 
 มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนในกำรซ่อมท ำเรือ  
 และค่ำเป้ำหมำยในปี ๒๕๕๙ คือ ร้อยละ ๑๐๐ 
กรง.ฐท.สส. จัดให้มีกำรประชุมร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องของ

แผนงำน/กิจกรรม กับประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของตัวช้ีวัดของแผนงำน/กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ระบบกำรวัดผลของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของ กรง.ฐท.สส. และตัวช้ีวัดในร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของ ทร. ท้ังนี้ ในส่วนของกำรออกแบบตัวช้ีวัด จะมีกำรจัดท ำเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดซึ่ง
เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ ทร. เป็นผู้ก ำหนด และตัวชี้วัดซึ่ง กรง.ฐท.สส. เป็นผู้ก ำหนด โดยในตัวช้ีวัดท้ัง ๒ ส่วนนั้น 
กรง.ฐท.สส. จะพิจำรณำควำมสอดคล้องในภำพรวม 
(๑๒) กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร 
- กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผนท้ังระยะส้ันและระยะยำวของกรมโรงงำน    
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ตำมตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญท่ีระบุไว้ในข้อ ๒.๒ ก (๑๑) มีอะไรบ้ำง 



๖๖ 

 

- ผลกำรด ำเนินกำรท่ีคำดกำรณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่ำนี้เป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลท่ีคำดกำรณ์
ของคู่แข่ง/คู่เทียบหรือของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำ
เทียบเคียงท่ีส ำคัญ 
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จะท ำอย่ำงไรหำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบหรือ
กับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้ 

หน่วยได้ด ำเนินกำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ไว้ ๒ ตัวช้ีวัด และได้
ก ำหนดเป้ำหมำยหรือกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรไว้ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดส ำคัญล ำดับที่ ๑ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรซ่อมท ำเรือท่ีมำขอรับบริกำร : โดยมีเป้ำหมำย
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ตัวชี้วัดส ำคัญล ำดับที่ ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนในกำรซ่อมท ำเรือ 
: โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินกำรท่ีคำดกำรณ์ไว้หรือตำมค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงำนท่ีมี
กำรปฏิบัติงำนหรือภำรกิจใกล้เคียงกันคือ อจปร.อร.และ อรม.อร. นั้นส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกพบว่ำผลกำรด ำเนินงำนมีควำมแตกต่ำงกันมำกโดยหำกคู่เทียบมีกำร
ปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกกว่ำก็จะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติดังกล่ำวมำเป็น Best Practices เพื่อปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยหรือ กรง.ฐท.สส. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ประเภท 
กำรแข่งขัน 

คู่แข่ง 
ประเด็นกำร

แข่งขัน 

ผลกำรด ำเนินกำร
ปัจจุบันเม่ือเปรียบ

กับคู่แข่ง 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

ภำยในประเทศ อ จ ป ร .
อร. 
อรม.อร. 

กำรซ่ อมท ำ เ รื อ
ตำมแผน 
 

ผลกำรซ่ อมท ำทัน
ตำมแผนท่ีก ำหนด 
 

ควำมพร้อมของก ำลังพล เครื่องมือ
และอะไหล่ รวมถึงงบประมำณ 
 

ภำยนอกประเทศ - - - - 
ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติกำร 
(๑๓) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติกำร 
- ในกรณีท่ีสถำนกำรณ์บังคับให้ต้องปรับแผนกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรปรับแผน
และน ำแผนปฏิบัติกำรใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่ำงรวดเร็ว 

โดยท่ัวไปกำรปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้ค ำนึงถึงควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติ 
โดยในขั้นกำรน ำแผนไปปฏิบัตินั้น กองต่ำงๆ ท่ีเป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ สำมำรถเสนอขอปรับกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์บังคับต่ำง ๆ รวมถึง นโยบำยเร่งด่วนของหน่วยเหนือ เช่น ทร. กร. ฐท.สส. หรือ
นโยบำยเร่งด่วนของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงกำรปรับเปล่ียนตำมควำมจ ำเป็นของ นขต.กรง.ฐท.สส. เช่น ผลกำร
ส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ กำรปรับกำร
จัดสรรทรัพยำกรดังกล่ำว จะต้องไม่ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ของแผนงำน/กิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ซึ่งท่ีผ่ำนมำ มีกำรปรับแผนงำน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วน ทร. 
เช่น กำรซ่อมท ำเรือหลวงถลำงและเรือท่ีร่วมในพิธี ให้พร้อมส ำหรับงำน International Fleet Review 2017 ใน
ห้วง ๑๓ - ๒๒ พ.ย.๖๐ เป็นต้น 



๖๗ 

 

 



๖๘ 

 

หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๑ สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
(๑) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ 

เนื่องจากการบริการซ่อมบ ารุงเรือของ กรง.ฐท.สส. ให้บริการโดยตรงแก่กองทัพเรือเป็นหลัก การรับ
ข้อมูล     ความต้องการจากผู้รับบริการจะได้จากการส่ังการ และการประชุมซึ่งจะมีการส่ังการให้ด าเนินการ
อย่างความชัดเจนอยู่แล้ว จึงเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีสามารถน าไปตัดสินใจทั งใน
ระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ   โดยในการด าเนินการท่ีผ่านมาข้อมูลท่ีสนับสนุนการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้จากผู้รับบริการจะเป็นข้อมูลท่ีได้มากจากข้อกฎหมาย นโยบายหรือการส่ังการของฐานทัพเรือสัต
หีบ กองทัพเรือหรือกระทรวงกลาโหม ส่วนการส่ังการและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประชุมเป็นข้อมูลส าคัญท่ี 
กรง.ฐท.สส. น ามาปรับปรุงกระบวนงาน แผนงาน ระดับปฏิบัติการ และในบางเรื่องสามารถยกระดับไปถึงการ
สร้างนวัตกรรม 

กรง.ฐท.สส. ได้ก าหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในการ
ให้บริการของ กรง.ฐท.สส. ไว้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งการรับฟัง
ความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ จะถูกน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ หาข้อเท็จจริง ทบทวนข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆ ของ กรง.ฐท.สส. เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการของ กรง.ฐท.สส. ให้มีความ
เป็นเลิศเพิ่มมากขึ น โดยผ่านคณะท างานพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของกรง.ฐท.สส. (Working Team) 
ซึ่งมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑) เป็นประธาน ทั งนี  กรง.ฐท.สส. ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 

         
 

ติดต่อประสานงานผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                        

 
 



๖๙ 

 

กรง.ฐท.สส. ได้ก าหนดช่องทางการรับฟังความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ดังนี  

ผู้รับบริการ การประชุม การจัดกิจกรรม 
นโยบาย/ค าส่ัง/
หนังสือส่ังการ 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

การพูดคุย
ของผู้บังคับ 

บัญชา 

เว็บไซต์ 
กรง.ฐท.สส. 

ส่ือ 
ประชา 
สัมพันธ์ 

เรือท่ีมาขอ
ซ่ อ มท า ใ น
พื นท่ีบริการ 

       

 

การประชุม 
การจัด
กิจกรรม 

นโยบาย/
ค าส่ัง/หนังสือ 

ส่ังการ 

โทรศัพท์/
โทรสาร 

การพูดคุย
ของผู้บังคับ 

บัญชา 

เว็บไซต์ 
กรง.ฐท.สส. 

ส่ือ 
ประชา 
สัมพันธ์ 

แบบ 
สอบถาม 

กองเรือต้น
สั ง กั ด เ รื อ
ท่ีมาขอซ่อม
ใ น พื น ท่ี /
ห น่ ว ย เ รื อ
เฉพาะกิจ 

       

ตารางการจัดการช่องทางและวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลการรับฟังและเรียนรู้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ ช่องทางการรับฟัง/สื่อสาร 
วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความถ่ี หน่วยที่รับผิดชอบ 

เรือ ท่ีมาขอซ่อม
ท าในพื นท่ีบริการ 

- ประชุม 
- นโยบาย/ค าสั่ง/หนังสือสั่งการ 
- ติดต่อโดยตรง 
- ส่ือประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ สอบถาม 

- พ บ ป ะ / พู ด คุ ย
โทรศัพท์/โทรสาร 

- เว็บไซต์ 
- แบบสอบถาม 
 

- ๒  ค รั ง /
เดือน 
- ทุกวัน 
- ทุกวัน 
- ทุกวัน 
- ๒ ครั ง/ป ี

- กงน.กรง.ฐท.สส. 
- บก.กรง.ฐท.สส. 
 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ช่องทางการรับฟัง/สื่อสาร 

วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความถ่ี หน่วยที่รับผิดชอบ 

กองเรือต้นสังกัด
เรือ ท่ีมาขอซ่อม
ในพื น ท่ี/หน่ วย
เรือเฉพาะกิจ 

- ประชุม 
  - นโยบาย/ค าสั่ง/หนังสือสั่งการ 
- ติดต่อโดยตรง 
- ส่ือประชาสัมพันธ์ 

  - ส ารวจ สอบถาม 
 

  - พ บ ป ะ / พู ด คุ ย
โทรศัพท์/โทรสาร 

  - เว็บไซต์  
- แบบสอบถาม 

 

- ๑  ครั ง /
เดือน 
- ทุกวัน 
- ทุกวัน 
- ทุกวัน 
- ๒ ครั ง/ป ี

- กผช.กรง.ฐท.สส. 
- บก.กรง.ฐท.สส. 
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โดยสรุปการบริการในภาพรวมของ กรง.ฐท.สส. มีการบริการหลักอยู่ ๑ บริการ และจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สนับสนุน และพันธมิตร ดังปรากฏตามตารางต่อไปนี  

ล าดับ บริการ ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ผู้สนับสนนุ พันธมิตร 

๑ การบริการซ่อมบ ารุงเรือ 
ได้แก่ การสนับสนุนการ
ด าเนินการซ่อมสร้างเรือเครื่อง
ทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่างทุก
ประเภท 
- ซ่อมบ ารุง/ดัดแปลงตัวเรือ 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรใหญ่/
เครื่องจักรช่วย/อุปกรณ์
ประกอบตัวเรือ/เครื่องมือกล/
เครื่องทุ่นแรง 

เรือที่มาขอซ่อมท าใน
พื นที่บริการ 

- กองเรือต้นสังกัดเรือที่มาขอซ่อมใน
พื นที่ (กตอ.กร,กฟก.1กร.,กฟก2.กร
,กบฮ.กร.,กยบ.กร,กยฝ.กร,กฝร.กร.
,กบร.กร.,กดน.กร.,นสร.กร.) 
- ทรภ.1,ทรภ.2,ทรภ.3,กปช.จต. 
- หน่วยเรือเฉพาะกิจ 
 

- กองทัพเรือ 
- ฐานทัพเรือสัตหีบ 

- กรมอู่ทหารเรือ 
 

- อรม.อร 
- อจปร.อร. 
- อธบ.อร. 
- กงน.ฐท.สข. ฯ 

- กงน.ฐท.พง. ฯ 

 
 
- วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น และวิธีการดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการ
เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างของวิธีการรับฟังในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของ
การเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรับ feedback ดังนี  

ผู้รับบริการ 

ความแตกต่างของวิธีการรับฟังในแต่ละช่วงวงจรชวีิต 
ของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก่อนเป็น ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระหว่างเป็น
ผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังเป็น
ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
เรือท่ีมาขอซ่อมท าในพื นท่ี
บริการ 

๑. รับฟังผ่าน web site ของกรง.ฐท.สส.และเรื่องร้อง
ทุกข์ หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทาง
อิ เ ล็กทรอนิก ส์หรือการ ส่ือสารทาง เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  

๒. ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
๓. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานกับเรือท่ีมาขอรับ

การซ่อมท า 
๔. การจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับเรือท่ีมาขอรับการซ่อมท า 

๑.รายงานสรุปผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ 
(AAR) 

๒.ก ารสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทันท่วงทีและสามารถน าไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 โดยการใช้ฐานข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีการรายงานทุกไตรมาส และในปัจจุบันได้จัดท า
แบบประเมินในรูปแบบ QR CODE ซึ่งข้อมูลสามารถเรียกออกมาใช้ได้ตลอด รวมทั งมีการการติดตามภายหลัง
การซ่อมท าเรือ การจัดท าเอกสารส่งมอบเรือภายหลังการซ่อมท า (Quality Control Protocol) เมื่อมีการ
รายงานอุปสรรคข้อขัดข้องภายหลังจากการซ่อมท ามีระบบฐานข้อมูลจากโปรแกรม Glin System อกีช่องทาง
ท่ีสามารถสืบค้นรองรับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

  

การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้งานท าให้สามารถบันทึก จัดเก็บ และสืบค้น ข้อมูลของผู้รับบริการ                         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะดวกรวดเร็ว 
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๒) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต 
และของคู่แข่ง/คู่เทียบ ในเรื่องผลผลิต การบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ (*)  

มีวิธีทั งหมด ๑๐ วิธี ได้แก่ การประชุม การจัดกิจกรรมฯ นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการโทรศัพท์/โทรสาร 
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชาFacebook e-mail Web Site ส่ือประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจัด
ประเภทกลุ่มการรับฟังได้ดังนี  

๑. กลุ่มวิธีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ สังเกต ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ การจัดกิจกรรม ฯ เว็บไซต์ 
กรง.ฐท.สส. การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม 

๒. กลุ่มการใช้ส่ือสารสนเทศ ได้แก่  
 - ผู้รับบริการ ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรม ฯ เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส. 
โทรศัพท์/โทรสาร ส่ือประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม 

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการ เว็บไซต์ 
กรง.ฐท.สส. โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม 

๓. กลุ่มการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งตามลักษณะการส่ือสาร ได้แก ่
 - การรับฟังเชิงรุก ได้แก่ การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการส่ือ

ประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถาม   
 - การรับฟังเชิงรับ ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรม ฯ เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส. 

โทรศัพท์/โทรสาร   
 - การรับฟังโดยการส่ือสารสองทางได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมฯการ

พูดคุยของผู้บังคับบัญชา เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส. โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม 
 - การรับฟังโดยการส่ือสารทางเดียว ได้แก่ นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการ และส่ือประชาสัมพันธ์ 

ข. การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย และผลผลิต และการบริการ 
 (๓) การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี  

  การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผลผลิตและการบริการเพื่อ
จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งในปัจจุบันและอนาคต 

 การก าหนดว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายใดท่ีควรจะได้รับความส าคัญ
และมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดีขึ นโดยรวม 

ตามหลักการบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการแบ่งมอบเจ้าภาพ
รับผิดชอบงานซ่อมท าเรือไว้ชัดเจนตามค าส่ัง ทร. (เฉพาะ) ท่ี ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่องการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ของ 
ทร. ก าหนดให้ หน่วยซ่อมบ ารุงของ อร. และหน่วยในสายวิทยาการ (อธบ.อร.  อจปร.อร.  อรม.อร.  กรง.ฐท.
สส.  กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓) เป็นหน่วยซ่อมบ ารุงเรือระดับโรงงาน และระดับกลาง 
ดังนั น จึงมีการพิจารณาแบ่งมอบเรือต่างๆ ให้แก่หน่วยซ่อมบ ารุงเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้
ผู้รับบริการทราบว่าจะต้องขอรับการสนับสนุนและการซ่อมบ ารุงจากหน่วยใด แต่ทั งนี ทั งนั นได้พิจารณาการ
แบ่งมอบการซ่อมท าตามลักษณะขีดความสามารถของหน่วยซ่อมท่ีรับผิดชอบ ทั งในเรื่องของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ ต าบลท่ีจอดเรือปกติ ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. / ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส. /
แมน่่ าเจ้าพระยาบริเวณบางนา กรุงเทพส่วนใน /ฐท.สข.ทรภ.๒ / ทรภ.๓ เป็นต้น 

 



๗๓ 

 

ลักษณะการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการซ่อมท าเรือ 
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การใช้สารสนเทศของวิธีการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งในปัจจุบันและใน

อนาคต  มีลักษณะท่ีไม่แตกต่างจากเดิม  เพราะกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเดิม  ท่ีให้
สามารถเข้าถึงบริการ และ/หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ยังคงไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้น าข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ช่องทางต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญในการให้บริการ โดยได้วิเคราะห์ทบทวน
กระบวนงานของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ แล้ว วิเคราะห์ขั นตอนงาน (Workflow) อย่างละเอียดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต รวมทั งวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ และน ามา
ประกอบในการก าหนดวิธีการรายละเอียดเป็นมาตรฐานการท างาน เพื่อก าหนดความต้องการได้ดังนี  
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บริการ 

ข้อก าหนดท่ีส าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด 
ท่ีส าคัญ ความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ด้านกฎหมาย 

ด้ า น
ประสิทธิภาพ 

เรอืท่ีมาขอซ่อม
ท า ใ น พื น ท่ี
บ ริ ก า ร ใ น
อนาคต 

เรือซ่อมท าแล้ว
เสร็จทันตาม
เวลา 

เรือซ่อมท าแล้ว
เ สร็ จ ทันตาม
เวลา 

การซ่อมท า
เป็นไปตาม 
มอร. 

ซ่อมท าทันตาม
แผนท่ีก าหนด 

งป.การซ่อมท า
ไม่เกินจาก ทร.
ก าหนด 

 
(๔) ผลผลิตและการบริการ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของผลผลิตและการบริการ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามท่ีระบุไว้ใน
ลักษณะส าคัญขององค์การ) รวมทั งวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่
เพื่อดึงดูดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่รวมทั งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน (*)  

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้ก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้
วิเคราะห์ หน้าท่ีและพันธกิจ ออกมาเป็นกระบวนการการให้บริการต่าง ๆ รวมทั งได้จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามการวัดวิเคราะห์กระบวนการ (SIPOCs MODEL) ของ กรง.ฐท.สส. เพื่อน าไป
ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากลักษณะ/ประเภทของบริการต่าง 
ๆ ท่ี กรง.ฐท.สส. ต้องปฏิบัติตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ ท่ีกฎหมายต่าง ๆ ก าหนดไว้ แล้วน ามา
ก าหนดเป็นความต้องการท่ีส าคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี ยังมีการตรวจสอบนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทร. วิสัยทัศน์ การสอบถามโดยตรงในส่วนของนโยบายเฉพาะหรือแผนการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก าหนดรวมถึงวิธีการส ารวจ/สัมภาษณ์กลุ่มไม่พึงพอใจปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Focus group ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าข้อมูลร้องเรียน เสนอแนะของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดความต้องการต้องเพื่อน าไปก าหนดล าดับขั นตอนความส าคัญใน
การให้บริการ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็นรายบริการ และแนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกันต่อไป 
 นอกจากข้างต้นแล้ว กรง.ฐท.สส. ยังได้ ทบทวน ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อก าหนด ปรับปรุงผลผลิต และการบริการ ให้ถูกต้อง และทันสมัยเสมอ และได้
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับบริการฯ ทราบ ซึ่งก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อีกทางหนึ่ง เช่น กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนโดย กรง.ฐท.สส. ได้มีการสรุปข้อร้องเรียนเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อปรับปรุงผลผลิตและการบริการให้ดีขึ นรวมทั งได้ท าการจัดการข้อร้องเรียน การจัดการข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การรับค าชมเชย รวมถึงจากแบบสอบถาม และน ามาสรุปเพื่อน ามาการก าหนดและปรับผลผลิตและ
การบริการต่อไป 

 
 



๗๖ 

 

๓.๒ การสร้างความผูกพัน : กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๕) การจัดการความสัมพันธ์ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการส่ือสาร สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ 
• ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ 
• จัดการและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
• รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านวิธีการต่าง ๆ ท่ีเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ถึงเหตุผล
ในการเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จึงน ามาจัดเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่ าง ๆ เช่น การจัด
สัมมนาเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 
หรือการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีต ทั งหมดนี ล้วน
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
และเป็นช่องทางการแลกเปล่ียนมุมมอง ความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบจะได้รวบรวมข้อมูลความต้องการท่ีได้ทั งหมด เพื่อไปก าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ส าหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละบริการอย่างสอดคล้องกับความต้องการต่อไปในอนาคต เพราะจะท าให้ 
ผู้รับบริการ รวมทั ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้กระทั งพันธมิตรในระดับข้างเคียงได้รับประโยชน์สูงสุด และการจัด
สัมมนาได้มีการเชิญวิทยากรท่ีมาจากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และยังเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีสนใจ สามารถเข้า
ร่วมสัมมนาได้ ส่งผลให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ และเพิ่ม
กลุ่มผู้รับบริการ อีกทั งยังรักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเดิมให้แนบแน่นขึ น 
ตอบสนองความต้องการได้ ดังจะได้แสดงรูปกิจกรรมตัวอย่างต่อไป 

การวิเคราะห์การก าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือก 
เรือท่ีมาขอรับบริการในพื นท่ี ๑.การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 

๒.การประชุมติดตามความก้าวหน้า
ในการซ่อมบ ารุงเรือ 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
- เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปล่ียน
มุมมองความคิดเห็นในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือก 
กองเรือต้นสังกัดเรือท่ีมาขอซ่อม 
ในพื นท่ี/หน่วยเรือเฉพาะกิจ 

๑.การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 
๒.การประชุมติดตามความก้าวหน้า

ในการซ่อมบ ารุงเรือ 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
- เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปล่ียน

มุมมองความคิดเห็นในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 



๗๗ 

 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ ์

    
 
  

 
 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมบ ารุงเรือ 

    
 
 
 
 



๗๘ 

 

(๖) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
สารสนเทศการบริการ และการสนับสนุนจากกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  
- รูปแบบและกลไกการส่ือสารท่ีส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง  รูปแบบ
และกลไกเหล่านี มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความต้องการ
แตกต่างกัน (*) 

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการระบุข้อก าหนดท่ีส าคัญในการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อก าหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุก
คนและทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการให้บริการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบและรูปแบบและกลไกการส่ือสารท่ีส าคัญ ในการ

สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีให้สามารถเข้าถึงบริการ และ/หรื อให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ
ต้องการแตกต่างกัน โดยจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนงานท่ีได้วิเคราะห์ SIPOC 
MODEL มาแล้ว และได้จ าแนกรูปแบบและกลไกการส่ือสาร ตามท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบใช้งานจริง 
และได้แสดงลักษณะวิธีการให้บริการท่ีท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการบริการได้ 
ดังนี  

ลักษณะวิธีการให้บริการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
บริการ ม ี ไม่มี 

เรือท่ีมาขอซ่อมท าในพื นท่ีบริการ   
  มารับบริการ/ให้ Feedbackท่ีหน่วยของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ท่ีตั งปกติ   
จัดเจ้าหน้าท่ีไปให้บริการ/รับFeedback ภายนอกท่ีตั งปกติ   
ขอรับบริการ/ให้ Feedback ผ่านระบบ IT ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ   
ขอรับบริการ/ให้ Feedback ผ่าน โทรศัพท์/โทรสาร    
 
รูปแบบและกลไกการส่ือสารท่ีส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีให้สามารถเข้าถึง
บริการ และ/หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 

ผู้รับบริการ ทิศทางการส่ือสาร 
เรือท่ีมาขอซ่อมท าในพื นท่ีบริการ  
การประชุม  
การจัดกิจกรรม  
นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการ  
โทรศัพท์/โทรสาร  
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา  
web site กรง.ฐท.สส.  
ส่ือประชาสัมพันธ์  
แบบสอบถาม  



๗๙ 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทิศทางการส่ือสาร 
เรือท่ีมาขอซ่อมท าในพื นท่ีบริการ  
การประชุม  
การจัดกิจกรรม  
นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการ  
โทรศัพท์/โทรสาร  
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา  
web site กรง.ฐท.สส.  
ส่ือประชาสัมพันธ์  
แบบสอบถาม  
 
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้น าข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก

ช่องทางต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญในการให้บริการ โดยได้วิเคราะห์ทบทวน
กระบวนงานของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ แล้ว วิเคราะห์ขั นตอนงาน (Work flow) อย่างละเอียดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั งวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น ๆ และน ามาประกอบใน
การก าหนดวิธีการรายละเอียดเป็นมาตรฐานการท างาน เพื่อพัฒนากระบวนงานให้บริการในเรื่องนี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นและเป็นแบบอย่างให้กระบวนงานอื่นน าไปพัฒนางานจนเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จาก
กระบวนงาน (Knowledge Management) ต่อไป และได้มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุกคนและทุก
กระบวนการแล้ว 

 

บริการ 

ข้อก าหนดท่ีส าคัญจ าแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์ 
ข้อก าหนด 
ท่ีส าคัญ ความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ด้านกฎหมาย 

ด้าน
ประสิทธิภาพ 

เรือท่ีมาขอซ่อม
ท าในพื นท่ี
บริการ 

เรือซ่อมท าแล้ว
เสร็จทันตาม
เวลา 

เรือซ่อมท าแล้ว
เสร็จทันตาม
เวลา 

การซ่อมท า
เป็นไปตาม 
มอร. 

ซ่อมท าทันตาม
แผนท่ีก าหนด 

งป.การซ่อมท า
ไม่เกินจาก ทร.
ก าหนด 

 
(๗) การจัดการกับข้อร้องเรียน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและท าให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 
- การจัดการข้อร้องเรียนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถเรียกความเช่ือมั่นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลับคืนมาและสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างไร 
 ๗.๑ เมื่อผู้ร้องเรียนด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่ว่าจะผ่านส่ือต่าง ๆ หรือมีหนังสือร้องเรียนเข้า
มาท่ี กรง.ฐท.สส. จะด าเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่  



๘๐ 

 

 - กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต กรง.ฐท.สส. จะเสนอให้ศูนย์ประสานราชการใส
สะอาดกองทัพเรือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง 
 - กรณีเรื่องร้องเรียนท่ัวไปท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งการด าเนินการจะเป็นไปตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กรง.ฐท.สส. และมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั นตอนท่ี
ชัดเจน  
 ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการท่ีสังกัด กรง.ฐท.สส. แผนก กพ.บก.กรง.ฐท.สส. จะด าเนินการแต่งตั ง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงภายในเวลา ๓๐ วัน ระหว่างการ
ด าเนินการ กรง.ฐท.สส. จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะรายงานผล
การด าเนินการให้ ผบ.กรง.ฐท.สส. รับทราบและส่ังการในเรื่องการลงโทษข้าราชการท่ีถูกร้องเรียน พร้อมทั ง
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการสอบสวนและการส่ังการของ ผบ.กรง.ฐท.สส. ทราบต่อไป 
 ในแต่ละเดือน กรง.ฐท.สส. จะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
โดยรวบรวมเป็นสถิติจ าแนกตามด้านต่าง ๆ แล้วท าการเปรียบเทียบกับสถิติในแต่ละเดือนท่ีผ่านมา โดยจะ
น าเสนอสรุปในท่ีประชุม นขต.กรง.ฐท.สส. ประจ าเดือน และเมื่อเมื่อสิ นสุดปีงบประมาณกรง.ฐท.สส. จะ
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยรวบรวมเป็นสถิติจ าแนกตามด้าน
ต่างๆ ประจ าเดือน แล้วท าการเปรียบเทียบกับสถิติในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มและ
สาเหตุของด้านท่ีเกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ น เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการควบ คุม ป้องกันการทุจริตของ 
กรง.ฐท.สส. ในปีต่อไป 

๗.๒ การจัดการข้อร้องเรียนของ กรง.ฐท.สส. ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และมีการแจ้งความ
คืบหน้าการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
     ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ กรง.ฐท.สส. จะด าเนินการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน และปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึ นโดยมีหน่วยผู้รับผิดชอบคือ 
กพ.บก.กรง.ฐท.สส.  
ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
(๘) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- วิธีการเหล่านี มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)  
- วิธีการดังกล่าวสามารถเก็บสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองให้เหนือ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการปฏิบัติงาน กรง.ฐท.สส. ได้ข้อมูล
มาจากการประชุมและสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี  กรง.ฐท.สส. ยังมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอีก โดยการแจกแบบส ารวจฯ ให้กับเรือท่ีมาขอรับบริการซ่อมท าเรือ  สรุปผลการ
ประเมินฯ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั นเพื่อทราบ และน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มในการส ารวจความพึงพอใจ ให้มีความสอดคล้อง
กับหน่วยเทคนิคอื่นๆ อีกทั งเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยจึงได้จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ ผ่าน
ระบบ QR Code สามารถประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone สามารถน าผลการส ารวจมาใช้ในการ



๘๑ 

 

วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั งในปัจจุบันและอนาคต    

กรง.ฐท.สส. ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการลงพื นท่ีเพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพร้อมทั งส ารวจ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรรม
ต่างๆโดยใช้วิธีการให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมของ กรง.ฐท.สส.ด้วยวิธีการ การประชุม การตอบ
แบบสอบถาม การพูดคุยโดยตรง เป็นต้น โดยความแตกต่างของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมี
กลุ่มแบบส ารวจท่ีแตกต่างกันคือในกลุ่มผู้รับบริการจะเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าเรือท่ีเข้ารับการซ่อมท าในต าแหน่ง
ต่างๆของเรือ เช่น ผู้บังคับการเรือ ต้นกลเรือ สรั่ง และช่างกลเรือ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นบุคคลใน
หน่วยงานเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องทั งในระดับผู้บริหารหน่วย ผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งเกี่ยวข้อง  

ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั น มีการด าเนินการอย่างเป็นทางการเพียงบางเรื่องหรือ
บางหน่วยงาน เช่น เรือท่ีมารับการซ่อมท า มีความพึงพอใจในการซ่อมท าเรือ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้น าข้อมูลและ
สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง ความไม่พึงพอใจ จากการด าเนินการของ 
กรง.ฐท.สส. และน าไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความไม่พึงพอใจต่าง ๆ หรือมีการจัดการ
ข้อร้องเรียนนั น ๆ  โดยมีช่องทางการรับข้อมูลนอกเหนือจากแบบฟอร์มส ารวจตามตาราง 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เรือท่ีมาขอซ่อมท าในพื นท่ีบริการ 
การประชุม 
การจัดกิจกรรม 
นโยบาย/ค าส่ัง/หนังสือส่ังการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา 
web site กรง.ฐท.สส. 
ส่ือประชาสัมพันธ์ 
แบบสอบถาม 
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต 
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนั 
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(๙) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีโดย 

 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ 
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอื่นท่ีมีผลผลิตหรือการ

บริการท่ีคล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น(*) 

๑. กรง.ฐท.สส. ได้วิเคราะห์ หน้าท่ี พันธกิจ และพิจารณากระบวนการของหน่วย/SIPOCs Model 
เพื่อค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้แล้ว เห็นว่า หน้าท่ี พันธกิจ ของกรง.ฐท.สส.ไม่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลความต้องการการบริการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเดิม จึงยังไม่สามารถระบุหรือ
คาดการณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามหากกองทัพเรือมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีหรือภารกิจ
ให้กรง.ฐท.สส. ใหม่ซึ่งปฏิบัติแตกต่างไปจาก กรง.ฐท.สส.จะได้ด าเนินการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล ก าหนดตัวชี วัด รวมทั ง
การค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตท่ีพึงมีต่อไป 
 ๒. การเปรียบเทียบคู่แข่งหรือคู่เทียบ สามารถด าเนินการกับหน่วยงานท่ีมีคล้ายคลึงกันในเรื่องของเนื อ
งาน หรือระดับการให้บริการ ซึ่ง กรง.ฐท.สส.ได้พิจารณาเลือก อรม.อร เป็นคู่เทียบ แต่ปรากฏว่าเมื่อได้
วิเคราะห์ บทบาท หน้าท่ี ตามภารกิจหลักต่าง ๆ ท่ี ทร.ได้มอบหมายให้กับหน่วยซ่อมต่าง ๆ ท าให้มีการบริการ
ท่ีเหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันและยังมีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเดียวกัน กระบวนการและ
วิธีการของเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศจึงเหมือนกัน ดังนั น การเปรียบเทียบการให้บริการในด้านประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงการบริการ ว่าใครมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ กันจึงไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากประสิทธิภาพในการ การให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ความรวดเร็ว ถูกต้อง และการอ านวยความสะดวก ต่าง 
ๆ จะแตกต่างกันได้ต้องมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การซึ่งไม่ใช่กระบวนการ หรือวิธีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าเป็นต้องพิจารณาเฉพ าะประเด็น
ประเมินผลความพึงพอใจในบริการได้เท่านั น 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อื่นท่ีมีต่อผลผลิตหรือการบริการท่ีคล้ายคลึงกันหรือ
กับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น 

 กรง.ฐท.สส. ได้ใช้ SIPOC Model ในการวิเคราะห์ กระบวนการการให้บริการของหน่วยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการให้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการส่งมอบการ
บริการ รวมทั งแสดงให้เห็นถึงช่องทางการส่ือสารด้วยท่ีมีความแตกต่างกัน ตามตารางช่องทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน ซึ่งจากข้อมูลท่ีได้มาดังกล่าว ท่ีถูกวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วนั น ท าให้ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรง.ฐท.สส. ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจซึ่งจะประเมินใน ๓ ประเด็น 
คือ 

๑. ขั นตอน/คุณภาพการให้บริการ 
๒. ผู้ให้บริการ 
๓. ส่ิงอ านวยความสะดวก 



๘๗ 

 

การประเมินความพึงพอใจจะน าไปสู่การเป็นฐานข้อมูลท่ีจะทราบความคาดหวังโดยรวมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 

- ก าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าข้อมูล
ท่ีได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเพื่อวางแผนการปรับปรุง การท างาน การพัฒนาองค์กร 

- ท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการวางแผนรองรับใน

กรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการ (Risk Management) 
- องค์กรควรมีการจัดระบบ รวมทั งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม การน าข้อมูลไปใช้

ด าเนินการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ค. การใช้ข้อมูลและสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๑๐) การใช้ข้อมูลและสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบมีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ข้อมูลและสารสนเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินงานได้อย่างไร 

กรง.ฐท.สส. มีการถ่ายทอดหลักเกณฑ์และแนวทางไปยังหน่วยรองหรือผู้ปฏิบัติ จนสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้  ได้น าข้อมูลและสารสนเทศข้างต้นท่ีผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลแล้วมาใช้ในการ
ตัดสินใจ โดยในรายการ      ท่ีไม่เป็นตามเป้าหมายหรือต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจะผลกระทบต่อการด าเนินงานในแต่
ละงานท่ีมีปฏิบัติจะมีการประชุมกลุ่มย่อย ในระดับต่าง ๆ เพื่อส่ังการ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ก าหนด
นโยบาย แล้วแต่กรณี เพื่อจะส่งซึ่งจะส่งผลให้เกิด     การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม สรุปเป็น
แผนภาพแสดงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน  

การพัฒนา “การให้บริการ” ให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง คือเป้าหมายของผู้
ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาครัฐ กลยุทธ์ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียบังเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อผู้ให้บริการ คือ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยความสามารถในการเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้อต าหนิติเตียนแล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการให้เป็นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด   

การท่ีจะท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มแข็ง มีชีวิต ชีวา และต่อเนื่อง 
จ าเป็นต้องมีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม รวมทั งการจัดให้มีกิจกรรมความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ การ
สร้างเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากจะท าให้การด าเนินงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ มีประสิทธิภาพมากขึ นแล้ว ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และสามารถส่งผ่านข้อมูล
สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากกว่าการใช้กลไกหรือบุคลากรของกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ เพียงด้านเดียว  ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ น ส่งผลให้การ
ติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็ว ท าให้การใช้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ โทรศัพท์/ โทรสารWebsiteซึ่ง
เหตุผลในการน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับผู้รับบริการนั นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผู้รับบริการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอยู่หลายพื นท่ี การจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนั นไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีร่วม
ปฏิบัติงานในพื นท่ีนั นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานการปฏิบัติรวมถึงการให้บริการ ยกตัวอย่างการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การน าข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของ  กรมโรงงาน  



๘๘ 

 

ฐานทัพเรือสัตหีบ น าเสนอผ่าน ส่ือ Internet (website) ได้น ามาซึ่งผลการตอบรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื นท่ี ซึ่งเป็นลักษณะของส่ือท่ีไม่เป็นทางการท าให้เกิดการโต้ ตอบข้อมูลของผลลัพธ์ในการ
ให้บริการทั งเชิงบวก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งในลักษณะท่ีเป็น
กันเองระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี จะท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพิ่มมากขึ น  

 
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผล 
เรือท่ีมาขอรับบริการในพื นท่ี - โทรศัพท์/ โทรสาร 

- Website 
- เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานการ
ปฏิบัติรวมถึงการให้บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผล 
กองเรือต้นสังกัดเรือท่ีมาขอซ่อมใน
พื นท่ี/หน่วยเรือเฉพาะกิจ 

- โทรศัพท์/ โทรสาร 
- Website 
 

- เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 
 

 

ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว/ซ่อมท าฉุกเฉิน/คลินิกหมอเรือ ส าหรับผู้รับบริการ 
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หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส ่วนราชการ 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. การวัดผลการด าเนินการ  
(๑) ตัววัดผลการด าเนินการ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไร ในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติการ
ประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ 

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวม
ของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง    

 การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
กรง.ฐท.สส. มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดตัวชี วัดผลการด าเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้าการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการในการรวบรวม ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับหน่วยงาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการซ่อมท า การประชุมหน่วยขึ นตรง ประจ าเดือนพร้อมทั งรายงานเอกสารประกอบการประชุม 
อีกทั งมีระบบโปรแกรม Glin System ด้านการซ่อมท า โปรแกรมด้านการเงิน(กง.ทร.)  โปรแกรมด้านบริหาร
จัดการวัสดุ(พธ.ทร.) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ในกระบวนการด าเนินการติดตามงานครอบคลุมงานด้านต่างๆ มีผล
แสดงเพื่อน ามาวิเคราะห์ช่วยให้การด าเนินการ และการสร้างนวัตกรรมท่ีครอบคลุมตั งแต่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ การด าเนินการโดยรวมของหน่วยงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญอะไรบ้างทั งระยะสั นและระยะยาว  ตัววัด
เหล่านี ได้รับ  การติดตามบ่อยเพียงใด 

กรง.ฐท.สส. มีตัวชี วัดท่ีตอบสนองการวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคัญทั งระยะสั น และระยะยาว และมี
การติดตามตัวชี วัดอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ ตัวชี วัดส าคัญท่ีใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน สรุปได้ตามตาราง
ตัวชี วัดส าคัญ ดังนี  

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดและ 

การรายงาน 
แหล่งที่มา 

ตัวชี วัดระยะสั น   
๑. ร้อยละ ความก้าวหน้าในการซ่อมท า
เรือ 

- ติดตามความก้าวหน้าของเรือที่มาซ่อมท าทุก
สัปดาห์ 

-จ านวนใบสั่งงานที่แล้วเสร็จ 
 

๒. ร้อยละ ความก้าวหน้าในการซ่อมท า
เรือ 

- ติดตามความก้าวหน้าของเรือที่มาซ่อมท าทุก
เดือน 

-จ านวนใบสั่งงานที่แล้วเสร็จ 
 

๓ .  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณรายเดือน 

- ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน 

- รายงานผลการใช้ งป. จาก 
คป.กรง.ฐท.สส. 

ตัวชี วัดระยะปานกลาง   
๔. ร้อยละของเรือที่ซ่อมท าทันเวลา  
   ตามแผนที่ก าหนด 

- ตามแผนเรือซ่อมท าจ ากัดประจ าปี ๒ – ๓ ด. 
- ตามแผนเรือซ่อมท าตามเวลา ๖ ด. 

- รายงานผลการส่งมอบเรือ 

๕. ร้อยละความพึงพอใจของเรือที่เข้ารับ
การซ่อมท าเรือ 

 

- ติดตามผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ท าทุกไตรมาส ( ๓ ด. ) 

 

- รายงานผลความพึงพอใจ 
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 (๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ 
รวมทั งการสร้างนวัตกรรม 

กรง.ฐท.สส. มีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ    และระดับยุทธศาสตร์ รวมทั งการสร้างนวัตกรรม ทั งนี ได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น ทั งนี ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์ท่ีถูกน ามาใช้มีเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยเทคนิคอื่นท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับผลส าเร็จของงาน 

ในการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบนั น กรง.ฐท.สส. จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับหน่วยท่ีมีพันธกิจใกล้เคียงกัน  เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จ และน ามาปรับปรุง
กระบวนการ    และใช้สารสนเทศของคู่เทียบก าหนดเป้าท่ีท้าทายรวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดในองค์กร 
 

 

การใช้ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์การท างาน 
 
 

 

ตัวชี วัดระยะยาว ระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดและ 
การรายงาน 

แหล่งที่มา 

๖. ร้อยละของเรือที่ซ่อมท าทันเวลา  
    ตามแผนที่ก าหนด 

- ตามแผนเรือซ่อมท า คืนสภาพ ๑ ปี - รายงานผลการส่งมอบเรือ 

๗ .  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณตามแผนประจ าปี 

- ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

- รายงานผลการใชจ้่าย งป.
ก่อนสิ นปี งป. จาก คป.
กรง.ฐท.สส. 
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(๓) ความคล ่องตัวของการวัดผล  

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถ
ตอบสนองต่อ     การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ นอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดถึงทั งภายในหรือภายนอกกรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรง.ฐท.สส. ได้จัดประเภทของตัวชี วัดออกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้ไวต่อการแก้ปัญหาและสอดคล้อง
กับตัวชี วัดส าคัญ เช่น ตัวชี วัดติดตามเป็นพิเศษ (KPI ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างชัดเจน) ตัวชี วัดติดตามมากและตัวชี วัดติดตามปกติและก าหนดวงรอบการติดตามให้สอดคล้องกับ
ประเภทตัวชี วัดท่ีก าหนด รวมทั งการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทและลักษณะข้อมูล และปรับตามสถานการณ์ 
ท าให้สามารถตอบสนอง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ นอย่างรวดเร็ว หรือส าคัญ เช่น ปรับรอบความถี่ในการ
วิเคราะห์ เป็นต้น ทั งนี ตัวชี วัดส าคัญซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วย 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของเรือท่ีเข้ารับการซ่อมท าเรือ 
๒. ร้อยละความความก้าวหน้าในการซ่อมท าเรือ 
๓. ร้อยละของเรือท่ีซ่อมท าทันเวลาตามแผนท่ีก าหนด 

   ๔. ร้อยละความส าเร็จในการใช้งบประมาณตามแผนประจ าปี 

ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ  
(๔) การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของกรม
โรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรง.ฐท.สส. มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ทบทวน การด าเนินงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรองต่าง ๆ ตามฟังก์ชันงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเรือท่ีเข้ารับการซ่อม
ท า ความพร้อมด้านก าลังพล ความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุงในสาขาต่าง ๆ รายงานผลการฝึกต่าง ๆ ข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น รวมทั งการทบทวน      และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อระดับความส าเร็จของหน่วยอีกด้วย เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการใช้ตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใน
การทบทวนเหล่านี อย่างไร 

กรง.ฐท.สส. มีการน าข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินการ ด้านต่าง ๆ  เช่น จ านวน
ความพร้อมของเรือท่ีเข้ารับการซ่อมท า จ านวนความพร้อมด้านก าลังพล จ านวนความพร้อมด้านการส่งก าลัง
บ ารุงในสาขาต่าง ๆรายงานผลการฝึกต่าง ๆ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  มาด าเนินการประกอบการจัดท า
แผนงานประจ าปี แผนล่วงหน้า ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์ของ ทร.  ประกอบกับการชี แจงค าขอตั งงบประมาณใน
การด าเนินการเสนอหน่วยเหนือต่อไป  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการวิเคราะห์อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินการ และ
มั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนั นใช้ได้ 

การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้แก่ จ านวนความพร้อมของเรือท่ีเข้ารับการซ่อมท า  จ านวนความพร้อม
ด้านก าลังพล จ านวนความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุงในสาขาต่าง ๆ รายงานผลการฝึกต่าง ๆ  ข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ  โดยใช้กระบวนการผลิตผลงาน (WORK FLOW) ในการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานแต่
ละขั นตอน เพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย รวมทั งการประเมินผล



๙๓ 

 

ส าเร็จของหน่วยงาน   ในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั งการเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีตั งไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

   

 
 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ผลการทบทวนเหล่านี 
อย่างไร          ในเรื่องดังนี  

  ประเมินผลส าเร็จของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

 ประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปล่ียนแปลงในด้านความต้องการของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินงาน
อยู ่(*) 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
(*) 

กรง.ฐท.สส. จะพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในเรื่องท่ีมีความส าคัญ ในการทบทวนผลการ
ด าเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย เช่น ระดับความพร้อมของเรือท่ีเข้ารับการซ่อมท า งบประมาณ 
และด้านการส่งก าลังบ ารุง 

รวมถึงมีการแต่งตั งคณะท างานติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจ กรง.ฐท.สส. ในการทบทวนผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานและความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ อาทิ 
การติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมท าเรือ  การติดตามการใช้ งป.ของ หน่วย น าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบาย
และการวางแผนปฎิบัติงานและถ่ายทอดให้ก าลังพลของหน่วยปฏิบัติตาม แก้ไข ปรับปรุงในจุดบกพร่อง 
ส่งเสริม พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองและบรรลุภารกิจ ของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 

 



๙๔ 

 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
(๕) ผลการด าเนินการในอนาคต  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการและข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขัน ท่ีส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

กรง.ฐท.สส. ใช้การประชุม นขต. และการประชุมพิเศษในวาระต่าง ๆ ซึ่งมีการก าหนดให้กองต่าง ๆ 
ซึ่งรับผิดชอบตัวชี วัด รายงานผลการด าเนินการ ตามระยะเวลาต่าง ๆ โดยมีค่าเป้าหมายรายไตรมาส หรือเมื่อสิ น
ปี เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต นอกจากนั น กรง.ฐท.สส. ยังใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขัน ท่ีส าคัญ ซึ่งได้รับจากการประชุม นขต.ทร. เพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอีก
ด้วย โดยใช้แนวทางตามกระบวนการ Benchmarking 

ในกรณีมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่านี กับการคาดการณ์ผล
การด าเนินการของแผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ กรง.ฐท.สส. จะด าเนินการวางแผนในการพัฒนาผลการด าเนินการ 
ด้วยการวิเคราะห์ บูรณาการ ส่ือสารให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปฏิบัติอีกครั งเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ น ต่อไป 
(๖) การปรับปรุงอย ่างต ่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่ 

 คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติท่ัวทั งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 ผู้ส่งมอบพันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือของ กรง.ฐท.สส. เพื่อท าให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ     กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
กรง.ฐท.สส. มีภารกิจหลักในการซ่อมท าเรือ บ ารุงเรือให้พร้อมรบจึงใช้เป็นแนวทางในการน าเอาผล

การทบทวนท่ีเกี่ยวข้องกับงานหลัก ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน (Process Redesign) รวมทั ง KM ขององค์กร มาจัดล าดับความส าคัญท่ีต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาส  ในการสร้างนวัตกรรม 

ในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว กรง.ฐท.สส. จัดให้มีการส่ือสารเพื่อให้รับรู้ เข้าใจ
ผลการวิเคราะห์ และน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไป
ปฏิบัติท่ัวทั งหน่วยงาน ส าหรับในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอก 
นั น จะถ่ายทอดผ่านแผนปฏิบัติงาน ท่ีมีหน่วยงานภายนอกร่วมปฏิบัติด้วยผ่านการประชุมร่วมต่างๆ 

 



๙๕ 

 

              
น านวัตกรรมที่ใช้งาน(โปรแกรมซ่อมท าเรือ)มาวิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อแก้ไขโปรแกรม 

 

   เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้แก่กิจกรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ (km tool) 
  ๑. กำรจัดประชุม และสัมมนำ เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปล่ียนควำมรู้ต่ำง ๆ ท้ังท่ีได้รับมำใหม่ ท่ีก ำลังจะ
หมดไปตำมวำระกำรโยกย้ำย/กำรเกษียณอำยุ และท่ีต้องกำรปรับพื้นฐำนใหม่ เนื่องจำกใช้มำเป็นเวลำนำน 
เป็นต้น 
  ๒. กำรเผยแพร่ควำมรู้ท้ังจำกส่วนรำชกำรและบุคคล ผ่ำนทำงส่ือต่ำง ๆ เช่น แผ่นพับ  เว็บไซต์ และ
วำรสำรต่ำง ๆ รวมท้ังกำรบริกำรทำงวิชำกำรสู่สังคมในสังกัด ซึ่งจะสำมำรถน ำควำมรู้บำงส่วนจำกภำยนอก
เหล่ำนั้นมำแลกเปล่ียนในองค์กรได้อีก 
  ๓. กำรแลกเปล่ียนควำมรู้ในขณะกำรฝึกหรือกำรปฏิบัติงำนจริง  ส่วนใหญ่จะเป็นควำมรู้ท่ีเป็นทักษะท่ี
จะแลกเปล่ียนควบคู่ไปในกำรระหว่ำงฝึกหรือกำรปฏิบัติงำน  

 
  ๔. กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรค้นหำวิธีกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ ของหน่วยต่ำง ๆ ใน กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ ฐท.สส.โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑) ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนได้มีกำรคัดเลือกผู้ท่ีท ำหน้ำท่ี 
km facilitator เพื่ออ ำนวยกำร ก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลำ 



๙๖ 

 

 
  ๕. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้หน่วยต่ำงๆใน ฐท.สส. มีกิจกรรมในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
มำกขึ้นเพื่อให้ก ำลังพลได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลำ ในกำรปรับปรุง/แก้ไข กระบวนกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำและ
กระบวนกำรงำนสนับสนุนของหน่วย ซึ่งจะท ำให้หน่วยได้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
  ๖. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ควำมรู้กับก ำลังพลในเรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีถูกต้องและ
ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ โดยเชิญ วิทยำกรท้ังภำยในและภำยนอก ทร. มำให้ควำมรู้กับก ำลังพล 
 
๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ  
 (๗) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั นมีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้ และแพร่หลาย 
 กร..ฐท.สส. ได้น าแนวทาง และมาตรการ การปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองทัพเรือก าหนด 
และโปรแกรมท่ีน ามาใช้ในหน่วยงานได้ผ่านการทดสอบทดลองใช้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ผ่านคณะท างาน
ต่างๆ ท าให้มั่นใจได้ว่าการน ามาใช้มีความแม่นย า ถูกต้อง สมบูรณ์ เช่ือถือได้ อีกทั งมาตรการในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของทางราชการได้ปฏิบัติตามหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัด ดังนี  

๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
 ๒. ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมีมาตรฐาน และมีการทดสอบ
ระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
 ๓. จัดท าคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทั งมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
 ๔. ติดตามผลการใช้ระบบงาน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงให้ระบบ  มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมทั งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ๕. ทุกครั งท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในด้านหนึ่งด้านใด เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย 
 ๖. หน่วยเจ้าของระบบจะมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความ
จ าเป็น ในการใช้งานเท่านั น 



๙๗ 

 

(๘) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย
รูปแบบท่ีใช้งานง่าย ส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั งผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (*) 

กรง.ฐท.สส. มีวิธีการท่ีท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั งข้อมูลและสารสนเทศ  
มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นในภารกิจ
อย่างมีประสิทธิผล ดังนี  
 ๑. มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ โดยก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ ต้องส ารองข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยเป็นประจ า (กรง.ฐท.สส. ฝากเว็บไซต์ ไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลกลาง ส านักปฏิบัติการ สสท.ทร.  
ในลักษณะ Network Storage) 
 ๒. มีการจัดท าแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ ส าหรับการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
กรณีต่าง ๆ  
 ๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
เพื่อน ามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และน าจุดอ่อนท่ีพบมาปรับปรุงแผน  

ความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบท่ีใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความ
ร่วมมือ รวมทั งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  
 ๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. สอบถามความเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็น มีความพร้อมใช้
งานและใช้งานง่าย 
 ๓. มีการส ารองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถน ามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงานเกิด
ความเสียหาย 
(ตัวอย่าง เว็บไซต์กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ www.workshop.navy.mi.th) 
 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือได้ 
ปลอดภัยและใช้งานง่าย 

กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๕๔    ท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี  
ด้านฮาร์ดแวร์ 
 ๑. มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ โดยท่ัวไปจะเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแนะน า และหากมีความต้องการใช้งานนอกเหนือคุณลักษณะ
เฉพาะดังกล่าวจะก าหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นกรณี ๆ ไป 
 ๒. มีการก าหนดสถานท่ีติดตั งส าหรับกรณีฮาร์ดแวร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการ (Server) ให้กับ
ระบบงานต่าง ๆ โดยฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการระบบงานหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่ 
จะติดตั งไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ท่ีเป็นมาตรฐาน ส่วนฮาร์ดแวร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงานหรือระบบงานท่ีมี
ความส าคัญระดับรองลงไปจะติดตั งในสถานท่ีท่ีหน่วยงานเจ้าของระบบนั น ๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีความ
มั่นคงปลอดภัย 



๙๘ 

 

ด้านซอฟท์แวร์ 
 ๑. ใช้ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปมาตรฐานส านักงานโดยท่ัวไปท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ๒. กรณีท่ีต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ท่ีเป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนั น ๆ 
กรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนาขึ น
เอง เช่น ระบบ Glin System หรือในกรณีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานั น กรมการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมก ากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไป
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุมและการตรวจรับให้ซอฟท์แวร์ท่ีพัฒนาขึ นเป็นไปตาม
ความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๓. กองทัพเรือมีการก าหนดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๔ ก าหนดหลักการและมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ โดยมีสาระส าคัญท่ี
ครอบคลุมในเรื่อง    การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี และ
พื นท่ีใช้งานระบบสารสนเทศ       การจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษา ความปลอดภัยการพัฒนาโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศท่ีมีชั นความลับ    และการปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีกรมการส่ือการและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ      เป็นรักษาการตามระเบียบ และมีกรม
จเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข.ความรู้ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 (๙) การจัดการความรู้  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  

• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
• ผสานและหาความสัมพันธุ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่างเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 

• ระดมความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และน าไปใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรของ กรง.ฐท.สส. โดยท่ัวไปจะใช้แนวทางตามท่ี

คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ของ ทร. ก าหนด โดยมีการแต่งตั งคณะกรรมการ คณะท างานตามสาขา
ต่าง ในการจัดการความรู้ภายในหน่วยเป็นประจ าทุกปี มีการจัดท าแผนการด าเนินการในแต่ละปี ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างาน ตามระยะเวลาในแผน มีการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่สนับสนุนภารกิจ หรืองานด้านต่างๆ ของก าลังพล มีการน าเอาเทคโนโลยี
และแอปริเคช่ันในปัจจุบันมาสนับสนุนการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอด หรือแนะน าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ระหว่าง กรง.ฐท.สส. กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
นั น กรง.ฐท.สส. ใช้ช่องทางการประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้และการ
น าเสนอเอกสารผลงานการจัดการความรู้ให้กับคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
ทั งนี ในการด าเนินการได้น า ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้อง จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาปรับปรุงแก้ไขด้วย ท าให้เกิดนวัตกรรมในการซ่อมท าขึ นมากมาย เช่น เครื่องมือทดสอบขดลวด
สนามแม่เหล็กมอเตอร์โดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ช่วยยกมอเตอร์ เครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ ระบบการ
ซ่อมท าฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นต้น  
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ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วย แต่งต้ังคณะกรรมการฯ/ ก าหนดแผน/ และด าเนินการ 
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 • รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ใช้วิธีการจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ ทั งคู่มือประกอบนวัตกรรมท่ีสร้าง
มา คู่มือตามสาขางาน ๑๓ งานหลัก ๑๓๘ สาขางานย่อย จัดท าและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
หน่วย (BIG DATA) สามารถน ามาใช้ในการถ่ายทอดหรือปรับปรุง ประยุกต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Network-Attached Storage (NAS) หรือ การจัดเก็บข้อมูลบน
เครือข่ายของ กรง.ฐท.สส. 
 

              

(๑๐) การวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการท่ีมีผลการ
ด าเนินการท่ีดี 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

จากการน าเอาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Network-Attached Storage (NAS) หรือ การจัดเก็บ
ข้อมูลบนเครือข่ายของ กรง.ฐท.สส.ท าให้สามารถค้นหาปฏิบัติการท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี หรือมีวิธีการปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ (Best practice) เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
มีการน าแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน การประสานงาน ก ากับ
ติดตาม     และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั น ๆ และน า
ความรู้ท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้ 



๑๐๒ 

 

๓. ใช้ระบบพี่เลี ยงขับเคล่ือนการจัดการความรู้ 
๔. ปลูกฝังการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรมในองค์กร 
๕. น าความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกันและจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

               

               



๑๐๓ 

 

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review) 

 (๑๑) การเรียนรู้ระดับองค์การ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝัง
ลึกลงไป    ในวิถีการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรง.ฐท.สส. ใช้นโยบายตามท่ีฐานทัพเรือสัตหีบและกองทัพเรือก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
โดยก าหนดให้มีการจัดเก็บความรู้ในต าแหน่งท่ีส าคัญของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ กอง ๑ องค์ความรู้ 
รวมทั ง ได้เผยแพร่กระบวนการจัดการความรู้ท่ีเป็นเลิศของหน่วยให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ผ่าน
นิทรรศการการจัดการความรู้ท่ีกองทัพเรือจัดขึ น เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาดูงานการ
จัดการความรู้ในกองทัพเรือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยต่าง ๆ     ต้องรักษามาตรฐานท่ีเป็นเลิศไว้ นอกจากนั น
แล้วยังได้ส่งเสริมให้มีการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นประจ า เพื่อช่วยให้
การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
              
          
 
 

จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายด้านการจัดการความรู้ 



๑๐๔ 

 

 
 



๑๐๕ 

 

หมวด ๕ บุคลากร 

๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร  
(๑) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลังด้านบุคลากรรวมทั งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และก าลังคนท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จ าเป็นต้องมีในแต่ละระดับ  

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจัดหน่วยขึ นตรงของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ี
ก าหนดได้ ประกอบด้วยหน่วยขึ นตรง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน ๓ หน่วย แบ่งกลุ่มการจัดส่วน
ราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกเป็น ๓ กอง ได้แก่ กองบังคับการ  กองแผนการช่าง   กองโรงงาน 
โดยการก าหนดรายละเอียดต่างๆ และจัดท ารูปแบบของมาตรฐานการจัดหน่วยประเภทนั น ๆ เป็นเอกสารท่ี
เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ (หรือเรียกค าย่อว่า “อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ”) ก าหนดประเภท 
จ านวนของอัตราต าแหน่ง และคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ นตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในด้านท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับการบรรจุก าลังพลท่ีจะปฏิบัติงานตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วยขึ นตรง กรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ ดังกล่าวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ภารกิจ
หน้าท่ีได้รับมอบหมาย และความจ าเป็นในการต้องการก าลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั งสอดคล้องกับ
สถานภาพด้านงบประมาณท่ีจะอ านวยให้ในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบันในยามปกติ กองทัพเรือได้ก าหนดสัดส่วนการ
บรรจุก าลังพลปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ไว้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ดังนี  

ล าดับ
ท่ี 

ด้าน หน่วย 
ร้อยละการบรรจุก าลัง

พล 
ของอัตราท่ีก าหนด 

๑ กองบังคับการการ 
จ านวน ๖ หน่วย 

๑. แผนกธุรการ 
๒. แผนกก าลังพล 
๓. แผนกการเงิน 
๔. แผนกจัดการ 
๕. แผนกพัฒนาการช่าง 
๖. แผนกโครงการและ
งบประมาณ 

ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 

๒ กองแผนการช่าง 
จ านวน ๓ หน่วย 

๑. แผนกแผนและประมาณการ
ช่าง 
๒. แผนกออกแบบ 
๓. แผนกพัสดุช่าง 

ไม่เกินร้อยละ๘๐ 

๓ กองโรงงาน 
จ านวน ๖ หน่วย 

๑. แผนกก ากับก ากับการซ่อม
สร้าง 
๒. แผนกจัดแผนงาน 
๓. แผนกควบคุมคุณภาพ 
๔. แผนกโรงงานเครื่องกล 

ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 



๑๐๖ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ด้าน หน่วย 
ร้อยละการบรรจุก าลัง

พล 
ของอัตราท่ีก าหนด 

๕. แผนกโรงงานเรือเหล็ก 
๖. แผนกโรงงานไฟฟ้า 
๗. แผนกโรงงานเรือไม้และ
บริการ 

(อ้างอิง : อัตราเฉพาะกิจ: อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ) 
 

    
 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ อฉก.๒๔๓๐ เป็นกรอบอัตราก าลังพลซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั งมีการทบทวนกรอบอัตราก าลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อปรับแก้ไขให้
ตรงตามภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดท า job description เพื่อแสดงขีดความสามารถและ
คุณสมบัติของก าลังพลท่ีต้องการในแต่ละต าแหน่ง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในพิจารณาบรรจุก าลังพลให้ตรงตาม
หน้าท่ีและคุณวุฒิโดยได้บรรจุก าลังพลตามโครงสร้างท่ี ทร.ก าหนด กล่าวคือ ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 

ส าหรับการบรรจุก าลังพลท่ีจะปฏิบัติงานตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วย จะพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ภารกิจหน้าท่ีได้รับมอบหมาย และความจ าเป็นในการ
ต้องการก าลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั งมีการทบทวนกรอบอัตราก าลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อ
ปรับแก้ไขให้ตรงตามภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อแสดงขีดความสามารถและคุณสมบัติของก าลัง
พลท่ีต้องการในแต่ละต าแหน่ง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในพิจารณาบรรจุก าลังพลให้ตรงตามหน้าท่ีและคุณวุฒิ
โดยได้บรรจุก าลังพลตามโครงสร้างท่ี ทร.ก าหนด  

เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลให้สนองต่อภารกิจของหน่วยได้อย่างต่อเนื่องทดแทน
ก าลังพลท่ีเกษียณอายุราชการและลาออก จึงได้มีการทดสอบและประเมินผลการท างานในกลุ่มของพนักงาน
ราชการสาขางานทางเทคนิคต่างๆ ตามวงรอบ ๖ เดือน ด้วยรูปแบบท่ีก าหนดขึ นภายในทั งภาคการทดสอบ
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อน าผลการทดสอบประเมินก า หนดเป็น
โครงการ นโยบาย ต่างๆ ในการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในงานตามสาขาเฉพาะทาง ก าหนดให้มี
โครงการพี่สอนน้อง On the job training หรือก าหนดส่งก าลังพลเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกอยู่
อย่างต่อเนื่อง  

 



๑๐๗ 

 

      
 

(๒) บุคลากรใหม ่ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และพิจารณาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและบุคลากรใหม่ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทางมุมมอง วัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ้างและของชุมชนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*) 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรใหม่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ 

การสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ บุคลากรใหม่ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ก็จะเอามาจากการสรรหา 
ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจ าแนกการด าเนินการออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

1) ก าลังพลท่ีกองทัพเรือเป็นผู้ผลิตเอง ได้แก่ ก าลังพลท่ีต้องการคุณสมบัติเป็นการเฉพาะ ในสาขาอาชีพ
ท่ีต้องการ ท่ีไม่สามารถจัดหาจากบุคคลพลเรือนท่ัวไปได้ เช่น นักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ นักเรียนพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น โดยกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะท าการร้องขอไปยังหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาสรรหาและ
บรรจุให้ 

2) ก าลังพลท่ีกองทัพเรือรับสมัครจากบุคคลพลเรือนภายนอกกองทัพเรือได้แก่ ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป ในสาขาท่ีกองทัพเรือมีความต้องการในการปฏิบัติงาน โดยรับสมัครจากบุคคลพลเรือนท่ีส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพเรือทั งระดับอุดมศึกษา และต่ ากว่าอุดมศึกษาและแต่งตั งยศเป็นบุคลากร
ชั นสัญญาบัตร และชั นต่ ากว่าสัญญาบัตร แล้วแต่กรณีตลอดจนพนักงานราชการ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จะท าการร้องขอไปยังหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาสรรหาและบรรจุให้ ส าหรับ
พนักงานราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะด าเนินการสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการตามแนวทางท่ี
กองทัพเรือ ก าหนด 
การรักษาบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ มีแนวทางในการ คือ           

 จะต้องท าสัญญากับกองทัพเรือ  
 จะได้รับสิทธิ สวัสดิการและการบ ารุงขวัญท่ีเหมาะสมกับระดับชั นยศและต าแหน่ง ตามระเบียบของ

ทางราชการ  
 ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นประจ าตามวงรอบทุก ๖ เดือนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกองทัพเรือก าหนด 



๑๐๘ 

 

 กรณีปฏิบัติงานในหน้าท่ีจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนด  

 ได้รับการพิจารณาเล่ือนยศ/เล่ือนต าแหน่ง ตามแนวทางการรับราชการท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเภท 
 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี ทั งท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ตามแนว

ทางการรับราชการ เช่น โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน โรงเรียนชั นต้น
ท่ัวไป โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนอาวุโส และวิทยาลัยการทัพเรือ ตามล าดับ และการเข้ า
รับการอบรมตามโครงการศึกษาอบรมท่ี ทร. และหน่วยต่างๆ ได้จัดขึ น 

เพิ่มเติม – ให้ครอบคลุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ทหารกองประจ าการ 

 
 
 (๓) การท างานให้บรรลุผล  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้  
• งานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรลุผลส าเร็จ  
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ  
• มีผลการด าเนินการท่ีเหนือกว่าความคาดหมาย  
 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดหน่วยขึ นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพเรือก าหนด 
โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายสนับสนุน โดยการจัด
หรือก าหนดอัตราของหน่วยขึ นตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจ
และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ โดยการจัดท าออกมาเป็นเอกสารหลักฐานท่ีเรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตราการจัด
และยุทโธปกรณ์ รวมทั งมีการจัดระบบงาน การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามล าดับชั น และมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ โดยส่ังการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของค าส่ังมอบอ านาจ ซึ่งจะเป็นการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยต่างๆ บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ท่ีทันต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ (อ้างอิง: อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ)  



๑๐๙ 

 

ซึ่งในส่วนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร โดยจัดแบ่งตาม
สายการบังคับบัญชา มีหน่วยขึ นตรง ได้แก่ กผช.กรง.ฐท.สส. กงน..กรง.ฐท.สส.และบก. กรง.ฐท.สส. มีการมอบ
อ านาจให้กับผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานในสายงานต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา เป็นการ
กระจายอ านาจ ท าให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว และมีการทบทวนการมอบอ านาจเพื่อให้มีความเหมาะสม 
มีการจัดตั งคณะกรรมการและคณะท างานในงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีดียิ่งขึ น จากบุคลากรหลากหลาย ท่ีมาจากหลายสายงานในลักษณะ Cross 
Functionเพื่อร่วมกันด าเนินการในภารกิจหรือโครงการท่ีมีความส าคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติท่ีจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เช่น 
๑. คณะกรรมการและคณะท างานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัวกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการท่ีเป็นผู้แทนหน่วยขึ นตรง กรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๒. คณะท างานการจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธานคณะท่ี
ปรึกษา และมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑) เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) 
๓. คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กรง.ฐท.สส. โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑) 
เป็นประธาน 
๔. คณะกรรมการสวัสดิการสวัสดิการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธาน 

 (๔) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังท่ีก าลังจะเกิดขึ น ความต้องการเหล่านี มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยในส่วนก าลังรบของฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
มีนโยบายบรรจุก าลังพลให้กับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ดังนั นเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังพลท่ีอาจเกิดจาก การเกษียณอายุราชการ การ
ย้ายหมุนเวียน และ การลาออกจากราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะด าเนินการร้องขอจาก 
กองทัพเรือ มีการส่งเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถรับการเปล่ียนแปลง และมีการฝึกหัด
ศึกษา ทบทวน ส าหรับสถานการณ์ท่ีไม่ปกติอยู่อย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ ณ ห้วงเวลานั นๆ  

ก าหนดเป็นนโยบายกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบให้หน่วยขึ นตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
บริหารจัดการก าลังพลของหน่วยให้มีการรับการอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อให้ก าลังพลสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบมีการจัดท า บัญชีบรรจุก าลัง (ตพ.๕) ซึ่งเป็นบัญชีแสดงรายช่ือและ
ต าแหน่งหน้าท่ีตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์หรืออัตราเฉพาะกิจ ซึ่งจัดเตรียมไว้ตั งแต่ยามปกติ เพื่อใช้ในยาม
สงครามตามแผนป้องกันประเทศ ท าให้ก าลังพลสามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมการให้ตนเองมี
ความพร้อม ท่ีจะปฏิบัติงานในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการบริหารอัตราก าลัง ความต้องการของบุคลากรและความ
จ าเป็นของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง  



๑๑๐ 

 

- การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเติบโตของบุคลากรในทุกช่วงเวลา         
- การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั งเรื่อง
ของการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การ และระบบงานในกรณีจ าเป็น    
 กรง.ฐท.สส. ก าหนดเป็นนโยบายบริหารจัดการก าลังพลของหน่วยให้มีการรับการอบรม และถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 

      
 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
(๕) สภาพแวดล้อมการท างาน  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในด้าน
สุขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีท างานของบุคลากรรวมทั งปรับปรุงให้ดีขึ น    

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของผู้บังคับบัญชา ในการดูแลก าลังพลใน
ด้านต่าง ๆ รวมทั งเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งหน่วยมีบ้านพัก
ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงงานราชการโดยได้จัดพักอาศัยอย่างท่ัวถึงเท่าขีดความสามารถของจ านวน
บ้านพักจะรองรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้พักอาศัยในพื นท่ีดังกล่าว จึงสามารถเดินทางจากบ้านพักมายังสถานท่ี
ท างานได้อย่างสะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นาน เส้นทางอยู่ในวิสัยท่ีปลอดภัย รวมถึงการดูแลสถานท่ีท างานของ
ส่วนต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้ก าลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ผ่านทางกิจกรรม
ต่าง ๆ กิจกรรม ๕ ส  .กิจกรรม  Big Cleaning Day มีการประกวดเพื่อสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท าความสะอาดสถานท่ีท างานอยู่อย่างต่อเนื่องท าให้ภูมิทัศน์โดยรอบของหน่วยมีสภาพเรียบร้อย สวยงาม  
รวมทั งมีการประเมินผล และการจัดกิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื อต่อสุขภาพ ตามโครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตก าลังพล กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

              



๑๑๑ 

 

    

        

ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง 
 
- มีการก าหนดตัววัดและเป้าประสงค์อะไรบ้างส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท างานของบุคลากร  และ
เป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่างท่ีส าคัญหรือไม่ส าหรับสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีท างานท่ีแตกต่างกัน  

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ก าหนดกลุ่มงานด้านสภาพแวดล้อมสอดรับกับแนวทางสุขภาพ 
สวัสดิภาพของก าลังพล ทั งกลุ่มงานทางเทคนิคและกลุ่มงานฝ่ายอ านวยการดังนี  

ด้านสุขภาพ ก าหนดให้มีการประเมินสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ าปีพร้อมการรายงานผล 
 - จัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกายในพื นท่ีบ้านพักข้าราชการ เช่น สนามกีฬา สระว่ายน  า ห้องออกก าลัง

กาย สนามไดร์ฟกอล์ฟ เป็นต้น 
 - ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี และทดสอบสมรรถภาพก าลังพล 

จ านวนปีละ ๒ ครั ง ตามนโยบายกองทัพเรือ 
 - ส่งเสริมและรณรงค์ให้ก าลังพลออกก าลังกายเป็นการส่วนรวมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของก าลัง

พลภายในหน่วยปีละ ๒ ครั ง รวมทั งก าหนดใหก้ าลังพลมีดัชนีมวลกาย(BMI) ไม่เกิน ๒๔ หรือลดลงจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 

   

อ านวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพพนักงานราชการ 

 



๑๑๒ 

 

ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
- หน่วยต่างๆ มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ น และวิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอันตราย

ในขณะปฎิบัติงาน 
- หน่วยต่างๆ มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ 

ตลอดจนให้มีการก าหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วยและมีการซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์
อย่างสม่ าเสมอ 

- มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ กรง.ฐท.สส.  รวมถึงการรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

              
 

สวมใส่ชุดปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์นิรภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงอยูเ่สมอ 
 

 
 

จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การกู้ชีพ (First Aid & CPR) 



๑๑๓ 

 

 

จัดบรรยายทางวิชาการเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย 
(๖) นโยบายและสวัสดิการ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดให้มีการบริการ  สวัสดิการ และนโยบายเพื่อ
สนับสนุนบุคลากร กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ออกแบบส่ิงดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการท่ี
หลากหลายของบุคลากรตามประเภทและส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ จัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสวัสดิการ และการบริการต่างๆ ให้กับก าลังพล เพื่อการดูแลและ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของก าลังพลในพื นท่ีต่างๆ ของกองทัพเรือเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
ความพึงพอใจและให้เกิดแรงจูใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ในด้านต่างๆ ดังนี  

๑. ร้านค้าและสโมสร ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าและสโมสร เช่น สโมสรริมน  า กรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบจัดให้มีร้านขายอาหารตามส่ัง  ร้านขายของช า ร้านซักรีด ร้านตัดผม ภายในบ้านพัก
ข้าราชการ กรง.ฐท.สส. 

 

    
 

  จ าหน่ายสินค้าราคาถูกส่งเสริมกิจการภายใน                       สโมสรริมน้ า(โรงอาหาร) 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

๒. ท่ีพักอาศัยของทางราชการ โดยแบ่งเป็นส่วนของนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร ประทวนและ
ลูกจ้างประจ า  รวมถึงพนักงานราชการ ณ บ้านพักข้าราชการ กรง.ฐท.สส. 

     
๓. การออมทรัพย์และการกู้เงินภายในกองทัพเรือ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม สหกรณ์เคหะสถาน

ราชนาวี ในแต่ละปี กองทัพเรือจะจัดผู้ให้บริการทางด้านการเงินมาให้บริการในพื นท่ี ฐานทัพเรือสัตหีบ และจัด
ให้มีการกู้เงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ก าลังพล 

           
๔. การกีฬาและนันทนาการให้กับก าลังพลและครอบครัวภายใน เช่น สนามเด็กเล่น   สนามฟุตบอล 

สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส เป็นต้น 

     
๕. สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น บ้านรับรอง สถานรับเลี ยงเด็กปฐมวัย 

     
 

 



๑๑๕ 

 

๖. มอบทุนช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ของ กรง.ฐท.สส. 

   

อีกทั งกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการ
สวัสดิการและการบริการให้กับก าลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ก าลังพลทุกระดับได้รับสวัสดิการและการบริการก าลังพลตามสิทธิอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ซึ่ง
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการดังนี  

๑. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการก าลังพล เพื่อให้ก าลังพลทุกระดับได้รับ
สวัสดิการและการบริการก าลังพลตามสิทธิอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญก าลังใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒. ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้ก าลังพลชั นผู้น้อยทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึง
ให้บริการด้านการสวัสดิการ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั งสวัสดิการของ ทร. และสวัสดิการท่ีหน่วย
จัดขึ นเพื่อให้ก าลังพลชั นผู้น้อยสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตามสิทธิด้านการสวัสดิการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมากขึ น 

๓. จัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยก าลังพลและครอบครัวให้ได้รับตามสิทธิอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง รวมทั ง
จัดให้ก าลังพลและครอบครัวได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง เพื่อให้ ก าลังพล
และครอบครัวได้รับการบริการด้านท่ีพักอาศัยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 

    
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร  
(๗) องค์ประกอบของความผูกพัน  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพัน  
วิธีการก าหนด องค์ประกอบเหล่านี แตกต่างกันอย่างไรตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร  

 กรง.ฐท.สส. ได้แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล มีองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพัน คือ มีการจัดสวัสดิการท่ีดี มีการจัดการบริหารก าลังพลเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่า
เทียม และเป็นธรรม ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์กับก าลังพลและครอบครัว รวมถึงการจัดโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล เป็นหน่วยงานในโครงพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตก าลังพล
และชุมชนแบบบูรณาการของ กองทัพเรือ เช่น กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การด าเนินการใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล นั น จะเป็นการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่ก าลังพล โดยเริ่มจาก
ส ารวจความต้องการท่ีหลากหลายของก าลังพลของหน่วยต่าง ๆ มาร่วมแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของก าลังพลโดยผลจากการเชิญ
ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันสัมมนาแล้วสามารถก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก  มีการจัดสวัสดิการท่ีดี มีการ
จัดการบริหารก าลังพลเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ตลอดจนมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับก าลังพลและครอบครัว รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานในโครงพัฒนาเครือข่ายสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตก าลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของ กองทัพเรือ เช่น กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงานเช่น กิจกรรมสรงน  าพระและรดน  าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ กีฬาภายใน กรง.ฐท.สส. 

(๘) การประเมินความผูกพัน  

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการท่ีใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัด
เหล่านี มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ตัวชี วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร  

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กรง.ฐท.สส. โดยได้
ก าหนดปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของก าลังพล  ได้แก่ปัจจัยด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิต
วิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน ต าแหน่งงาน
และความก้าวหน้า สิทธิก าลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การยอมรับนับถือ และ
ภาพลักษณ์โดยจะมีการก าหนดปัจจัยส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพันต่อหน่วยประกอบด้วย 
๕ ปัจจัยได้แก่ 



๑๑๗ 

 

๑. สภาพการท างานได้แก่ การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพซึ่งรวมถึงการ
ควบคุมเกี่ยวกับเสียงการรบกวนทางสายตาจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อ
ร่างกายทั งในด้านแสงสว่างเสียงตลอดจนความสะอาดท่ัวไปและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการ
ท างานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการท างานหรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเพื่อรักษา
ชีวิตและสุขภาพของคนในองค์การ 

๒. ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าได้แก่ การได้รับเล่ือนขั นเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ นของบุคคลในองค์การ
การแต่งตั งเล่ือนต าแหน่งในหน่วยงานการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั งการมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหา
ความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม 

๓. สิทธิก าลังพลได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ยศ เครื่อง
ราช เหรียญตรา และสิทธิก าลังพลอื่นๆ  

๔. การเงินได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเงินของตัวเองความสามารถในการจัดการหนี สิน 
ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต และความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติม  

๕. การยอมรับถือ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานอาจจะอยู่ในรูปของ
การชมเชยแสดงความยินดีการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดท่ีส่ือให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จ 

พร้อมทั งให้หน่วยขึ นตรง กรง.ฐท.สส. ด าเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ก าลังพลตามปัจจัยชี วัดท่ีก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าคัญและระดับความพึง
พอใจของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อน าผลการประเมินฯ ท่ีได้มาวิเคราะห์ปัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญ เพื่อจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ก าลังพลให้ดีขึ นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการ
ท างานของก าลังพล ซึ่งจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของก าลังพล 
 
(๙) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส ่วนราชการ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเช่ือมโยง
กับผลลัพธ์ส าคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามท่ีรายงานไว้ในหมวด ๗ เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
ทั งความผูกพันของบุคลากร และผลลัพธ์ของส่วนราชการ 

กรง.ฐท.สส. ได้น าผลการประเมินความผาสุกของก าลังพลมาพิจารณาร่วมกับแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตก าลังพลเพื่อให้มีความสอดคล้อง และน าผลการประเมินมาจัดล าดับความส าคัญเพื่อจัดท าแผนในการ
ปรับปรุงในปีถัดไป 
ข. วัฒนธรรมส่วนราชการ 
(๑๐) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการส่ือสารท่ีเปิดกว้าง การ
ท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดี และความร่วมมือของบุคลากร 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร 



๑๑๘ 

 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมในการส่ือสารโดยแบ่งเป็น ๒ แนวทางใน
การด าเนินงาน โดยอาศัย ค่านิยมของ กรง.ฐท.สส. อันเกิดจากพฤติกรรมของก าลังพล กรง.ฐท.สส. คือ ค่านิยม 
บ ารุงเรือให้พร้อมรบ ( KEEP FLEET FITS TO FIGHT ) ซึ่งเป็นหน้าท่ีของทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนบรรลุเป้าหมาย ภารกิจท่ีหน่วยได้รับ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติทุกระดับชั น
เพื่อน ามาเป็นแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงขั นตอนการท างานให้ดีอยู่เสมอ  การส่ือสารที่เป็นทางการ ได้แก่ การจัด
ประชุม สัมมนา เพื่อให้เกิดการส่ือสารในทุกระดับชั น เป็นการแลกเปล่ียนความเห็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 
ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังการต่อไป กับการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา 
การเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และบทเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

     

 ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมสม่ าเสมอ       สอดส่องดูแลครอบครัวในสังกัด 
๑. การด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดี

มากขึ น 
- มีกิจกรรมทางศาสนา ได้จัดร่วมกันในวันสถาปนาหน่วย 
- การจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เพื่อเพิ่มความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฯลฯ 

๒. มีการประชุมหน่วยขึ นตรงของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในทุกเดือนอย่างเป็นทางการ เพื่อชี แจง
การปฏิบัติท่ีส าคัญของหน่วยขึ นตรงให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ รับทราบการปฏิบัติท่ีส าคัญ ปัญหา 
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของหน่วย 

๓. มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วย/กอง/แผนก  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและแลกเปล่ียน 
ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

   
จัดประชุมย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น 



๑๑๙ 

 

๔. มีการจัดท ากล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วย เพื่อน ามาปรับปรุง 
พัฒนาหน่วย รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยเพื่อปรับทัศนคติ และฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ระดับชั น 
 
ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร  
 (๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดีและสร้าง
ความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่อง
ชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร  

มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นขั นที่ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลมาทบทวนว่าภารกิจ ความรับผิดชอบ
ของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมใน
ส่วนไหนบ้างโดยเน้นการส่ือสารสองทางแบบมีส่วนร่วม ท าการตกลงร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายและดัชนีชี 
วัดผลงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัยวัดผลงานทั งทางด้านผลลัพธ์และด้านพฤติกรรม ส าหรับด้านพฤติกรรมนั น 

 ในส่วนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของก าลังพลตาม
แนวทางท่ี ทร. ก าหนดโดย 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกระดับชั นตามวงรอบ ตามแบบประเมินท่ี ทร. 
ก าหนด ทางระบบสารสนเทศปีละ ๒ ครั ง พร้อมทั งชี แจงผลการประเมินให้ก าลังพลทราบ เพื่อน าไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น และลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ นจากการปฏิบัติงาน กับให้ผลตอบแทนในการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบประจ าปีส าหรับก าลังพลท่ีปฏิบัติงานดี 

 

    
 



๑๒๐ 

 

   
 

 - การประเมินมีการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินขีดสมรรถนะตามต าแหน่งงาน ซึ่ง
น ามาพิจารณาในการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ และให้รางวัลบุคคลดีเด่นของหน่วยในสิ นปีงบประมาณ ซึ่ง
เป็นการประเมินทั งสามระดับ คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 - การประเมินบุคลากรจัดให้มีการประเมินทุกวงรอบ ๖ เดือน ซึ่งบุคลากรจ าเป็นต้องแสดง
ภาระงานท่ีตอบสนองต่อการปฏิบัติงานหลักของหน่วย โดยการก าหนดตัวชี วัด และผลสัมฤทธิ์ของงานให้มี
ความท้าทาย ตลอดจนน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ น 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั นการประเมินผลงาน โดยการวัดผลการปฏิบัติงานงานท่ีปฏิบัติได้
จริง เปรียบเทียบกับผลงานท่ี ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง ตามปัจจัยวัดผลงานทั งทางด้านผลลัพธ์และด้าน
พฤติกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร น าผลการประเมินไปใช้ในการให้รางวัลในเรื่องของการปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัส ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งงาน การบริหารคนดีคนเก่ง ตลอดจน
หาผู้สืบทอดต าแหน่งได้ต่อไป  

การทบทวนการปฏิบัติงาน เป็นขั นท่ีผู้บังคับบัญชาและพนักงานทบทวนการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ว่ามี
ผลส าเร็จอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต้องพัฒนาปรับปรุงอะไร 
อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ น 

 
 (๑๒) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ด าเนินการเรื่องต่อไปนี อย่างไร  
• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และการบรรลุผล
ส าเร็จของแผนปฏิบัติการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั งในระยะสั นและระยะยาว 
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และการสร้างนวัตกรรม 
• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 



๑๒๑ 

 

• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรท่ีก าลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ 
• ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน  

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ และตามแนวทางการรับราชการ รวมถึงการฝึกหัดศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในทุกระดับชั นอีกทั งมีการแต่งตั งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สมรรถนะหลักของหน่วย ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการทั งใน
ระยะสั นและระยะยาว โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ตลอดจนภารกิจและพันธกิจของหน่วย 
รวมถึงชี แจงให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้บรรลุสู่เป้าประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน 

 

 

สนับสนุน ส่งเสริมก าลังพลในทุกระดับเข้ารับการศึกษา อบรม ท้ังใน และ นอก กองทัพเรือ 

- มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดท าองค์ความรู้ท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วย และพิจารณาจัดหาแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ น าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็น
นวัตกรรม 



๑๒๒ 

 

- ให้ก าลังพลร่วมการอบรมศีลธรรมของฐานทัพเรือสัตหีบ ประจ าเดือน เพื่อปลูกจิตส านึกให้ก าลังพล 
และครอบครัวมีจริยธรรม ศีลธรรม ไม่คดโกง 

 - มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการปฏิบัติงานมา(AAR) มีพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบริการท่ีดีขึ น 

 - มีการจัดการประชุม สัมมนาในการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานประจ าต าแหน่ง เพื่อน าผลจากการปฏิบัติงานมาจัดท าเป็นองค์ความรู้ และคู่มือการปฏิบัติงาน ท าให้
บุคลากรท่ีจะมาทดแทนในต าแหน่งดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระหว่างการปฏิบัติงาน
ให้มีการพิจารณาจัดบุคคลากรปฏิบัติงานทดแทนกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
(๑๓) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างไร ผลลัพท์ของการเรียนรู้และพัฒนามีความเช่ือมโยงกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากรและความส าเร็จ
ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบอย่างไร และน าความเช่ือมโยงดังกล่าวมาสู่การก าหนดโอกาสการพัฒนาทั ง
ด้านความผูกพันของบุคลากร และระบบการเรียนและการพัฒนา 

มีการประเมินผลการศึกษา และฝึกอบรม ทั งก่อนและหลังการศึกษาและอบรม โดยจัดท าแบบทดสอบ 
ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการศึกษา
อบรมใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
(๑๔) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากรท่ัว
ทั งส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างาน และ
ผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิผล 



๑๒๓ 

 

กรง.ฐท.สส. มีการย้ายบรรจุบุคลากรภายในหน่วยตามแนวทางการรับราชการท่ีกองทัพเรือก าหนด 
รวมถึงให้มีการศึกษา อบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ และสายวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรในการบรรจุในต าแหน่งท่ีสูงขึ น 

พิจารณาการบรรจุบุคลากรในต าแหน่งหัวหน้างาน และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติ และความรู้ ความสามารถ เคยปฏิบัติงานในลักษณะงานเดียวกันมาก่อน รวมถึงมีวิสัยทัศน์และตั งใจใน
การปฏิบัติงาน เป็นท่ียอมรับของบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

 

 
 
 

 
จัดพิธีประดับยศตามวาระ 

 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 



๑๒๕ 

 

หมวด ๖ การปฏิบัติการ 
๖.๑ กระบวนการท างาน 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
(๑) ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน 
 - กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการวัด และประเมินผลข้อก าหนดท่ีส าคัญของผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการท างาน 
 การวัดและประเมินผลท่ีส าคัญของผลผลิต การบริการ กระบวนการท างาน กรง.ฐท.สส. นั่นก็คือผล
ของการซ่อมท าเรือแล้วเสร็จและส่งมอบเรือทันเวลาตามแผนท่ีก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ใช้เรือสามารถน าเรือออก
ปฏิบัติราชการตามแผนการใช้เรือเช่นเดียวกัน  แผนงานซ่อมท าเรือ ซึ่งเป็น Core Process ของหน่วยเป็น
แนวทางในการประเมินภายใต้การควบคุม ก ากับดูแลในทุกๆด้าน โดยน าระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมาใช้
ประกอบการพิจารณา น าผลการวิเคาระห์จากอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนล่วงหน้า
และน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยได้อีกต่อไป อีกทั งเป็นแก้ปัญหาในจุดบกพร่องท่ีส่งผลต่อ
ความล่าช้าของแผนงาน ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลการใช้
งบประมาณทุกระยะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมต่าง ๆ และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ เช่น 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมท าเรือ ประชุมร่วมพรรคกลินกองเรือร่วมกับหน่วยเทคนิค ประชุมหน่วย
ขึ นตรงทั งภายใน กรง.ฐท.สส. และ หน่วยขึ นตรง ฐท.สส. มีการแต่งตั งคณะกรรมการและคณะท างานการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทุกๆ ปี ซึ่งหนึ่งในคณะท างานท่ีแต่งตั งมีหน้าท่ีในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของหน่วยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับภารกิจหน่วยในปัจจุบัน   
 

 
แผนงานหลักของหน่วย ( Core Process ) 

 
 
 



๑๒๖ 

 

(๒) แนวคิดในการออกแบบ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการท างาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญทั งหมด 
 

 
 
 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการก าหนดกระบวนการท างานหลักตามพันธกิจ และภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย ทั งสิ น ๑๓ กระบวนการหลัก (Core Process) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการออกแบบงานให้เช่ือมโยง 
และสอดคล้องกัน อีกทั ง ๑๓๘ กระบวนการรอง (Sub Core Process) ท่ีสนับสนุนการท างานหลัก พร้อมทั ง
ได้จัดท าเป็นเอกสารคู่มือของแต่กระบวนการมีการปรับปรุง ทบทวน คู่มือปฏิบัติงาน ตามวงรอบให้มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลการซ่อมท าเรือท่ีส่งมอบให้ทันก าหนดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ  
 



๑๒๗ 

 



๑๒๘ 

 



๑๒๙ 

 



๑๓๐ 

 



๑๓๑ 

 



๑๓๒ 

 

 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ- 
สัตหีบความเป็นเลิศด้านผลผลิตและการบริการ คุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การวิเคราะห์ความเส่ียงและความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นมาพิจารณาในกระบวนการเหล่านี  
  กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ภายในหน่วยงานซึ่งมี
ความเสถียรภาพเพิ่มขึ นตามล าดับ เพื่อน ามาใช้ในการบูรณาการงานซ่อมท าเรือท่ีได้รับมอบหมาย งานพัฒนา
ขีดความสามารถก าลังพล  การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ และเรื่องอื่น ๆ มีการยกระดับมาตรฐานการซ่อม
ท าเรือ การควบคุมคุณภาพงานซ่อมท าเรือ การจัดท าเอกสารควบคุมคุณภาพโดยจะส่งมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กับผู้รับบริการ รวมทั งหน่วยงานเจ้าของเรือ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป รวมทั งกา รเข้าถึง
ฐานข้อมูลการซ่อมท าเรือผ่านระบบซอฟ์ทแวร์ และ Data Base ของหน่วยงานได้เช่นเดียวกัน 



๑๓๓ 

 

 
 

โปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมท าเรือ 
 

 
 

ระบบฐานข้อมูลของ กรง.ฐท.สส. (BIG DATA ) 
 
  
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

(๒) ข้อก าหนดของผลผลิตการบริการและกระบวนการท างาน 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญของผลผลิตและการบริการ 
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท างาน 
- กระบวนการท างานท่ีส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้างให้ระบุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการเหล่านี   
  กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ
ท างานโดยท าการส ารวจความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตบริการและกระบวนการท างาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดังนี้ 
 

บริการ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
๑. การวางแผนการซ่อม ดัดแปลง 

แก้ไข 
ด้านกฎหมาย 
- คู่มือบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ค าสั่ง ทร.ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 
- คู่มือการบันทึกใบซื อ/จา้งในระบบ RTN ERP (PO) 
- คู่มือการบันทึกข้อมูลการตรวจรับในระบบ SAP (MIGO) 
ด้านความต้องการ 
-จัดท าแผนและเตรียมวัสดุในการซ่อมท าเรือได้ 
ด้านประสิทธิภาพ 
-ประสิทธิภาพของแผนและการจัดหาวัสดุ 
ด้านความคุ้มค่า 
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๒. การด าเนินการซ่อม ดัดแปลง 
แก้ไข 

ด้านกฎหมาย 
- มาตรฐาน อร. 
- อทร.๔๐๐๘ 
ด้านความต้องการ 
-เรือซ่อมท าแล้วเสร็จ 
ด้านประสิทธิภาพ 
-ประสิทธิภาพการซ่อมท า 
ด้านความคุ้มค่า 
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

ตารางที ่๒ แสดงการบริการและข้อก าหนดที่ส าคัญของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ข.การจัดการและการพัฒนากระบวนการ 
(๔) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
- มีตัววัดหรือตัวชี วัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญและตัววัดในกระบวนการท่ีกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ใน
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างานอะไรบ้าง 
- ตัววัดเหล่านี เช่ือมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการท่ีส่งมอบอย่างไร 
 การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการส าคัญของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ โดยได้มีการก าหนดตัวชี วัดของข้อก าหนดท่ีส าคัญเพื่อใช้ในการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้หน่วยขึ นตรง น าขั นตอนการ



๑๓๕ 

 

ปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามกระบวนการท างานตามภารกิจและพันธกิจท่ีส าคัญของหน่วย ไปทดสอบในการ
ปฏิบัติงานตามขั นตอน และสังเกตการณ์จากระหว่างการปฏิบัติ และน ามาด าเนินการปรับปรุงขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) พร้อมทั งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
ตามภารกิจหลักของหน่วย โดยส่งผลการประเมินตนเองในด้านบริหารจัดการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ ให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อส่งต่อคณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
เพื่อประเมินขั นตอนกระบวนการหลัก ก าหนดตัวชี วัด โดยวัดจาก ร้อยละความส าเร็จในการระบุเครื่องมือท่ีใช้
ในการปฏิบัติงาน, ระบุเอกสาร คู่มือ และต าราท่ีใช้ในการปฏิบัติงานหลัก, การจัดท า Work flow และ Work 
manual, การถ่ายทอดกระบวนการท างานไปสู่ก าลังพล ตามวงรอบ ท่ี คยน.ทร.ท่ีก าหนดเกิดความเป็น
มาตรฐานในกระบวนการท างานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงท าให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของกระบวนการเหล่านี จะเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญได้ 

กระบวนการสร้างคุณค่า 
รายชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัดการควบคุม 

๑. การด าเนินการซ่อม 
ดัดแปลง แก้ไข 

ด้านกฎหมาย 
- คู่มือบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ค าสั่ง ทร.ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 
- คู่มือการบันทึกใบซื อ/จา้งในระบบ RTN ERP 
(PO) 
- คู่มือการบันทึกข้อมูลการตรวจรับในระบบ SAP 

(MIGO) 
ด้านความต้องการ 
-จัดท าแผนและเตรียมวัสดุในการซ่อมท าเรือได้ 
ด้านประสิทธิภาพ 
-ประสิทธิภาพของแผนและการจัดหาวัสดุ 
ด้านความคุ้มค่า 
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๑.ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนการซ่อมท าเรือ 
๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดหา
วัสดุส าหรับการซ่อมท าเรือของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
จุดควบคุม 
- การรายงานผลการปฏิบัติ
ประจ าเดือน 
 

๒. การด าเนินการซ่อม 
ดัดแปลง แก้ไข 
 

ด้านกฎหมาย 
- มาตรฐาน อร. 
- อทร.๔๐๐๘ 
ด้านความต้องการ 
-เรือซ่อมท าแล้วเสร็จ 
ด้านประสิทธิภาพ 
-ประสิทธิภาพการซ่อมท า 
ด้านความคุ้มค่า 
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข เรือ 
จุดควบคุม 
- ปฏิบัติได้ตามแผนและใบสั่งงานที่
ก าหนด 
- การรายงานผลการปฏิบัติ
ประจ าเดือน 
 

ตารางที่ ๓ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด และจุดควบคุมของกระบวนการสร้างคุณค่า 

 



๑๓๖ 

 

 

กระบวนการซ่อมบ ารุงเรือ (Core Process) 

(๕) กระบวนการสนับสนุน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญกระบวนการ
สนับสนุนท่ีส าคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้าง 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดท่ีส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้น ากระบวนการท่ีสร้างคุณค่ามาวิเคราะห์หากระบวนการสนับสนุนท่ี
จะท าให้สามารถส่งมอบผลผลิต/บริการให้เป็นไปตามค่าตัวชี วัดและค่าเป้าหมายท่ีตั งไว้ โดยใช้การระดมสมองจาก
ผู้แทนหน่วยขึ นตรงและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และใช้ SIPOC Model มาเป็นเครื่องมือในการจ าแนก ท าให้สามารถ
ก าหนดกระบวนการสนับสนุน ได้จ านวน ๖ กระบวนการได้แก่ 

๑. การธุรการ 
   ๒. การเงิน 

๓. การการก าลังพล 
   ๔. การจัดการ 
   ๕. การพัฒนาการช่าง 
  ๖. การโครงการและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 

กระบวนการสนับสนุน 
รายชื่อ

กระบวนการ 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
ของกระบวนการ 

ตัวชี้วัด จุดควบคุม 

๑. การธุรการ ด้านระเบียบการปฏิบัติ 

ปฏิบัติราชการตามระเบียบส านักนายก
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
ด้านเป้าประสงค ์

แผนกธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. จะต้อง
ปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือให้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว ้

ด้านประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
เพื่อให้การด าเนินการ เสนอหนังสือ
ราชการของ ธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

ร้อยละของความส าเร็จ    
ในการปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนด 
เสนอหนังสือตามสาย
การบังคับบัญชาได้ได้
ร ว ด เ ร็ ว  ถู ก ต้ อ ง 
ครบถ้วน ทันเวลา 

มีการลงค าสั่งแต่งตั งให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ก าหนด ตามค าสั่งแผนก
ธุรการ บก.กรง.ฐท.สส.  

๒. การเงิน มีเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ของการ
ควบคุม ตรวจสอบ และด าเนินการด้าน
เบิก รับ จ่ ายงบประมาณ เอกสาร
หลักฐานการเงิน การจัดท าบัญชีเงินทุก
ประเภทตลอดจนรายงานทางการเงิน
และการบัญชี 

ระดับความส าเร็จของ
การปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนปฏิบั ติร าชการ 
ก ร ม โ ร ง ง า น  ฐ า น
ทัพเรือสัตหีบ/ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

๓. การก าลังพล สามารถบริหารก าลังพลภายในหน่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุคนได้
เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีการพัฒนา
ก าลังพลให้มีความรู้ ความสามารถตรง
ต า ม ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

ร้อยละของความพึ ง
พอใจในการย้ายบรรจุ
แ ล ะ ก า ร พิ จ า ร ณ า
บ าเหน็จความชอบ  

- มีการแต่งตั งคณะกรรมการใน
การพิจารณาการย้ายบรรจุ และ
การพิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี
- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาถึงต าแหน่งและ
ความเหมาะสมในต าแหน่งที่
บรรจุ 
- มีการประชุมคณะกรรมการใน
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ในแต่ละวาระที่ก าหนด ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ทร.
ก าหนด 



๑๓๘ 

 

๔. การจัดการ สามารถจัดงานได้อย่างสมเกียรติ เป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานที่มาร่วมงาน 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามแผน 

- มีการแต่งตั งคณะกรรมการจัด
งานของหน่วย 
- มีการประชุมตรียมการ  จัด
งาน และติดตามความก้าวหน้า 
 
 
 
 

กระบวนการสนับสนุน 
รายชื่อ

กระบวนการ 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
ของกระบวนการ ตัวชี้วัด จุดควบคุม 

๕. การพัฒนาการ
ช่าง 

  ส า ม า รถ จั ดกา ร ฝึ ก  ศึ กษา ตา ม
โครงก ารฝึ ก ศึ กษา  ทร .ป ระจ า ปี 
งบประมาณ  

ร้อยละความส าเร็จของ
การฝึกศึกษาของก าลัง
พลตามโครงการศึกษา
ของ ทร.ประจ าป ี

  -  มีการแต่งตั งคณะท างาน
ประจ าปี ครอบคลุมตามกลยุทธ์ 
ของ กรง.ฐท.สส. 
 

๖. การโครงการ
และงบประมาณ 

   การจัดท าค าขอตั งงบประมาณ
ประจ าปีของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั งอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้  และ
สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายที่ ทร. 
เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับห้วง
เวลาและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
ทีตั่ งไว้ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

  -  มีการแต่งตั งคณะท างาน
จัดท าค าขอตั งงบประมาณ/ร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ครอบคลุมตามกลยุทธ์ด้านต่าง 
ๆ ของ กรง.ฐท.สส. 
 

ตารางที่ ๔ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด และจุดควบคุมของกระบวนการสนับสนุน 

(๖) การปรับปรุงผลผลิตการบริการและกระบวนการ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่ อปรับปรุงผลผลิตการ
บริการและ  ผลการด าเนินการและลดความผิดพลาดการท างานซ  าและความสูญเสียของกระบวนการ 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงผลผลิต  การ
บริการและผลการด าเนินงานและลดความผิดพลาดต่างๆ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยให้ความส าคัญกับ กระบวนงาน (Process) มากขึ น โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั ง
กระบวนงานให้ดีขึ น รวมทั งมีการพยายามรักษาคุณภาพการท างานท่ีดีอยู่แล้ว ให้คงอยู่และดียิ่ง ๆ ขึ นไป เช่น
ปรับปรุงกระบวนการซ่อมท าเรือท่ีล่าช้าไม่ทันตามแผน ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมท าของก าลังพลโดย
แสวงหาเครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจ  โดยการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการประเมินตนเองด้วยการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง แล้วน าจุดอ่อนหรือโอกาสในการปรับปรุงดงักลา่วมาจัดล าดับ
ความส าคัญเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงในประเด็นท่ีส าคัญและด าเนินการปรับปรุงตามแผนเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบติังาน สูม่าตรฐานท่ีสงูขึน้ และปรับปรุงกระบวนงาน และการพฒันา บุคลากร และเน้น



๑๓๙ 

 

การมีสว่นร่วมของทกุคนในองค์กร ในการพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน ตวัอย่างเช่น การ
ประชุมหนว่ยขึน้ตรง การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซอ่มท าเรือ 

 

  
 

 

 

แผนภาพที ่๒ แสดงการน าผลการประชุม/สัมมนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 

ค. การจัดการห ่วงโซ ่อุปทาน 
(๗) การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบและท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบท่ีกรมโรงงาน 
ฐานทัพเรือสัตหีบ เลือกมีคุณสมบัติและพร้อมท่ีจะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/(ปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายและตามแบ่ง
มอบความรับผิดชอบ) 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริม และสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการ
ท างานระหว่างเครือข่ายอุปทาน/การประชุมร่วมในเวทีต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรเครือข่ายอุปทานมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงทั งด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการขององค์การ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้ส่งมอบ เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างไร รวมไปถึงมีการด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบท่ีมีการด าเนินการท่ี
ไม่ดี (ชี แจงใน มว.๓) 

ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Model) กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้น าความ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์และจ าแนกองค์ประกอบตาม SIPOC Model ท าหน้าท่ีการซ่อม สร้าง ดัดแปลง
แก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ประจ าเรือ เพื่อส่งมอบเรือท่ีมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการต่อไป 

ผลการประชุม/สมัมนา 
รายงานผลการปฏิบตังิาน  
ผลการส ารวจความพงึพอใจ

และอ่ืนๆ  

ปรับปรุงกระบวนการ 

ท างานใหม่ 



๑๔๐ 

 

 

 

 

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Value Chain Model) ผ่านวิธีการต่าง ๆ  เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน หรือการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีต ทั งหมดนี ล้วนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และเป็นช่องทางการแลกเปล่ียน
มุมมอง ความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจะได้รวบรวมข้อมูล
ความต้องการท่ีได้ทั งหมด เพื่อไปก าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain 
Model) อย่างสอดคล้องกับความต้องการต่อไปในอนาคต  



๑๔๑ 

 

ง. การจัดการนวัตกรรม 
(๘) การจัดการนวัตกรรม 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม 

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบได้มีแนวทางในการจัดท านวัตกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติงานหลัก (Core Process) และกระบวนการงานสนับสนุน (Sub Core Process) มาเป็น
แนวทางในการท า นวัตกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ นจึงสามารถน ามาใช้ได้จริงและยังคงใช้งานอยู่จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน นวัตกรรมท่ีเกิดการซ่อมท าเรือได้แก่เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ท่ีเกิดขึ นจากโรงงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น เครื่องม้วนห่วงราวกันตกในเรือ เครนยกมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องทดสอบการลง
กราวด์ของเครื่องกลไฟฟ้า  หรือนวัตกรรมท่ีถูกออกแบบรองรับการซ่อมท าฉุกเฉิน คลินิกหมอเรือท่ีปรึกเรื่อง
การซ่อมบ ารุงเรือ ฯลฯ ดังนั นจึงต้องมีการจัดการท่ีดีเพื่อให้สามารถน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและท าให้ภารกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าเป็นเอกสาร บันทึกและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล (Big Data) ของหน่วย 
รวมทั งการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาและต่อยอดได้อีกต่อไป 

 

            
 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
      ในการพิจารณาโอกาสจะถูกก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงานซ่อมท าเรือท่ีได้
จัดท าล่วงหน้า ๕ ปี ดังนั นจึงสามารถก าหนดแนวทางในการสร้างนวัตกรรมต่างๆมารองรับล่วงหน้าได้เช่นกัน
และแนวทางพิจารณาโอกาสจะถูกก าหนดจากหน่วยเหนือส่ังการให้ด าเนินการสร้างนวัตกรรมต่างๆ รองรับ
นโยบายของผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ใน
การด าเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
  ด าเนินการจากการจัดท าแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ติดตามควบคุม ก ากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 
  - กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการติดตามผลของโครงการและพิจารณาปรับในเวลาท่ี
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายและน าทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นท่ีมีล าดับความส าคัญเหนือกว่า 

       ในการจัดการนวัตกรรม กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้แนวทางการจัดการนวัตกรรมในเ ชิงบริหาร
จัดการ และได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองการตามค าส่ังกรมโรงาน ฐานทัพเรือสัตหีบท่ี  ๘๓/๒๕๖๐ 
ลง ๗ พ.ย.๖๐ เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อท าหน้าท่ี
ในการขับเคล่ือน km ของหน่วยต่างๆ ตามสาขาการปฏิบัติงาน โดยมีรอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑) เป็นประธาน
กรรมการการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer) กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แบ่งองค์ความรู้



๑๔๓ 

 

ออกเป็น ๗ สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล  สาขาเรือเหล็ก       สาขาไฟฟ้า  สาขาเรือไม้และบริการ  สาขาฝ่าย
อ านวยการ  สาขาแผน ออกแบบและพัสดุ  สาขาก ากับ จัดแผนงานและการควบคุมคุณภาพ 
   
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี  
ก. การควบคุมต้นทุน 
(๙) การควบคุมต้นทุน 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ น าเรื่องของรอบเวลาผลิตภาพรวมทั งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มาพิจารณา
ในการควบคุมต้นทุนกระบวนการท างานต่าง ๆ อย่างไร (กรอบงบประมาณท่ีได้อนุมัติจากหน่วยเหนือโดย
ก าหนดไว้ในแผนรายจ่ายประจ าปีของหน่วย) 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียความผิดพลาดของการ
ให้บริการและการท างานซ  ารวมทั งการลดต้นทุนการประกันความเสียหายหรือการสูญเสียผลิตภาพของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยท่ีสุด (*)  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
ทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ (*)  
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุม
ต้นทุนกับ  ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน 
ดังนี  
 ๑. บริหารจัดการงานซ่อมท าเรือให้เป็นไปตามแผนภายใต้กรอบงบประมาณ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๒. ให้ แผนกต่าง ๆ ใน บก.กรง.ฐท.สส. มีการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยเฉพาะหมวด ๖ ในเรื่องการจัดท า work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 ๓. มีการประกาศใช้มาตรการประหยัด ทร. ซึ่งจะเป็นการก าหนดรายการค่าใช้จ่ายต่อหน่วยท าให้
สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
  ๔. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้การควบคุมภายใน ในการค้นหาและระบุความเส่ียงท่ีจะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรม/กระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จ และน ามาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความ
ผิดพลาดนั น โดยจัดท ารายงานการปรับปรุงการควบคุมทุก ๖ เดือน 

ข. การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
(๑๐) การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์ส าคัญ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการอย่างไร ทั งด้านความถูกต้อง แม่นย า ปลอดภัยและเป็นความลับ 
รวมไปถึงการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลทั งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการข้อมูล สารสนเทศ สรุปได้ดังนี้ 

๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 



๑๔๔ 

 

 ๒. ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมีมาตรฐาน และมีการทดสอบ
ระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
 ๓. จัดท าคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทั งมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
 ๔. ติดตามผลการใช้ระบบงาน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงให้ระบบ  มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมทั งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ๕. ทุกครั งท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในด้านหนึ่งด้านใด เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย 
 ๖. หน่วยเจ้าของระบบจะมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความ
จ าเป็น     ในการใช้งานเท่านั น 
 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการด าเนินการเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี  

 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ การกระตุ้นให้ตระหนักถึงภัยคุกคาม และไม่มั่นคงด้านข้อมูล และ
สินทระพย์ที่ส าคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์ 

 ท าให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้ส่งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์ท่ีส าคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซ
เบอร์ 

 การก าหนดและล าดับความส าคัญในการป้องกันระวังภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบัติการ 

 การป้องกันระบบดังกล่าวจากการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึ น เหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ท่ีตรวจ
พบ รวมไปถึงการตอบสนองและกู้คืนจากการโจมตีจากไซเบอร์ 

กรง.ฐท.สส. มีวิธีการท่ีท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั งข้อมูลและสารสนเทศมีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นในภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี           
 ๑. มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ โดยก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ ต้องส ารองข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยเป็นประจ า (กรง.ฐท.สส. ฝากเว็บไซต์ ไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลกลาง ส านักปฏิบัติการ สสท.ทร. 
ในลักษณะ Network Storage)         
 ๒. มีการจัดท าแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ ส าหรับการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
กรณีต่าง ๆ           
 ๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อ
น ามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ    
 ๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และน าจุดอ่อนท่ีพบมาปรับปรุงแผน  

ความความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบท่ีใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความ
ร่วมมือ รวมทั งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  



๑๔๕ 

 

 ๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. สอบถามความเห็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็น มีความพร้อมใช้
งานและใช้งานง่าย 
 ๓. มีการส ารองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถน ามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงานเกิด
ความเสียหาย 
(ตัวอย่าง เว็บไซต์กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ www.workshop.navy.mi.th) 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือได้ 
ปลอดภัยและใช้งานง่าย 
กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔    
ท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี  
 
ด้านฮาร์ดแวร์ 
 ๑. มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ โดยท่ัวไปจะเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแนะน า และหากมีความต้องการใช้งานนอกเหนือคุณลักษณะ
เฉพาะดังกล่าวจะก าหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นกรณี ๆ ไป 
 ๒. มีการก าหนดสถานท่ีติดตั งส าหรับกรณีฮาร์ดแวร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการ (Server) ให้กับ
ระบบงานต่าง ๆ โดยฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการระบบงานหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่ 
จะติดตั งไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ท่ีเป็นมาตรฐาน ส่วนฮาร์ดแวร์ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเครื่องให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงานหรือระบบงานท่ีมี
ความส าคัญระดับรองลงไปจะติดตั งในสถานท่ีท่ีหน่วยงานเจ้าของระบบนั น ๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีความ
มั่นคงปลอดภัย 
ด้านซอฟท์แวร์ 
 ๑. ใช้ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปมาตรฐานส านักงานโดยท่ัวไปท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ๒. กรณีท่ีต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ท่ีเป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนั น ๆ 
กรมการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนาขึ น
เอง เช่น ระบบ Glin System หรือในกรณีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานั น กรมการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมก ากับดูแลการพัฒนาให้
เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุมและการตรวจรับให้ซอฟท์แวร์ท่ีพัฒนาขึ นเป็นไป
ตามความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ๓. กองทัพเรือมีการก าหนดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๔ ก าหนดหลักการและมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ โดยมีสาระส าคัญท่ี
ครอบคลุมในเรื่อง    การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี และ
พื นท่ีใช้งานระบบสารสนเทศ       การจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษา ความปลอดภัยการพัฒนาโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศท่ีมีชั นความลับ    และการปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีกรมการส่ือการและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ      เป็นรักษาการตามระเบียบ และมีกรม
จเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 
 



๑๔๖ 

 

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต ่อภาวะฉุกเฉิน  
(๑๑) ความปลอดภัย 
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย 
- ระบบความปลอดภัยของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ค านึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบการ
วิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลวและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ดังนี  
  ระบบความปลอดภัย 

๑. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย โดยยึดถือ 
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ (อทร.๙๒๐๗) เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี  

 ๑.๑ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยจากการท างาน โดยมีการก าหนดมาตรฐานของความ
ปลอดภัยในการท างานทั งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล หรือแม้แต่
อาคารสถานท่ี รวมทั งในส่วนท่ีจะก่อให้เกิดมลภาวะในส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีท างาน  โดยให้มีการพัฒนา
มาตรฐานและการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับสภาพการท างานและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป กวดขันและควบคุมให้
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลต่างๆ ท่ีใช้ในการท างานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ 
ตรวจสอบสภาพและสถานท่ีท างานอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยถูกสุขลักษณะและไม่ให้เกิด
มลภาวะในสภาพแวดล้อมนั น ๆ จัดให้มีการควบคุมเชื อเพลิง วัตถุระเบิด สารเคมี ก๊าซและวัตถุมีพิษให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 ๑.๒ นโยบายและมาตรการการป้องกันอุบัติภัยภายในเคหสถาน ใน ๖ เรื่อง ได้แก่  
   ๑.๒.๑ อุบัติภยัจากไฟฟ้า  
   ๑.๒.๒ อุบัติภัยจากอัคคีภัย  
   ๑.๒.๓ อุบัติภัยจากสารเคมีมีพิษและสารเคมี  
   ๑.๒.๔ อุบัติภัยท่ีเกิดจากพฤติกรรมหรืออุปนิสัยส่วนบุคคล  
   ๑.๒.๕ อุบัติภัยท่ีเกิดจากลักษณะทางกายภาพของอาคารที่อยู่อาศัย  
   ๑.๒.๖ อุบัติภัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมของเคหะสถาน 
๒. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ออกระเบียบการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรักษาความปลอดภัยบุคคล ข้อมูลข่าวสารและสถานท่ี และค าส่ังแต่งตั ง เจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยและผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีฯ รวมถึง นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  กับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตลอดจน 
จนท.รปภ. ทางการส่ือสาร โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

๓.กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและก าหนดให้
ทุกหน่วยขึ นตรงปฏิบัติตามมาตรฐานฯ  มีการจัดการสัมมนาและบรรยายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  เพื่อ
เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ น 

 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน 
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการท า ๕ ส.  มีการท าความสะอาดและตรวจสถานท่ีท างานโดยผู้บัง

บัญชาระดับสูงเป็นประจ า 

      
 
สภาพแวดล้อมการท างานของบุคคล 
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการท างาน Happy workplace  

มีการกิจกรรมทั งด้านกีฬา  สันทนาการต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลภายในหน่วยเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายใน 

     

     

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

(๑๒) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อท าให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉินระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกนัความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 
      แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ กรง.ฐท.สส. 
 แผนเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ กรง.ฐท .สส.มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  ท่ีอาจจะเกิดขึ นและมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ระบบส่ือสารของหน่วย             ท าให้สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ใขปัญหา ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ นกับระบบสารสนเทศของ 
กรง.ฐท .สส. ในอนาคต โดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันมัลแวร์(Malware) ได้มีการติดตั งซอฟแวร์
ป้องกันมัลแวร์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย 
ซึ่งผู้ใช้งานจ าเป็นต้องระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็น
ช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือท าลายระบบอีกทั งเป็นการเตรียมการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และจัดท าแผนรองรับเหตุการณ์
ต่างๆ ดังนี   
     ๑. แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยของ กรง.ฐท.สส. ในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการปฏิบัติใน
การดับเพลิงกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย กรง.ฐท.สส. ได้ออกระเบียบ กรง.ฐท.สส. ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย 
พ.ศ.๒๕๕๔ ให้หน่วยต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้หน่วยจัดสถานีดับเพลิงประจ าอาคาร 
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงขั นต้น และท าการฝึกซ้อมดับเพลิงเดือนละ ๑ ครั ง เพื่อให้ก าลังพล
ของหน่วย มีความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุกับให้หน่วยกวดขันในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย  
 

    
 

 ๒. แผนการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของ กรง.ฐท.สส.  ได้มีการจัดตั ง
คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย ทั งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ภายในหน่วยขึ นตรง  เพื่อด าเนินการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 



๑๔๙ 

 

 
 



๑๕๐ 

 

หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
๗.๑ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบและแผนปฏิบัติกำร  
(๑) ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำรตำมพันธกิจหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่ำวกับผลกำรด ำเนินกำรของคู่แข่ง และ/หรือส่วนรำชกำรอื่น ๆ ท่ีมีกำรด ำเนินงำนท่ี
คล้ำยคลึงกัน (*) 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบูรณำกำรกับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ท่ี
เกีย่วข้องกันในกำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำน (*) 

หน้ำท่ีหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ตำม อฉก. มีดังนี้ 
๑. อ ำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะน ำ และก ำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรง

และอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท 
๒. ด ำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือ

เดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจ ำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ 
๓. ด ำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจ ำเรือ 

เครื่องทุ่นแรง และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน 
๔. ด ำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดต้ัง เครื่องโสตทัศน์ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์และ

เครื่องใช้ส ำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักส ำคัญ ตำมหน้ำท่ีหลัก คือ กำรซ่อมท ำเรือทันตำมแผนท่ีก ำหนด ซึ่งก ำหนดเป็นร้อย

ละของควำมส ำเร็จ 

สรุปการซ่อมท าเรือของ กรง.ฐท.สส.  ตามแผน งป.63 

กำรซ่อมท ำ จ ำนวน แล้วเสร็จ 
ก ำลัง

ด ำเนินกำร 
รอเรียก 
ซ่อมท ำ 

คืนสภำพ 3 1 1 1 

ตำมระยะเวลำ 1 - - 1 

จ ำกัดประจ ำป ี 16 7 2 7 

รวม 20 8 3 9 

   
 



๑๕๑ 

 

(๒) ด้ำนกำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของกำรบรรลุยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

ตัวชี้วัดหลักส ำคัญ คือ กำรซ่อมท ำเรือทันตำมแผนท่ีก ำหนด ซึ่งก ำหนดเป็นร้อยละของควำมส ำเร็จ 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัต
หีบ (*) 

กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งหรือควำมสำมำรถของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือ ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรซ่อมท ำเรือ ซึ่งก ำหนดเป็นร้อยละควำมก้ำวหน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เข้าซ่อม
ท า

ต.ค.-ธ.ค.62ม.ค.-ม.ีค.63เม.ย.-ม.ิย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ความก้าวห

น้า
ส่งมอบเรือ

1 กยฝ.กร. เรือ ต.83 คส.62 26 ธ.ค.62 แล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62 W6 คจญ. / W5 คฟฟ.
2 กยฝ.กร. เรือ ต.82 คส..63 9 ม.ค.63 35.00% W6 คจญ. / W5 คฟฟ.
3 นสร.กร. เรือ ต.253 คส.63 M/O คจญ.
4 กยฝ.กร. เรือ ต.112 จก.ป.63 21 ต.ค.62 แล้วเสร็จ 23 ธ.ค.62 T/O คฟฟ.
5 กยฝ.กร. เรือ ต.237  จก.ป.63 4 ต.ค.62 แล้วเสร็จ 11 ธ.ค.62
6 กอง สน.กร. เรือ กร.201 จก.ป.63 8 ต.ค.62 แล้วเสร็จ 20 ธ.ค.62
7 กอง สน.กร. เรือ กร.208 จก.ป.63 17 ต.ค.62 แล้วเสร็จ 25 ธ.ค.62
8 ฐท.สส. เรือ ฐท.สส.16 จก.ป.63 10 ต.ค.62 แล้วเสร็จ 17 ธ.ค.62
9 กยฝ.กร. เรือ ต.99 จก.ป.63 6 ม.ค.63 96.67%
10 กยฝ.กร. เรือ ต.261 จก.ป.63 14 ม.ค.63 แล้วเสร็จ 2 ม.ีค.63
11 นสร.กร. เรือ นสร.5 จก.ป.63 15 ม.ค.63 40.00%
12 กอง สน.กร. เรือ กร.702 จก.ป.63 16 ม.ค.63 แล้วเสร็จ 11 ก.พ.63
13 กยฝ.กร. เรือ ต.98 จก.ป.63
14 นสร.กร. เรือ นสร.4 จก.ป.63
15 กยฝ.กร. เรือ ต.262 จก.ป.63
16 กอง สน.กร. เรือ กร.209 จก.ป.63
17 กยฝ.กร. เรือ ต.229 ตว.63 ทรภ.3 T/O คจญ.
18 กยฝ.กร. เรือ ต.113 จก.ป.63 ทรภ.3 T/O คฟฟ.
19 กยฝ.กร. เรือ ต.233 จก.ป.63 ทรภ.3
20 กยฝ.กร. เรือ ต.234  จก.ป.63 ทรภ.3

หมายเหตุล าดบั หน่วย ชือ่เรือ
การ

ซ่อมท า

แผนซ่อมบ ารุงเรือ ป ีงป.63



๑๕๒ 

 

 
ส่งมอบเรือ ต.99 ตามแผน 

 

 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

๗.๒ ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
(๓) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของด้ำนควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่ำวกับระดับควำมพึงพอใจของคู่แข่งและ/หรือส่วนรำชกำรอื่นท่ีมีบริกำรท่ีคล้ำยคลึง
กัน 

ติดตำมผลควำมพึงพอใจของบุคลำกรในเรือท่ีเข้ำรับกำรซ่อมท ำในรูปของร้อยละควำมพึงพอใจของเรือ
ท่ีเข้ำรับ กำรซ่อมท ำเรือซึ่งมีกำรส ำรวจเรือซ่อมท ำและรำยงำนผลทุกไตรมำส 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผบ.เรือ/ต้นเรือ 
ต้นกล/ช่างประจ าเรือ 
ประจ าเรือ 

กลุ่มที่ส ารวจ 



๑๕๔ 

 

 
ร้อยละความพึงพอใจของเรือท่ีเข้ารับ การซ่อมท าเรือ 

(๔) กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เกิดควำมร่วมมือและให้กำรสนับสนุนภำรกิจทุกมิติงำนด้วยควำมเรียบร้อย  

 
 

 
ร่วมงานระหว่างหน่วยงานในกิจกรรมส าคัญ 



๑๕๕ 

 

 
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

 
๗.๓ ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร  
(๕) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร รวมถึงก ำลังคนของกรมโรงงำน ฐำน
ทัพเรือสัตหีบและทักษะท่ีเหมำะสมของบุคลำกร 

 
 

                การรายผลร้อยละของการประเมินขดีสมรรถนะในระบบ Hrmiss 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

อีกท้ังรั้อยละของผู้ผ่านการทดสอบและประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด กรง.ฐท.สส. 
 

 
 

 
 
 



๑๕๗ 

 

 
 

 
 

 
 



๑๕๘ 

 

(๖) บรรยำกำศกำรท ำงำน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน รวมถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริกำร
และสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร 

บรรยำกำศกำรท ำงำน ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริหำรและสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคคล กรมโรงงำน 
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จึงก ำหนดตัวช้ีวัดส ำคัญ คือ อุบัติเหตุท่ีเกิด
ระหว่ำงกำรท ำงำน โดยคิดเป็นร้อยละของกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 ด้ำนสุขภำพก ำหนดตัวช้ีวัดคือก ำลังพลท่ีเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและทดสอบสมรรถภำพประจ ำปี  โดย
คิดเป็นร้อยละของกำรเข้ำรับกำรตรวจ 
 

        
 

เอกสารตัวช้ีวัดด้านสุขภาพร้อยละผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรง.ฐท.สส. 



๑๕๙ 

 

 
 

เอกสารตัวช้ีวัดสรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานของ กรง.ฐท.สส. ประจ าเดือน 



๑๖๐ 

 

      
 

         

 

      

มีมาตรการความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

(๗) กำรท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันกับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และท ำให้
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ประสบควำมส ำเร็จ 
    สถิติจ านวนผู้ลาออกประจ าปีในแต่ละปีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งถือว่าต่ า เป็นตัวชี วัดความผูกพันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานรายละเอียดตามตาราง 

ประเภท 
ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

จ ำนวนลำออก จ ำนวนโอน/
ย้ำย 

จ ำนวนลำออก จ ำนวนโอน/
ย้ำย 

ข้ำรำชกำร สัญญำบัตร - - - - 
ข้ำรำชกำร ประทวน - - - - 
ลูกจ้ำง ๒ - - - 
พนักงำนรำชกำร ๖๒ - ๔ - 
รวม - - - - 
ร้อยละจำกจ ำนวนท้ังหมด ๗.๔๒ - ๐.๔๖ - 
 
 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

ควำมพึงพอใจของบุคลำกร มีตัวชี้วัดคือ จ ำนวนเรื่องท่ีมีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนดให้
รวมท้ังผลกำรประเมิน ควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy Workplace) ของ กองทัพเรือท่ีก ำหนดให้มีกำร
ประเมินตำมวงรอบประจ ำปี 
 

 

          
 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

(๘) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำผู้น ำของส่วนรำชกำร  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำผู้น ำของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ตัวช้ีวัดคือจ ำนวนของผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรท่ีเสนอโครงกำรศึกษำ ทร.        
โดยก ำหนดเป็นร้อยละของควำมส ำเร็จ และผลกำรทดสอบ และประเมินผลพนักงำนรำชกำรกลุ่มงำนช่ำง
เทคนิคประจ ำปี 

 
 

                   
 

 
            

 

 

 

 

 

 

                       จบการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาอบรมใน-นอก ทร.ประจ าปีทุกหลักสูตร 

 



๑๖๓ 

 

 

 
 



๑๖๔ 

 

 

 



๑๖๕ 

 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำร กำรก ำกับดูแลองค์กำร และควำมรับผิดชอบต ่อสังคม  
(๙) กำรน ำองค์กำร  
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีส ำคัญของกำรส่ือสำรของผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับบุคลำกรและผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติ กำร
กระตุ้นให้เกิดกำรส่ือสำรในลักษณะสองทิศทำง และกำรท ำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง 

กำรส่ือสำรของผู้บริหำรของส่วนรำชกำรและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ใช้จ ำนวนครั้งของกำรประชุม นขต./กำรประชุมร่วมประชุมกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (รำยงำนกำรประชุม) 
 

(๑๐) กำรก ำกับดูแลองค์กำร  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน
ท้ังภำยในและภำยนอก 

กำรก ำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรใช้งบประมำณของ
หน่วย โดยคิดเป็นร้อยละของกำรใช้จ่ำย 

 

 
(๑๑) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติได้เหนือกว่ำข้อก ำหนดด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมำย 
 
 



๑๖๖ 

 

(๑๒) กำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปรง่ใส และจริยธรรม  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และมีจริยธรรม 
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของควำมเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ และต่อระบบกำรก ำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

ควำมเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อผู้บริหำรและต่อระบบก ำกับดูแลคือควำมพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท่ีเป็นเจ้ำของเรือท่ีเข้ำรับกำรซ่อมท ำ ในรูปของร้อยละควำมพึงพอใจ และจ ำนวนท่ีไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในแต่ละป ีจำกกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของหน่วย 

                    

- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของพฤติกรรมท่ีละเมิดกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
จ ำนวนเรื่องติดตำมคดีควำมต่ำงๆ และ จ ำนวนผู้ถูกลงทัณฑ์ในแต่ละป ี
 

         
 
(๑๓) สังคมและชุมชน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญด้ำนกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมของ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ท่ีส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน 

จ านวนสถิตผู้พักอาศัยในหมู่บ้านทุ่งโปรง ท่ีเป็นบ้านพักของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
ในสังกัด ท่ีมีจ านวนมากและอยู่กันอย่างสงบสุข เป็นระบียบเรียบร้อย ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
และการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัย อีกทั งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ นภายในชุมชน เพื่อต้องการขับเคล่ือน
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ นภายในชุมชน 



๑๖๗ 

 

    

           
 

๗.๕ ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต  
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต  
(๑๔) ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน รวมถึงตัววัดโดยรวมด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ 

ตัวชี้วัดด้ำนงบประมำณและด้ำนกำรเงินคือ กำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรใช้งบประมำณ โดยคิดเป็น
ร้อยละ  ของค่ำใช้จ่ำย 

 

 
 



๑๖๘ 

 

 (๑๕) กำรเติบโต  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเติบโตของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ร้อยละของงบประมาณโครงการเพิ่มและขยายขีดความสามารถกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี ตามท่ีได้อนุมัติจาก ทร.) 
๗.๖ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  (คุณภำพ ประสิทธิภำพ 
ต้นทุน) 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติกำร  
(๑๖) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำรของกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำร
สนับสนุน    ท่ีส ำคัญ รวมท้ังคุณภำพ รอบเวลำ กำรปรับปรุง กำรลดต้นทุน และตัววัดอื่น ๆ ท่ีเหมำะสมด้ำน
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และนวัตกรรมของกระบวนกำร 

ตัวชี้วัดส ำคัญคือจ ำนวนเรือท่ีมีกำรซ่อมท ำแล้วเสร็จ โดยคิดเป็นร้อยละของควำมส ำเร็จ 

 ปรบัปรุง ก.ย.63 

(๑๗) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของประสิทธิผลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำนควำมปลอดภัย และกำร
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัดท่ีส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย คือ จ ำนวนงำนท่ีผ่ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยคิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวนท่ีผ่ำน และกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุต่ำงๆ จ ำนวนแผนเผชิญเหตุท่ีจัดท ำขึ้น เช่น แผนเผชิญเหตุ
อัคคีภัย แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง แผนเผชิญเหตุซ่อมท ำเรือฉุกเฉิน 

 
 



๑๖๙ 

 

ประเภทงำน จ ำนวน (งำน) 
งำนท่ีมีควำมเส่ียง ๖ 
งำนท่ีมีควำมเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ๖ 
งำนท่ีมีควำมเส่ียงเกินเกณฑ์ - 

กำรตรวจควำมปลอดภัย ๓ ด่ำน (สถำนท่ี, ผู้ปฏิบัติงำน, เครื่องมือและอุปกรณ์) 
แผนกโรงงำนเครื่องกล ฯ ๘๒.๙๓ % 
แผนกโรงงำนเรือเหล็ก ฯ ๘๗.๓ % 
แผนกโรงงำนไฟฟ้ำ ฯ ๙๓.๒๗ % 
แผนกโรงงำนเรือไม้ ฯ ๘๓ % 

ผลการตรวจความปลอดภัยประจ าเดือน เมษายน ๖๓ 
 

 
การเตรียมความพร้อมภาวะภัยแล้งของ กรง.ฐท.สส. 

 



๑๗๐ 

 

 
การจัดท าแผนเผชิญเหตุขั้นตอนการซ่อมท าเรือฉุกเฉิน 



๑๗๑ 

 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน  
(๑๘) กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน  
- ตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนห่วงโซ่อุปทำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ รวมท้ัง
กำรสนับสนุนผลกำรด ำเนินกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ 

S  ควำมต้องกำรของหน่วยแม่/ทร./ฐท.สส.(แผนงำนท่ี ทร.อนุมัติ) 
I  ควำมเพียงพอของ งป.ท่ีได้รับ/ควำมคืบหน้ำในกำรใช้ งป.ของหน่วย (งป.ท่ี ทร.อนุมัติ) 
P  ร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรซ่อมท ำเรือ 
O  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรซ่อมท ำเรือตำมแผน 
C  ร้อยละควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
 

 

ตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการจัดซ้ือจัดจ้าง 


