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รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

กระบวนการส่ือสารกองอํานวยการ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑

ความสําคัญและความเป/นมาขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ 
ป4ญหาหรือความต*องการ ความเป/นมาและเส*นทางการพัฒนาขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ี
เป/นเลิศ 

หน*าท่ีตามกฎหมาย สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ
๑.ปฏิบัติการสื่อสารกับหน�วยต�างๆในกองทัพเรื
๒.เป/นสถานีบกติดต�อกับเรือหลวงในทะเลและรับ

พันธกิจ 

๑.ดํารงข�ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน�วยงานของกองทัพเรือ เหล�าทัพอ่ืน หน�วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชม. 

๒.ปฏิบัติการสื่อสารให*กับฐานทัพเรือสัตหีบ

๓.บริการสื่อสารด*านชุมสายโทรศัพท(ด*วยความรวดเร็ว ถูกต*อง

๑.๑ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

- สสส.ฐท.สส. มีกําลังพลท่ีมีความรู* ความชํานาญและประสบการณ(

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับการปฏิบัติโดยมีการปฏิบัติเป/นลําดับข้ันตอน
ตรวจสอบ (Check list) 
๑.๒ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ

- กรณีท่ีมีการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ(
ฐท.สส.ให*ทําการติดต้ังข�ายการสื่อสารสําหรับกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย สสส
กําลังพล เครื่องมือสื่อสาร ให*พร*อมไว*ตลอดเวลาเม่ือได*รับการแจ*งจาก ยก
สื่อสาร ท่ีออกปฏิบัติงานประจํากองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยได*ปฏิบัติหน*าท่ีอย�างเต็มกําลัง จนได*รับ

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

กระบวนการส่ือสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย
 

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๑.ความสําคัญและความเป�นมา 

ความสําคัญและความเป/นมาขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป/น 
ความเป/นมาและเส*นทางการพัฒนาขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

อสารฐานทัพเรือสัตหีบ 
หน�วยต�างๆในกองทัพเรือ เหล�าทัพอ่ืนและส�วนราชการอ่ืน 

เรือหลวงในทะเลและรับ - ส�งข�าว ให*กับหน�วยต�างๆในพ้ืนท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ

ดํารงข�ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน�วยงานของกองทัพเรือ เหล�าทัพอ่ืน หน�วยงานภาครัฐ และ

ปฏิบัติการสื่อสารให*กับฐานทัพเรือสัตหีบ 

ด*านชุมสายโทรศัพท(ด*วยความรวดเร็ว ถูกต*อง 

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
วามรู* ความชํานาญและประสบการณ(ด*านการสื่อสาร มีอุปกรณ(เครื่องมือสื่อสาร

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับการปฏิบัติโดยมีการปฏิบัติเป/นลําดับข้ันตอน

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ

ะบรมวงศานุวงศ(เสด็จในพ้ืนท่ีสัตหีบและใกล*เคียง สสส.ฐท.สส.จะได*รับการสั่งการจาก 
ให*ทําการติดต้ังข�ายการสื่อสารสําหรับกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย สสส.ฐท

กําลังพล เครื่องมือสื่อสาร ให*พร*อมไว*ตลอดเวลาเม่ือได*รับการแจ*งจาก ยก.ฐท.สส.ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา จนท
สื่อสาร ท่ีออกปฏิบัติงานประจํากองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยได*ปฏิบัติหน*าท่ีอย�างเต็มกําลัง จนได*รับ

ถวายความปลอดภัย 

ระบุเหตุผล ความจําเป/น 
ความเป/นมาและเส*นทางการพัฒนาขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

นท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ 

ดํารงข�ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน�วยงานของกองทัพเรือ เหล�าทัพอ่ืน หน�วยงานภาครัฐ และ

ปกรณ(เครื่องมือสื่อสาร

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับการปฏิบัติโดยมีการปฏิบัติเป/นลําดับข้ันตอนตามกระบวนการ

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ 

จะได*รับการสั่งการจาก 
ฐท.สส.จึงต*องเตรียม

ยะเวลาท่ีผ�านมา จนท.
สื่อสาร ท่ีออกปฏิบัติงานประจํากองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยได*ปฏิบัติหน*าท่ีอย�างเต็มกําลัง จนได*รับ



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

การยอมรับจากผู*คับบัญชา หน�วยงานราชการอ่ืนๆตลอดจนเอกชนท่ีร�วมปฏิบัติงานร�วมกันหลังจากเสร็จภารกิจ
แล*วได*นําป4ญหาข*อขัดข*องต�างๆมาทําการหารือ
ต�อๆไป 

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค(และเปNาหมายขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุวัตถุประสงค(และ
เปNาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิ
เหตุผลความจําเป/น 
 

๒.๑วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ
-เพ่ือเตรียมความพร*อมด*านองค(บุคคล องค(วัตถุ ในการถวายความปลอดภัยองค(พระมหากษัตริย(
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  ฐท

- เพ่ือประสานการปฏิบัติกับหน�วยท่ีเก่ียวข*องหรือการสั่งการของผู*บังคับบัญชาได*ตลอดเวลา
-เพ่ือให*การรับ-ส�งข�าวสาร ได*ทันต�อเหตุการณ(ด*วยความ เชื่อถือได* รวดเร็วและปลอดภัย

 
 
 

๒.๒เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ
ตัวช้ีวัดรอยละ 
- ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย ได*ตามมาตรฐาน
และระยะเวลาท่ีกําหนดไม�ต่ํากว�าเกณฑ(
 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
-สามารถจัดต้ังข�ายการสื่อสารประจํากอร
- สามารถรับ–ส�งข�าวติดต�อประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง
- จนท.ปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร.ฯ มีความรู*
- เกิดการพัฒนาความรู*รวมท้ังเกิดความสัมพันธ(อันดี ความสามัคคีระหว�างผู*ปฏิบัติงาน
 
 
 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

การยอมรับจากผู*คับบัญชา หน�วยงานราชการอ่ืนๆตลอดจนเอกชนท่ีร�วมปฏิบัติงานร�วมกันหลังจากเสร็จภารกิจ
แล*วได*นําป4ญหาข*อขัดข*องต�างๆมาทําการหารือพร*อมการแก*ไขปรับปรุงให*ดีข้ึนสําหรับการออกไปปฏิบัติงานในครั้ง

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค(และเปNาหมายขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุวัตถุประสงค(และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล*องกับป4ญหาความต*องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ 
เพ่ือเตรียมความพร*อมด*านองค(บุคคล องค(วัตถุ ในการถวายความปลอดภัยองค(พระมหากษัตริย(

การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  ฐท.สส.ให*เกิดความปลอดภัยสูงสุด
เพ่ือประสานการปฏิบัติกับหน�วยท่ีเก่ียวข*องหรือการสั่งการของผู*บังคับบัญชาได*ตลอดเวลา 

ส�งข�าวสาร ได*ทันต�อเหตุการณ(ด*วยความ เชื่อถือได* รวดเร็วและปลอดภัย 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ

การปฏิบัติงานตามกระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย ได*ตามมาตรฐาน
ไม�ต่ํากว�าเกณฑ( (ร*อยละ ๘๐) 

กอร.ฯ ได*ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
นกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข*องได*ทันตามเวลา 

ฯ มีความรู*ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

รวมท้ังเกิดความสัมพันธ(อันดี ความสามัคคีระหว�างผู*ปฏิบัติงาน 

การยอมรับจากผู*คับบัญชา หน�วยงานราชการอ่ืนๆตลอดจนเอกชนท่ีร�วมปฏิบัติงานร�วมกันหลังจากเสร็จภารกิจ
พร*อมการแก*ไขปรับปรุงให*ดีข้ึนสําหรับการออกไปปฏิบัติงานในครั้ง

วัตถุประสงค(และเปNาหมายขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุวัตถุประสงค(และ
บัติท่ีเป/นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล*องกับป4ญหาความต*องการ หรือ

เพ่ือเตรียมความพร*อมด*านองค(บุคคล องค(วัตถุ ในการถวายความปลอดภัยองค(พระมหากษัตริย(และรัชทายาท  
ให*เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ 

การปฏิบัติงานตามกระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย ได*ตามมาตรฐาน



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 
 
 
  

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๔ - 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต 
สอดคล*องกับวัตถุประสงค( 
 

๓.๑การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
- ในการจัดต้ังกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย
รปภ.ฐท.สส.) สสส.ฐท.สส.ได*รับมอบหมายจาก ฐท
สื่อสาร ท่ีมีความพร*อมสูงสุด สนับสนุนให*กับ ฐท
ปฏิบัติกับหน�วยต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง ท้ังใน ทร
 

ผังกระบวนการทํางาน 

กระบวนการปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร

ข้ันท่ี 

 

ผังกระบวนการ 

 

 

 

 

๑ 

 

 
 

สสส.ฐท.สส. 

รับคําส่ังจาก ฐท.สส.  A 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช* และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ(กัน และ

นวัตกรรม 
ในการจัดต้ังกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย/รักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ 

ได*รับมอบหมายจาก ฐท.สส.ให*เป/นหน�วยดําเนินการจัดเตรียมกําลังพลและเครื่องมือ
สื่อสาร ท่ีมีความพร*อมสูงสุด สนับสนุนให*กับ ฐท.สส. ในการจัดต้ังข�ายการสื่อสาร เพ่ือติดต�อประสานงาน 
ปฏิบัติกับหน�วยต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง ท้ังใน ทร. และนอก ทร. ตามสั่งการโดยมีลําดับข้ันตอนตามผังตาราง

.ถปภ./รปภ.ฐท.สส. 

รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา

และข*อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา ข*อกําหนด

- ฐท.สส.สั่งการ ให*สสส.ฐท.สส.

สนับสนุนการจัดต้ังข�ายการ

สื่อสารประจํา กอร.ฯ 

๑.รับคําสั่งทาง LINE กลุ�ม

ผู*บังคับบัญชา 

- หน.สสส.ฐท.สส. ผู*รับ 

- แจ*งกําลังพลให*รับทราบเบื้องต*น 

๒.รับคําสั่งทาง หนังสือ/ข�าวราชนาวี 

- ธุรการรับหนังสือ ส�งให* 

๑ วัน - รปจ

ว�าด*วยการ 

ถปภ

๒๕๔๙

- คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ 

สื่อสารประจํา 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ
การนําไปใช* และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ(กัน และ

รักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ (กอร.ถปภ./
ให*เป/นหน�วยดําเนินการจัดเตรียมกําลังพลและเครื่องมือ

สาร เพ่ือติดต�อประสานงาน การ
โดยมีลําดับข้ันตอนตามผังตาราง 

ระยะเวลา 

และข*อกําหนดท่ีสําคัญ ผู*รับผิดชอบ 

ข*อกําหนด 

รปจ.ฐท.สส.

ว�าด*วยการ 

ถปภ.ฯ พ.ศ. 

๒๕๔๙ 

คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ 

สื่อสารประจํา 

ฐท.สส. 

 

๑.หน.สสส.ฐท.

สส. 

 

 

 

๒.นยก.สสส.ฯ 

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

๒ 

 

 

 นยก.สสส.ฯ ดําเนินการ  

พรอม 

ไม<พรอม 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

ยก.สสส.ฯ นําเสนอ หน.สสส.ฯ 

สั่งการ 

๓.รับคําสั่งทางโทรศัพท( 

(มีหนังสือตามมา)     

   - น.เวรฯ/เวรสื่อสารฯ แจ*ง 

นยก.ฯ นําเสนอ หน.สสส.ฯ 

 สั่งการ  

๔. หน.สสส.ฯ สั่งการ นยก.ฯ

ดําเนินการ 

กอร.

๒๕๖๑

๑. นยก.ตรวจสอบความพร*อม

ของกําลังพลและจํานวน

เครื่องมือสื่อสาร 

๒. ข้ึนเรื่องขออนุมัติ 

หน.สสส.ฐท.สส.จัดกําลังพล

สนับสนุน กอร.ฯ เป/น น.

ประสานงานฯและชุด จนท.

สื่อสาร พร*อมเครื่องมือสื่อสาร 

๓. หน.สสส.ฐท.สส. อนุมัติ  

๔. นยก.สั่ง ชุด จนท.สื่อสารฯ 

.   “เตรียมความพร*อม” 

๓๐ นาที - รปจ

ว�าด*วยการ 

ถปภ

๒๕๔๙

- คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนกา

ปฏิบัติการ 

สื่อสารประจํา 

กอร.

พ.ศ.

.ฯ พ.ศ.

๒๕๖๑ 

 

๓.นยก.สสส.ฯ 

 

 

 

 

 

๔.หน.สสส.ฐท.

สส. 

รปจ.ฐท.สส.

ว�าด*วยการ 

ถปภ.ฯพ.ศ.

๒๕๔๙ 

คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ 

สื่อสารประจํา 

.ฯ 

๒๕๖๑ 

นยก.สสส.ฐท.สส. 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันท่ี 

 

ผังกระบวนการ 

 

 

 

 

 ๑. นยก

เวร-ยามสื่อสารประจํา กอร

เสนอ หน

๒. ชุด จนท

ดําเนินการ ดังนี้

-จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร
เตรียมความพรอม 

ขอรับการสนับสนุน 

กําลังพล/ เครื่องมือสื่อสาร 

ก 

ก 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

๑.กรณีด*านกําลังพล ไม�เพียงพอ  

 - นยก.ประสานขอรับการ

สนับสนุนจาก กทส.ฐท.สส. 

๒.กรณีด*านเครื่องมือสื่อสารไม�

เพียงพอ  

-นยก.ประสานขอรับการ

สนับสนุนจากสสท.ทร.จะ

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

๑) โทรศัพท(ประสานคลัง 

สสท.ทร. ขอรับการสนับสนนุ คมส. 

๒) ทําหนังสือขออนุมัติเบิกยืม 

คมส.ถึง สสท.ทร. 

๓) จัด จนท.สื่อสาร ไปรับ คมส.ท่ี

คลังหลังจาก สสท.ทร.อนุมัติแล*ว 

 ๒ วัน - รปจ

ว�าด*วยการ 

ถปภ

๒๕๔๙

- คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ

สื่อสารประจํา 

กอร.

๒๕๖๑

รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 

 และข*อกําหนดท่ีสําคัญ 

ระยะเวลา ข*อกําหนด 

นยก.ข้ึนเรื่องขออนุมัติจัด

ยามสื่อสารประจํา กอร.ฯ 

เสนอ หน.สสส.ฯ อนุมัติ 

ชุด จนท.สื่อสาร 

ดําเนินการ ดังนี้ 

จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร/

๑ ชม. - หนังสือคู�มือ

ระเบียบปฏิบัติการ

สื่อสารราชนาวีพ

๒๕๕๕ 

- คู�มือปฏิบัติงาน

กระบวนการ

รปจ.ฐท.สส.

ว�าด*วยการ 

ถปภ.ฯ พ.ศ. 

๒๕๔๙ 

คู�มือ

ปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ

สื่อสารประจํา 

.ฯพ.ศ.

๒๕๖๑ 

นยก.สสส.ฐท.สส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู*รับผิดชอบ 

  

ระเบียบปฏิบัติการ

สื่อสารราชนาวีพ.ศ.

คู�มือปฏิบัติงาน

-หน.สสส.ฐท.สส.        

-นยก.สสส.ฐท.สส. 

-น.ประสานงานฯ 

-หน.ชุด จนท.สส. 

-จนท.สื่อสารฯ 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

๔ อุปกรณ( 

-จัดเตรียมเอกสารการสื่อสาร

-จัดเตรียมอุปกรณ(เครื่องใช*

สํานักงาน

-ประสานขอรับการสนับสนุน

ยานพาหนะ จาก กขส

๒.หน.

รายงานความพร*อมกับน

ประสานงานสื่อสาร ก

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.น.ประสานงานฯ ตรวจ

ความพร*อม ก�อนออกเดิน

ทางเข*าพ้ืนท่ีตั้ง กอร

- กําลังพล ครบตามจํานวน

ความพร*อม 

- เครื่องมือสื่อสาร

ครบถ*วน 

สถานภาพ

สมบูรณ( 

- เอกสารการสื่อสาร ครบถ*วน

- ยานพาหนะ 
๒.น.ประสานงานฯ สั่งออกเดินทาง

 ตรวจความพรอม 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๘ - 

อุปกรณ(  

จัดเตรียมเอกสารการสื่อสาร 

จัดเตรียมอุปกรณ(เครื่องใช*

สํานักงาน 

ประสานขอรับการสนับสนุน

ยานพาหนะ จาก กขส.ฐท.สส. 

.ชุด จนท.สื่อสาร 

รายงานความพร*อมกับน.

ประสานงานสื่อสาร กอร.ฯ  

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร.ฯพ.

๒๕๖๑ 

- แบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)

 

ประสานงานฯ ตรวจ

ความพร*อม ก�อนออกเดิน

ทางเข*าพ้ืนท่ีตั้ง กอร.ฯ 

กําลังพล ครบตามจํานวนมี

ความพร*อม ๑๐๐% 

เครื่องมือสื่อสาร/อุปกรณ(

ครบถ*วน ตามจํานวนและ

สถานภาพพร*อมใช*ราชการได*

สมบูรณ( ๑๐๐% 

เอกสารการสื่อสาร ครบถ*วน 

ยานพาหนะ พร*อม 
ประสานงานฯ สั่งออกเดินทาง 

๓๐ นาที - รปจ.ฐท.สส.ว�าด*วย 

การ ถปภ.ฯพ.ศ. 

๒๕๔๙ 

- คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร.ฯพ.

๒๕๖๑ 

- แบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)

 

ปฏิบัติการ สื่อสาร

.ศ.

แบบตรวจสอบ

Checklist) 

ว�าด*วย  

. 

คู�มือปฏิบัติงาน   

ปฏิบัติการ สื่อสาร

.ศ.

แบบตรวจสอบ

Checklist) 

น.ประสานงาน

สื่อสาร กอร.ฯ 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

 

 ๑. เดินทางเข*าพ้ืนท่ีตั้ง กอร

(ทาง กอร

๒. ดําเนินการติดต้ังข�ายการ

สื่อสารดังนี้

- ระบบวิทยุโทรศัพท(

๑) จํานวน 

- ระบบโทรศัพท(และโทรสาร

๑) เลขหมาย ทร

๒) เลขหมายองค(การโทรศัพท( 

๑ เลขหมาย

ได*ดําเนินการวาง คู�สายไว*ให*

แล*ว สามารถต�อสายใช*  

ราชการได*ทันที

   - ติดต้ังเครื่องรับ

มือถือ เพ่ิมเติม จํานวน 

เครื่อง ให*กับ นรอ

ประจําวัน

๓.)ทําการทดลอ

กับศปรภ

เก่ียวข*องและขออนุญาตเป_ด

ข�ายการสื่อสาร

๔.) รายงานให*นายทหารเวร

สั่งการ กอร

๕.) รอรับคําสั่งการปฏิบัติฯ

 ชุด จนท.ส่ือสารออกปฏิบัติการ 

ติดตั้งข<ายการส่ือสาร 

ข 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

เดินทางเข*าพ้ืนท่ีตั้ง กอร.ฯ       

ทาง กอร.ฯได*จัดสถานท่ีไว*ให*แล*ว) 

ดําเนินการติดต้ังข�ายการ

สื่อสารดังนี้ 

ระบบวิทยุโทรศัพท( 

จํานวน ๓ ข�าย  

ระบบโทรศัพท(และโทรสาร 

เลขหมาย ทร.  ๒ เลขหมาย 

เลขหมายองค(การโทรศัพท( 

เลขหมาย(กอล.๓ อล.ทร.

ได*ดําเนินการวาง คู�สายไว*ให*

แล*ว สามารถต�อสายใช*  

ราชการได*ทันที) 

ติดต้ังเครื่องรับ-ส�งวิทยุ

มือถือ เพ่ิมเติม จํานวน ๑ 

เครื่อง ให*กับ นรอ.ท่ีเข*าเวร

ประจําวัน 

ทําการทดลอติดต�อสื่อสาร

กับศปรภ.สัตหีบ/ทุกหน�วยท่ี

เก่ียวข*องและขออนุญาตเป_ด

ข�ายการสื่อสาร 

รายงานให*นายทหารเวร

สั่งการ กอร.ฯ รับทราบ 

รอรับคําสั่งการปฏิบัติฯ 

๑ ชม. - รปจ.ฐท.สส.ว�าด*วย

การ ถปภ.ฯพ.ศ.

๒๕๔๙ 

- คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร.ฯพ.

๒๕๖๑ 

ว�าด*วย

.

คู�มือปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติการ สื่อสาร

.ศ.

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

ข้ันท่ี 

 

ผังกระบวนการ 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 

๑. 

กอร

ติดต�อประสาน หน�วยต�างๆ 

เก่ียวข*องตามสั่งการทางข�ายการ

สื่อสารทางวิทยุ 

โทรศัพท( และ โทรสาร ตลอด 

ชม

๒. 

หน�วยต�างๆ ตามภารกิจท่ีได*รับ

มอบหมาย

๓. 

หมายเลขโทรศัพท( น

ประสานงานฯ ของแต�ละหน�วยให*

ทันสมัยอยู�เสมอ 

ผลัดเปลี่ยนหน*าท่ีเวรประจําวัน

 

 
เวรสื่อสาร 

ปฏิบตัิการสื่อสาร 

ข 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๐ - 

รายละเอียดงาน ระยะเวลา 

 และข*อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา ข*อกําหนด

เข*าเวร-ยามสื่อสารประจํา 

กอร.ฯเฝNาฟ4งข�ายการสื่อสาร 

ติดต�อประสาน หน�วยต�างๆ ท่ี

เก่ียวข*องตามสั่งการทางข�ายการ

สื่อสารทางวิทยุ (ข�าย รส.๐๙)   

โทรศัพท( และ โทรสาร ตลอด ๒๔ 

ชม. 

เฝNาฟ4งข�ายการสื่อสารของ

หน�วยต�างๆ ตามภารกิจท่ีได*รับ

มอบหมาย 

ตรวจสอบและแก*ไข/เพ่ิมเติม

หมายเลขโทรศัพท( น.

ประสานงานฯ ของแต�ละหน�วยให*

ทันสมัยอยู�เสมอ เม่ือมีการ

ผลัดเปลี่ยนหน*าท่ีเวรประจําวัน 

- - รปจ.ฐท

ด*วยการ ถปภ

พ.ศ. ๒๕๔๙

- คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร

พ.ศ.๒๕๖๑

- อทร.๕๐๐๑

- อทร.๕๕๐๑

และข*อกําหนดท่ีสําคัญ 

ผู*รับผิดชอบ 

ข*อกําหนด 

ฐท.สส.ว�า

ด*วยการ ถปภ.ฯ 

๒๕๔๙ 

คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร.ฯ 

๒๕๖๑ 

๕๐๐๑ 

๕๕๐๑ 

น.ประสานงาน

สื่อสารฯ 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 ๑. 

โดยตรง ณ ท่ีนั้น

๒. รับคําสั่งมาจากช�องทางสื่อสาร ดังนี้

- ทางวิทยุ

LINE

๓. 

สื่อสาร  ดังนี้

- ทางวิทยุ

LINE

 

 

 

 

 

๙ 

 

 

 ๑. กรณีท่ีติดต�อประสานงานกับหน�วยท่ี

เก่ียวข*องไม�ได*ให* เวรสื่อสาร

ประจํา กอร

ประสานงานสื่อสาร 

เรียน น

-น.

๒. 

ป4ญหาให*แล*ว จึงดําเนินการต�อไป

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

- หน�วยต�างๆ ท่ีได*รับคําสั่งหรือ

การประสาน 

  การปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติภารกิจ

เสร็จสิ้นแล*วให*รายงาน กอร

ทราบในโอกาสแรก

- เวรสื่อสาร นําเรียน น

ยุทธการ กอร

การ ตามลําดับ

 
เวรสื่อสาร รบัคําสั่ง 

แจงผูเก่ียวของ 

ติดต<อได 
ติดต<อไม<ได 

น.เวรสั่งการ 

กอร.ฯ 

 
หน<วยต<างๆ รบัคําสั่ง 

และปฏิบตัิภารกิจ 

ค 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๑ - 

รับคําสั่งการจากผู*บังคับบัญชา

โดยตรง ณ ท่ีนั้น 

รับคําสั่งมาจากช�องทางสื่อสาร ดังนี้ 

ทางวิทยุ/โทรศัพท(/โทรสาร/

LINE 

แจ*งผู*เก่ียวข*องตามช�องทาง

สื่อสาร  ดังนี้ 

ทางวิทยุ/โทรศัพท(/โทรสาร/

LINE 

- - รปจ.ฐท

ด*วยการ ถปภ

พ.ศ.๒๕๔๙

- คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร

๒๕๖๑ 

- อทร.๕๐๐๑

- อทร.๕๕๐๑

กรณีท่ีติดต�อประสานงานกับหน�วยท่ี 

เก่ียวข*องไม�ได*ให* เวรสื่อสาร

ประจํา กอร.ฯแจ*ง น.

ประสานงานสื่อสาร กอร.ฯ นํา 

เรียน น.เวรยุทธการ กอร.ฯ และ    

.เวรสั่งการ กอร.ฯ ตามลําดับ 

น.เวรสั่งการฯ ตัดสินใจ/แก*ไข

ป4ญหาให*แล*ว จึงดําเนินการต�อไป 

- - รปจ.ฐท

ด*วยการ  ถปภ

พ.ศ. ๒๕๔๙

หน�วยต�างๆ ท่ีได*รับคําสั่งหรือ

การประสาน  

การปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติภารกิจ

เสร็จสิ้นแล*วให*รายงาน กอร.ฯ 

ทราบในโอกาสแรก 

เวรสื่อสาร นําเรียน น.เวร

ยุทธการ กอร.ฯ และ น.เวรสัง่

การ ตามลําดับ 

- 

 

 

 

 

- รปจ.ฐท

ด*วยการ  ถปภ

พ.ศ.๒๕๔๙

- คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ประจํา กอร

๒๕๖๑ 

ฐท.สส.ว�า

ด*วยการ ถปภ.ฯ 

๒๕๔๙ 

คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการ สื่อสาร

ประจํา กอร.ฯพ.ศ.

๕๐๐๑ 

๕๕๐๑ 

เวรสื่อสารฯ 

ฐท.สส.ว�า

ด*วยการ  ถปภ.ฯ 

๒๕๔๙ 

น.เวรสั่งการ 

กอร. 

ฐท.สส.ว�า

ด*วยการ  ถปภ.ฯ 

๒๕๔๙ 

คู�มือปฏิบัติงาน  

กระบวนการ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ประจํา กอร.ฯพ.ศ.

เวรสื่อสาร 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

 

๑๑ 

 

 ๑.ผอ

  ด*วยวาจา หรือ ทางข�าวราชนาวี

๒.แจ*ง ศปรภ

ท่ีเก่ียวข*องทางวิทยุและขอ

อนุญาตป_ดข�ายการสื่อสาร

๓.จัดเก็บเครื่องมือสื่อสาร

อุปกรณ( เอกสารเครื่องใช*ต�างๆ 

ให*เรียบร*อยตามแบบตรวจสอบ

(Checklist)

 ปEด กอร.ฯ/ 

เดินทางกลบัที่ตัง้ 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๒ - 

ผอ.กอร.ฯ สั่งป_ด กอร.ฯ  

ด*วยวาจา หรือ ทางข�าวราชนาวี 

แจ*ง ศปรภ.สัตหีบ/หน�วยต�างๆ

ท่ีเก่ียวข*องทางวิทยุและขอ

อนุญาตป_ดข�ายการสื่อสาร 

จัดเก็บเครื่องมือสื่อสาร/

อุปกรณ( เอกสารเครื่องใช*ต�างๆ 

ให*เรียบร*อยตามแบบตรวจสอบ

Checklist) 

๓๐ นาที - รปจ.ฐท

ด*วยการ ถปภ

พ.ศ.๒๕๔๙

- คู�มือปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ประจํา กอร

พ.ศ.๒๕๖๑

- แบบตรวจสอบ

รายการ(Checklist)

ฐท.สส.ว�า

ด*วยการ ถปภ.ฯ

๒๕๔๙ 

คู�มือปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ประจํา กอร.ฯ 

๒๕๖๑ 

แบบตรวจสอบ

Checklist) 

ผอ.กอร.ถปภ. 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

 

 

 

 ๑

อุปกรณ(ก�อนนําเก็บเข*าคลัง สสส

๒

อุปกรณ( ชํารุดให*ดําเนินการดังนี้ 

  

สื่อสาร 

  

ทํ า ร า ย ง า น ซ� อ ม ทํ า  ต า ม

แบบฟอร(มซ�อมทําแผนกไฟฟNา

อิเล็กทรอนิกส( 

ส�งซ�อมท่ี กอล

- 

ทํา

 

 

๑๓ 

 

 ๑

อนุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยงให*กับ จนท

สื่อสาร ประจํา กอร

หน

๒

เสนอ ฐท

 

 

 

 

๑๔ 

 ๑

สื่อสารประจํา กอร

๒

ข�าย

นาวี 

เป/นหลักฐานต�อไป

๓

การใช*อุปกรณ(สํานักงานต�างๆ ไว*

เ ป/ น ข* อ มู ล เ พ่ื อ เ ส น อ ข อ

งบประมาณค�าใช*จ�ายครั้งต�อไป

เสร็จสิ้น

 ส<งของคืนคลัง 

 เบิกเบีย้เลี้ยง 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๓ - 

๑.ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและ

อุปกรณ(ก�อนนําเก็บเข*าคลัง สสส.ฯ 

๒ . พบ เ ค รื่ อ ง มื อสื่ อ ส า รห รื อ

อุปกรณ( ชํารุดให*ดําเนินการดังนี้  

- แจ*ง จนท.แผนกเครื่องมือ

สื่อสาร (ฝcาย ยก.สสส.ฯ) 

- จนท.แผนกเครื่องมือสื่อสาร 

ทํ า ร า ย ง า น ซ� อ ม ทํ า  ต า ม

แบบฟอร(มซ�อมทําแผนกไฟฟNา

อิเล็กทรอนิกส( (แบบ ก.๑/๕/๙๓) 

ส�งซ�อมท่ี กอล.๓ อล.ทร.(อรม.อร.) 

 ข้ึนเรื่องขอรับการสนับสนุนซ�อม

ทําเครื่องมือสื่อสาร ตามสายงาน 

๓๐ นาที - หนังสือคู�มือ

ระเบียบ 

ปฏิบัติการสื่อสาร

ราชนาวีพ

๒๕๕๕ 

- แบบตรวจสอบ

รายการ (

List) 

 

๑. ผช.นยก.สสส.ฯ ข้ึนเรื่องขอ

อนุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยงให*กับ จนท.

สื่อสาร ประจํา กอร.ฯ เสนอ 

หน.สสส.ฯ เพ่ือขออนุมัติ 

๒. หน.สสส.ฯ อนุมั ติ ส�งเรื่อง

เสนอ ฐท.สส.ต�อไป 

๓๐ นาที - คําสั่ ง  ยก

สส. ในการจัดต้ัง 

กอร.ฯ 

๑. เสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติการ

สื่อสารประจํา กอร.ฯ 

๒. จัดเก็บกระดาษทํางานประจํา

ข�าย/ ปูมการปฏิบัติงาน ข�าวราช

นาวี (ข�าวรับและข�าวส�ง) เก็บไว*

เป/นหลักฐานต�อไป 

๓. จดบันทึกความสิ้นเปลืองใน

การใช*อุปกรณ(สํานักงานต�างๆ ไว*

เ ป/ น ข* อ มู ล เ พ่ื อ เ ส น อ ข อ

งบประมาณค�าใช*จ�ายครั้งต�อไป 

๑๕ นาที -ห นั ง สื อ คู� มื อ

ร ะ เ บี ย บ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ร า ช น า วี พ

๒๕๕๕ 

 

หนังสือคู�มือ

ปฏิบัติการสื่อสาร

ราชนาวีพ.ศ.

แบบตรวจสอบ

(Check-

จนท.แผนก

เครื่องมือ

สื่อสาร 

คําสั่ ง  ยก.ฐท.

ในการจัดต้ัง 

ผช.นยก.สสส.ฯ 

 

 

 

ห นั ง สื อ คู� มื อ

ร ะ เ บี ย บ

ปฏิบัติการสื่อสาร

น า วี พ . ศ .

หน.ชุด จนท.

สื่อสารฯ 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 
๓.๒เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูท่ีมีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ

๓.๓ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
- หน�วยงานได*นําวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือได*รับการสั่งการจาก ฐท
ความพร*อม จัดชุด จนท.สื่อสารออกปฏิบัติการติดต้ังข�ายการสื่อสาร จัดเวรสื่อสารประจํา กอร
การสั่งการแจ*งให*ส�วนท่ีเก่ียวข*องรับทราบพร*อมรายงานผลการปฏิบัติให*นายทหารเวรสั่งการ กอร
ตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจป_ด กอร.ถปภ.
- กําลังพลของหน�วยมีการโยกย*ายเป/นปร
ความชํานาญเหมือนชุดท่ีเคยปฏิบัติงานมาแล*ว
- หน�วยงานสามารถนําองค(ความรู*นี้ไปใช*ในการปฏิบัติงานได*จริงและตอบสนองภารกิจการถวายความปลอดภัย
ของ ฐท.สส.ได*เป/นอย�างดี 

๔

ข*อขัดข*องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

นําไปปรับปรุงครั้งต�อไป

  

ลักษณะกระบวนงาน

๑เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ 
ความถ่ี VHF 
๒.การปรับแต�งความถ่ี ย�าน VHF  

๓.การรับ – ส�ง ข�าวกอร.ถปภ.ฐท.สส. 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๔ - 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูท่ีมีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

หน�วยงานได*นําวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือได*รับการสั่งการจาก ฐท.สส.โดยมีการเตรียมความพร*อม ตรวจ
สื่อสารออกปฏิบัติการติดต้ังข�ายการสื่อสาร จัดเวรสื่อสารประจํา กอร

การสั่งการแจ*งให*ส�วนท่ีเก่ียวข*องรับทราบพร*อมรายงานผลการปฏิบัติให*นายทหารเวรสั่งการ กอร
.ฯ  

กําลังพลของหน�วยมีการโยกย*ายเป/นประจําทุกๆ ๓ ป�เม่ือมีกําลังพลใหม�มาทดแทนจึงต*องมีการฝgกฝนกันให*เกิด
ความชํานาญเหมือนชุดท่ีเคยปฏิบัติงานมาแล*ว 

หน�วยงานสามารถนําองค(ความรู*นี้ไปใช*ในการปฏิบัติงานได*จริงและตอบสนองภารกิจการถวายความปลอดภัย

๔.จดบันทึกป4ญหา/ อุปสรรค 

ข*อขัดข*องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

นําไปปรับปรุงครั้งต�อไป 

รวมระยะเวลา  ทบทวน

ลักษณะกระบวนงาน ตัวชี้วัด 

เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ - ส�ง วิทยุย�าน ใช*เวลา ๑ ชม. 

ใช*เวลา ๑๕ นาที 

 อยู�ในห*วงเวลาของการส�งมอบข�าวตามลําดับความ
เร�งด�วนของข�าว 

โดยมีการเตรียมความพร*อม ตรวจ
สื่อสารออกปฏิบัติการติดต้ังข�ายการสื่อสาร จัดเวรสื่อสารประจํา กอร.ถปภ.ฯ เม่ือได*รับ

การสั่งการแจ*งให*ส�วนท่ีเก่ียวข*องรับทราบพร*อมรายงานผลการปฏิบัติให*นายทหารเวรสั่งการ กอร.ถปภ.ฯรับทราบ 

ป�เม่ือมีกําลังพลใหม�มาทดแทนจึงต*องมีการฝgกฝนกันให*เกิด

หน�วยงานสามารถนําองค(ความรู*นี้ไปใช*ในการปฏิบัติงานได*จริงและตอบสนองภารกิจการถวายความปลอดภัย

ทบทวน/ปรับปรุงเม่ือ เม.ย.๖๔ 

อยู�ในห*วงเวลาของการส�งมอบข�าวตามลําดับความ



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

๓.๔การใชทรัพยากร 
- คณะทํางาน KM สสส.ฐท.สส.ท่ีได*
ปรับปรุงความรู*ท่ีมีอยู�ให*กระจายสู�กําลังพลของหน�วย
- เครื่องมือสื่อสารของ สสส.ฐท.สส. 

 

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน(ท่ีได*รับ

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
-ด*านองค(บุคคลสามารถถ�ายทอดข้ันตอนในการปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร

-สามารถประสานการปฏิบัติกับหน�วยท่ีเก่ียวข*องหรือการสั่งการของผู*บังคับบัญชาได*ตลอดเวลา
 -การรับ-ส�งข�าวสาร ได*ทันต�อเหตุการณ(ด*วยความ 

๔.๒  การบ<งช้ี สราง แสวงหาขอมูล
- การเขียนแผนท่ีความรู* การทํา Knowledge Audit 
ความรู* โดยนําเอกสารท่ีมีอยู�มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู*มีประสบการณ(จากการ
ปฏิบัติการสื่อสารใน กอร.ถปภ.ฯ 

กระบวนงาน 
การสื่อสาร 

กอร.ภปภ.ฐท.สส. 

-เทคนิคใน
การติดต้ัง
สายอากาศ
เครื่องรับ - 
สง วิทยุยาน
ความถี่  VHF  
 

ว�าท่ี ร.อ.นิคม อินทร(สําเภา
เล�าเก่ียวกับลําดับข้ันตอนสถานท่ีติดต้ังแท�นเสาอากาศ
และเดินสายอากาศของเครื่องรับ 
VHF บริเวณกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยเรือน
รับรองท่ีประทับ กลางอ�าว  กอร
กบร.,สโมสรประดู�คู� นย
มาศ 
 

- การ
ปรับแตง
ความถี่

ร.ท.จรูญ  ชูรัตน(                                                

เล� า เ ก่ี ยว กับ  

ความถี่  

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๕ - 

แต�งต้ังและกําลังพลส�วนต�างๆใน สสส.ฐท.สส.ช�วยระดมความคิดเห็น และ
ปรับปรุงความรู*ท่ีมีอยู�ให*กระจายสู�กําลังพลของหน�วย 

๔.ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน(ท่ีได*รับ 

รถถ�ายทอดข้ันตอนในการปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร.ถปภ.ฯ ได* 
ประสานการปฏิบัติกับหน�วยท่ีเก่ียวข*องหรือการสั่งการของผู*บังคับบัญชาได*ตลอดเวลา 

ร ได*ทันต�อเหตุการณ(ด*วยความ เชื่อถือได* รวดเร็วและปลอดภัย 
สราง แสวงหาขอมูล/ความรู 

Knowledge Audit ในการหาจุดท่ีมีความเสี่ยงท่ีต*องดําเนินการจัดทําเป/นองค(
เอกสารท่ีมีอยู�มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู*มีประสบการณ(จากการ

รายละเอียด สรุป/วิเคราะห(

นิคม อินทร(สําเภา 
ลําดับข้ันตอนสถานท่ีติดต้ังแท�นเสาอากาศ

และเดินสายอากาศของเครื่องรับ – ส�ง วิทยุ ย�านความถ่ี 
บริเวณกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยเรือน

รับรองท่ีประทับ กลางอ�าว  กอร.ถปภ.ฯ(ส�วนแยก) สนบ.
สโมสรประดู�คู� นย.,นสร.กร,และพระตําหนักพิมาน

เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ขาดหายสัญญาณคลื่นวิทยุ
ย�านความถ่ี 
อับคลื่นโดยเพ่ิมความสูงของ
แท�นสายอากาศ

จรูญ  ชูรัตน(                                                 

เล� า เ ก่ี ยว กับ  เครื่องรับ - สง วิทยุยาน
ความถี่  VHFในหน�วยมีหลายรุ�น ควรจัดการ

เครื่องรับ 
ท่ี ป รั บ แ ต� ง ค ว า ม ถ่ี ด* ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร(ควร
ปรับแต�งไว*ให* ต้ังชื่อย�อข�าย

ช�วยระดมความคิดเห็น และ

ในการหาจุดท่ีมีความเสี่ยงท่ีต*องดําเนินการจัดทําเป/นองค(
เอกสารท่ีมีอยู�มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู*มีประสบการณ(จากการ

วิเคราะห(/ประเมินผล 

เ พ่ิมประสิทธิภาพของการ
ขาดหายสัญญาณคลื่นวิทยุ
ย�านความถ่ี VHF แต�ละท่ีมีจุด
อับคลื่นโดยเพ่ิมความสูงของ
แท�นสายอากาศ 

เครื่องรับ - สง วิทยุ 
ป รั บ แ ต� ง ค ว า ม ถ่ี ด* ว ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร(ควร
ปรับแต�งไว*ให* ต้ังชื่อย�อข�าย



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

เครื่องรับ – 
สงวิทยุ ยาน
ความถี่  VHF  
 

ปรับแต�งความถ่ีใช*งานสําหรับข�ายใช*
กอร.ถปภ.ฯไว*ให*ครบทุกเครื่องก�อนออกปฏิ
ภาระของ จนท
 
 

- การรับ – สง 
ขาวของ 
กอร.ถปภ.ฯ 
 
 

 

พ.จ.อ.บรรเทิง  อรุณ   
เล�าเก่ียวกับการรับ 
บ.และรหัสตัวเลข ต*องฝgกความชํานาญเพ่ิมมากข้ึนและ
สามารถจดเป/นข*อความได*เนื่องจาก จนท
การอบรมในหลักสูตร ต*องอาศัยการถ�ายทอดจากผู* มี
ประสบการณ(และเคยผ�านการปฏิบั ติงานประจํา ท่ี 
กอร.ถปภฯ.มาแล*
 
 

 

๔.๓ อประโยชน�ที่ไดรับ 
- เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนนี้แล*วสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จ โดยผู*

หน�วยงานต�าง ๆ ปฏิบัติได*ทันตามเวลา

ป4จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ
- จนท.สื่อสารของสถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ เข*ารับฟ4งการบรรยายท่ี ฐท

บทเรียนท่ีได*รับ (Lesson Learned) ระบุข*อสรุป ข*อสังเกต 
นําผลงานไปใช*/พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให*ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๖ - 

ปรับแต�งความถ่ีใช*งานสําหรับข�ายใช*ในการติดต�อประจํา
ฯไว*ให*ครบทุกเครื่องก�อนออกปฏิบัติงานเพ่ือลด

ภาระของ จนท.สื่อสารประจํา กอร.ถปภ.ฯ 

ต�า งๆและเครื่ อ ง ท่ี มี
ส�งออกอากาศสูงควรติดต้ังท่ี 
กอร.ถปภ
เช�น สนบ
คู� นย.,นสร

บรรเทิง  อรุณ    
การรับ – ส�งข�าวทางวิทยุโทรศัพท( ท่ีเป/นรหัส 

และรหัสตัวเลข ต*องฝgกความชํานาญเพ่ิมมากข้ึนและ
สามารถจดเป/นข*อความได*เนื่องจาก จนท.สื่อสารไม�ได*มี
การอบรมในหลักสูตร ต*องอาศัยการถ�ายทอดจากผู* มี
ประสบการณ(และเคยผ�านการปฏิบั ติงานประจํา ท่ี 

มาแล*ว 

ความชํานาญจะเกิดข้ึนได*ต*อง
มีการใช*เครื่องรับ
ประจํา พร*
บ.และความหมายของรหัส
ตัวเลขจึงต*อง
ประมวลสัญญาณและนาม
เรียกขานไว* ท่ี สสส
เพ่ือเป/นเอกสารสําหรับเรียนรู*
ด*วยตนเองและให*ลงไว* ใน
คู� มือการปฏิบั ติงานสื่อสาร 
กอร.ถปภ

สามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จ โดยผู*บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจสั่งการ

หน�วยงานต�าง ๆ ปฏิบัติได*ทันตามเวลา 
๕.ปHจจัยความสําเร็จ 

หน�วยงาน / องค(กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให*งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค( 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ 
สื่อสารของสถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ เข*ารับฟ4งการบรรยายท่ี ฐท.สส. 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข*อสรุป ข*อสังเกต /ข*อเสนอแนะ และข*อควรระวัง ท่ีเป/นแนวทางในการ

หรือดําเนินการให*ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

ต� า งๆและเครื่ อ ง ท่ี มี กําลั ง
ส�งออกอากาศสูงควรติดต้ังท่ี 

ถปภ.ฯ(ส�วนแยก)ด*วย
เช�น สนบ.กบร.,สโมสรประดู�

นสร.กร.และ รถวิทยุ 
ความชํานาญจะเกิดข้ึนได*ต*อง
มีการใช*เครื่องรับ-ส�งวิทยุเป/น

พร*อมคู�มือการใช*รหัส 
และความหมายของรหัส

จึงต*องจัดทําเป/นสมุด
ประมวลสัญญาณและนาม
เรียกขานไว* ท่ี สสส.ฐท.สส.
เพ่ือเป/นเอกสารสําหรับเรียนรู*
ด*วยตนเองและให*ลงไว* ใน
คู� มือการปฏิบั ติงานสื่อสาร 

.ฯ 

บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจสั่งการให*

องค(กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให*งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค(  

ข*อเสนอแนะ และข*อควรระวัง ท่ีเป/นแนวทางในการ



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

- เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ 
ตัวอาคารควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของกําลังพล
- การปรับแต�งความถ่ี เครื่องรับ – 
ความถ่ีรับและความถ่ีส�ง 
- การรับ – ส�ง ข�าวของ กอร.ถปภ.ฐท.สส

การเผยแพร�/การได*รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได*รับ 
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 

๗.๑การเผยแพร< 
- ได*ทําการส�งมอบ คู�มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย
สื่อสาร ทรภ.๑ 

๗.๒การยอมรับ 
-สามารถจัดต้ังข�ายการสื่อสารประจํา กอร
- สามารถรับ-ส�งข�าว   ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง ได*ทันตามเวลา
- จนท.ปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร.ถปภ
- เกิดการพัฒนาความรู* รวมท้ังเกิดความสัมพันธ(อันดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งข<ายการส่ือสาร 

 
 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๗ - 

เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ - ส�ง วิทยุย�านความถ่ีVHF ในบางกรณีต*องติดต้ังสายอากาศบนท่ีสูงของ
ตัวอาคารควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของกําลังพล 

ส�งวิทยุ ย�านความถ่ี  VHFบางรุ�นต*องใช*โปรแกรมคอมพิวเตอร(ในการปรับ

สส.กรณีไม�มีกระแสไฟฟNา สสส.ฐท.สส.ไม�มีกระแสไฟสํารองใช*

๗.การเผยแพร<ผลงาน 
รางวัลท่ีได*รับ ระบุข*อมูลท่ีทําให*เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

ได*ทําการส�งมอบ คู�มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัย

สามารถจัดต้ังข�ายการสื่อสารประจํา กอร.ถปภ.ฐท.สส.ได*ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ส�งข�าว   ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง ได*ทันตามเวลา 

ถปภ.ฐท.สส.มีความรู* ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
เกิดการพัฒนาความรู* รวมท้ังเกิดความสัมพันธ(อันดี ความสามัคคีระหว�างผู*ปฏิบัติงาน 

ในบางกรณีต*องติดต้ังสายอากาศบนท่ีสูงของ

คอมพิวเตอร(ในการปรับ

ไฟสํารองใช* 

ระบุข*อมูลท่ีทําให*เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 

ได*ทําการส�งมอบ คู�มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อสารกองอํานวยการร�วมถวายความปลอดภัยให*กับจนท.

มีความรู* ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 
 
 
 

 

 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๘ - 

ทดลองข<ายการส่ือสาร 

 

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 

 
ช้ีแจงการปฏิบัติใหกับ จนท.เวรส่ือสาร

 

 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๑๙ - 

 

ส่ือสารประจําวัน กอร.ถปภ.ฯ ในการรับ-ส<งหนาท่ี  

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 
 

 
 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒๐ - 

ตรวจความพรอมท้ังก<อนและหลัง 

 

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒๑ - 

 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒๒ - 

 


