รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุม บก.ฐท.สส.(๑)
------------------------------------------ผูมาประชุม
๑. พล.ร.ต.ชัชวาลย มีสวัสดิ์

รอง ผบ.ฐท.สส.

ประธาน ฯ

๒. น.อ.สมชาติ สะตะ
๓. น.อ.ไชยนันท ชูใหม

รอง เสธ.ฐท.สส.
ผอ.กพ.ฐท.สส.

กรรมการ ฯ
เลขานุการ ฯ

๔. น.อ.มงคล จารุวัฒน
๕. น.อ.หญิง วรินญา รุงกลับ
๖. น.อ.จีระ มิตรดี

ประจํา ฐท.สส.
ประจํา ฐท.สส.
รอง ผบ.กขส.ฐท.สส.

ประธานคณะทํางานสาขาการสนับสนุนที่พักอาศัย ฯ
ประธานคณะทํางานสาขาสงกําลังบํารุง
กรรมการ ฯ

๗. น.อ.ปณิธิ ศรีวิโรจน
๘. น.อ.สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์

รอง ผอ.กชธ.ฐท.สส.
กรรมการ ฯ
รอง ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขาการชางสนาม ฯ

๙. น.อ.ณัฐพล ทําเนียบ
๑๐. น.อ.อธิคม เลาหะกุล

หก.กง.ฐท.สส.
รอง ผอ.กอท.ฐท.สส.

๑๑. น.อ.อาณัติ สําเภาเงิน
๑๒. น.ท.สุคนธ เจริญสุข
๑๓. น.ท.พงศกร อิฐสมบัติ

รอง ผอ.กกพศ.ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขากิจการพิเศษ ฯ
รอง หก.กง.ฐท.สส.
ประธานคณะทํางานสาขาการเงิน
หน.กิจการพลเรือน ยก.ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขากิจการพลเรือน

๑๔. น.ท.ศุภมิตร ศรีธะวงษ
๑๕. น.ท.พันธเทพ กานสังวอน

รอง หก.คป.ฐท.สส.
หน.กําลังพล กพ.ฐท.สส.

๑๖. น.ต.สมเกียรติ แทนงาม
๑๗. น.ต.วัย สุทัศน

นวพ.แผนกกรรมวิธีขอมูลฯ ประธานคณะทํางานสาขากรรมวิธีขอมูล
นกพ.ธก.บก.กอง รปภ.ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขาการรักษาความปลอดภัย ฯ

๑๘. ร.อ.ฉลอง บุญประเสริฐ
๑๙. ร.อ.ศุภชัย ดวงคํา

รอง ผบ.รจ.ฐท.สส.
ประธานคณะทํางานสาขาการเรือนจําและฟนฟูวินัยทหาร
ฝขว.บก.พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ฯ ประธานคณะทํางานสาขาการรักษาความสงบเรียบรอย ฯ

กรรมการ ฯ และเหรัญญิก ฯ
กรรมการ ฯ

ประธานคณะทํางานสาขากองโครงการและงบประมาณ
กรรมการ ฯ และผูชวยเลขานุการ ฯ

-๒ผูไมมาเขาประชุม
๑. น.อ.กิติพงษ เรืองเดช
๒. น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล
๓. น.อ.คมพันธ อุปลานนท

รอง จก.กรง.ฐท.สส.
กรรมการ ฯ
รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. กรรมการ ฯ
รอง ผอ.กทส.ฐท.สส.
กรรมการ ฯ

๔. น.อ.ธวัชชัย พิมพเมือง
๕. น.อ.อุทัย ชีวะสุทธิ

ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส.
ผอ.กกพศ.ฐท.สส.

กรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ

๖. น.อ.พัลลภ จันทรตรี
๗. น.อ.รัฐธีร วชิรสิริสันต

ผอ.กบ.ฐท.สส.
หก.คป.ฐท.สส.

กรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ

๘. น.อ.บุญมี แกวสงา
๙. น.อ.วิวัฒน แกวมณี
๑๐. น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศวาน

ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.
รอง ผอ.กพ.ฐท.สส.
หน.ทลท.กทส.ฐท.สส.

กรรมการ ฯ
ประธานคณะทํางานสาขากําลังพล
ประธานคณะทํางานสาขาการบริการทาเรือ

๑๑. น.อ.วีระชัย บุญมาก
๑๒. น.อ.ภราดร หวยอําพัน

รอง ผอ.ยก.ฐท.สส.
กรรมการ ฯ
หน.นธน.แผนกพระธรรมนูญ ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขาพระธรรมนูญ

๑๓. น.อ.ผดุง เนื่องจํานงค

หน.แผนและประมาณการชาง
กผกช.กรง.ฐท.สส.

๑๔. น.ท.รุงชัย หุตะเจริญ
หน.ธุรการ กพ.ฐท.สส.
๑๕. น.ท.หญิง พักตรพสิ ทุ ธิ์ แดงมาศ หน.กรรมวิธีขอมูล บก.ฐท.สส.
๑๖. น.ท.ไพบูลย เทพประสิทธิ์ หน.เวชศาสตรใตน้ํา
๑๗. น.ท.มาฆะพงศ ดาราพันธุ

ประธานคณะทํางานสาขาการอูและการโรงงาน
กรรมการ ฯ และผูชวยเลขานุการ ฯ
กรรมการ ฯ
ประธานคณะทํางานสาขาการบริการสุขภาพ

กวตบ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.
หน.ขาว ยก.ฐท.สส.
ประธานคณะทํางานสาขาการยุทธการและขาว

๑๘. น.ท.อิชยา ตันสถิต
หน.ออกแบบ กชธ.ฐท.สส.
๑๙. น.ท.วรรณรักษ วัชรินทรรัตน นกข.บก.กขส.ฐท.สส.

ประธานคณะทํางานสาขาการชางโยธา ฯ
ประธานคณะทํางานสาขาการขนสง ฯ

๒๐. น.ท.ณรงคชัย งามดี
๒๑. น.ต.เจริญ เงินสุทธิ

หน.อาคารและบานพักอาศัย กอท.ฐท.สส. ประธานคณะทํางานสาขาการอสังหาริมทรัพย
ผช.หน.สสส.ฐท.สส.
กรรมการ ฯ

๒๒. น.ต.สมภพ เข็มกําเนิด
๒๓. น.ต.เกตุ ทวีเกิด

นยฝ.บก.พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร. กรรมการ ฯ
หัวหนาสถานีสงวิทยุ สสส.ฐท.สส.
ประธานคณะทํางานสาขาสื่อสารสารสนเทศ

-๓ผูเขารวมประชุม
๑. น.ท.วิทยา หนูแกว
๒. น.ท.อนุรักษ เจริญศรี
๓. วาที่ น.ท.จํานงค หะรารักษ

หัวหนานายชาง ฯ กรง.ฐท.สส.
หน.แผน ยก.ฐท.สส.
หน.ที่ดิน กอท.ฐท.สส.

คณะทํางานสาขาการอูและการโรงงาน
คณะทํางานสาขาการยุทธการและขาว
คณะทํางานสาขาการอสังหาริมทรัพย

๔. น.ต.พิสุทธิ์ แสงเนตร
หน.บรรเทาทุกขฯ ทลท.กทส.ฐท.สส. คณะทํางานสาขาการบริการทาเรือ
๕. น.ต.หญิง กันทิมา ชะระภิญโญ หัวหนาหอผูป ว ย ๒ฯ รพ.อาภากร ฯ คณะทํางานสาขากิจการพลเรือน
๖. น.ต.ไพศาล เพชรชําลิ
๗. น.ต.เอกรัตน เพียรสมบัติ

ประจําแผนกทา ทจม.กทส.ฐท.สส. คณะทํางานสาขาการบริการทาเรือ
ประจําแผนกซอมเครื่องยนตฯ
คณะทํางานสาขาการขนสง ฯ

๘. ร.อ.สุวิทย เสมอวม
๙. วาที่ ร.อ.วันชัย คงพราหมณ

กขส.ฐท.สส.
ประจํา รจ.ฐท.สส.
ประจํา รจ.ฐท.สส.

๑๐. วาที่ ร.อ.ประทีป รุงกอน ประจําสถานีรบั วิทยุ สสส.ฐท.สส.
๑๑. วาที่ ร.อ.หญิง พลอยฉัตร เสถียรไทย รรก.นธน.แผนกพระธรรมนูญ ฯ
๑๒. วาที่ ร.อ.วิเชียร ศรีภูธร
๑๓. ร.ท.สิรริ ัฐ รักสุทธี

คณะทํางานสาขาการเรือนจําและฟนฟูวินัยทหาร
คณะทํางานสาขาการเรือนจําและฟนฟูวินัยทหาร
คณะทํางานสาขาสื่อสารสารสนเทศ
คณะทํางานสาขาพระธรรมนูญ

นายทหารจิตวิทยาฯ รพ.อาภากร ฯ คณะทํางานสาขาบริการสุขภาพ
ประจํา มว.ดับเพลิงฯ กขส.ฐท.สส. คณะทํางานสาขาการขนสง ฯ

๑๔. วาที่ ร.ต.สําเริง ทับอาจ
นายทหารการขาวลับ สสส.ฐท.สส. คณะทํางานสาขาสื่อสารสารสนเทศ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๓๐
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน ฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน ฯ การประชุม ในครั้งนี้ เปนการประชุมชี้แจงผลการดําเนินการ การจัดการความรูของ ฐท.สส.
ประจําป งป.๕๙ ตลอดจนเพื่อรับทราบ ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ในการดําเนินการในปที่ผานมา อีกทั้งเพื่อให
คณะกรรมการ และคณะทํางานการจัดการความรูของ ฐท.สส. รับทราบถึง แนวทางและแผนการจัดการความรู
ของ ทร. และของ ฐท.สส. ประจําป งป.๖๐ ความคาดหวังของ ทร. ที่มุงเนนผลผลิตจากการจัดการความรู การสราง
บุคคลตนแบบการจัดการความรูในเรื่องที่ ทร. ตองการ ผมขอเปดการประชุม ฯ และใหฝายเลขา ฯ ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ตอไป

-๔ระเบียบวาระที่ ๒ ฝายเลขา ฯ ชี้แจงผลการดําเนินการ งป.๕๙ และชี้แจงแผนการจัดการความรูของ ฐท.สส. งป.๖๐
หน.กําลังพล กพ.ฐท.สส. สรุปผลการดําเนินการการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของ ฐท.สส. งป.๕๙
คณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส. ไดรับงบประมาณจาก ทร. จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และไดดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยขึ้นตรงตามอัตราสวนของจํานวนกําลังพลของแตละหนวย ในสวนของแผนการจัดการ
ความรูของ ฐท.สส. มีก ารจัดทําขึ้นเพื่อ ใหส อดรับ กับ แผนการจั ดการความรูของ ทร. ทั้ง ๓ ยุท ธศาสตร และ
คณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส. ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
วิธี/แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศของ ฐท.สส. การจัดบรรยายใหความรูแก KM FA ของหนวย การจัดประชุมยอย
คณะกรรมการ ฯ เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินการการจัดการความรูของหนวย การเตรียมการจัดมหกรรม
การจัดความรูของ ฐท.สส. และงานวันแหงการจัดการความรูของ ทร.
ในสวนของการเขาร วมแสดงผลงาน “วั นแหง การจัดการความรู ทร.” คณะทํางานการจัดการความรู
ของ ฐท.สส. ไดรับรางวัลการจัดการความรูระดับดีเดนของกองทัพเรือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การจัดนิทรรศการดีเดนของกองทัพเรือ จากผูบัญชาการทหารเรือ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของ นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ ประจําป งป.๕๙ ดังนี้
หนวยรับผิดชอบ
๑. สาขากําลังพล
๒. สาขายุทธการและขาว
๓. สาขาสงกําลังบํารุง
๔. สาขากองโครงการและงบประมาณ
๕. สาขาการเงิน
๖. สาขากิจการพลเรือน

การปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศของหนวย
กระบวนการพนักงานราชการ
กระบวนการหมูเรือรักษาความปลอดภัยทางน้ํา
กระบวนการเบิกจายน้ํามัน e-suppol
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิก-จายงบประมาณ
กระบวนการเบิกเงินคาเชาบานและคาเชาซื้อ ฐท.สส.
กระบวนการจัดทําภาพขาวประชาสัมพันธทางเว็บไซต ทร. และ
ฐท.สส.
๗. สาขากรรมวิธีขอมูล
กระบวนการขอใชบริการพื้นที่สรางเว็บไซตและเว็บเทมเพลต
มาตรฐานกองทัพเรือจาก สสท.ทร.
๘. สาขาพระธรรมนูญ
กระบวนการดําเนินคดีปกครอง
๙. สาขาการขนสงและการบรรเทาสาธารณภัย
กระบวนการจัดพาหนะทางบกและทางน้ํา
๑๐. สาขาการอูและโรงงาน
กระบวนการบริหารดานการซอมบํารุงเรือ
๑๑. สาขาการชางโยธาและการบริการโครงสราง กระบวนการงานระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน
๑๒. สาขาการบริการทาเรือ
กระบวนการใหบริการทาเทียบเรือ

-๕หนวยรับผิดชอบ
๑๓. สาขาการบริการสุขภาพ
๑๔. สาขากิจการพิเศษและสนับสนุนนันทนาการ
๑๕. สาขาสื่อสารสารสนเทศ
๑๖. สาขาการเรือนจําและการฟนฟูวินัยทหาร
๑๗. สาขาการชางสนามและสนับสนุน
ยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๘. สาขาการสนับสนุนที่พักอาศัยสวนกลาง ฯ
๑๙. สาขาการอสังหาริมทรัพย
๒๐. สาขาการรักษาความปลอดภัยพื้นที่
ฐานทัพทาเรือ
๒๑. สาขาการรักษาความสงบเรียบและวินัยทหาร

การปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศของหนวย
กระบวนการบริการทางการแพทยสนับสนุน ฐท.สส.
กระบวนการพิธีพระราชทานเพลิงศพและขั้นตอนการปฏิบัติ
กระบวนการดานการบริหารการสื่อสารทางสายและพลนําสาร
กระบวนการรับตัวผูตองขัง
กระบวนการปฏิบัติงานชายหาด
กระบวนการขอที่พักอาศัยสวนกลาง ทร. พื้นที่สัตหีบ
กระบวนการขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานที่ตั้งทางบก
กระบวนการรักษาความสงบเรียบรอย

แผนการจัดการความรูของ ทร. งป.๖๐ มี ๓ ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ คือ มีการสรางตนแบบนักจัดการความรูกระบวนการหลัก ทร.
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางกระบวนการปฏิบัติที่เปนเลิศ มีเปาหมาย คือ ตองเปนกระบวนการทํางานที่ปรับปรุง
ดวยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจํานวน ๓๘ เรื่อง
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางศูนยความรูของ ฐท.สส. ผานระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป งป.๖๐ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
และตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู ป งป.๖๐ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรูของ ทร.
ตองการผลผลิต คือ
๑. ผลการทบทวนการดําเนินการจัดการความรู
๒. หนวยมีกระบวนการทํางานที่ไดรับการปรับปรุงจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศอยางนอย ๑ เรื่อง (ประกอบดวย
วิธีการดําเนินงาน องคความรู และผูเชี่ยวชาญ)
๓. กําลังพลของหนวยที่ไดรับการพัฒนาเปนผูสงเสริมการจัดการความรู (KM Facilitator) จํานวนไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนกําลังพลของหนวย (สะสมจากป งป.๕๙)
๔. นขต.ทร. กปช.จต. และ นรข. มีการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของหนวยครบ ๑๐๐%
๕. จํานวนผูเขาถึงและใชประโยชนจากความรูดวยระบบสารสนเทศของหนวย

-๖ฐท.สส. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูของ ฐท.สส. ในป งป.๖๐ เพื่อสอดรับกับแผนแมบทการจัดการความรู
ของ ทร. ดังนี้
ยุท ธศาสตรที่ ๑ สรา งกํ าลั ง พลที่ มีค วามเชี่ย วชาญ คือ จั ด การประชุ ม คณะทํา งานฯ ชี้ แจงแนวทาง
การจัดการความรู งป.๖๐ แตง ตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส. จัดบรรยายพิเศษ และสัม มนา
เชิงปฏิบัติการฯ ใหแกกําลังพลของหนวย จัดทํารายงานผลการจัดการความรูเสนอ ทร. วงรอบ ๖, ๘ และ ๑๐ เดือน
ยุท ธศาสตรที่ ๒ สรางกระบวนการปฏิบัติที่เ ปนเลิศ คือ ทบทวนแผนการจัดการความรูของ ฐท.สส.
จัดสรรงบประมาณใหหนวยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวย จัดการประชุมชี้แจง
คณะทํางานฯ ในการประมวลผล กลั่นกรององคความรูของหนวย ใหคณะทํางานฯ แตละสาขาเสนอกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ สาขาละ ๑ เรื่อง และจัดทํารายงานผลการจัดการความรูของหนวยวงรอบ ๖, ๘ และ ๑๐ เดือน
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางศูนยความรูของ ฐท.สส. ผานระบบสารสนเทศ คือ ทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
ระบบสารสนเทศ เพื่อ การสื่อ สาร ประชาสัมพันธการจัดการความรูใหสามารถเขาถึง ไดงาย บันทึก ความรู และ
ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ
การดําเนินการการจัดการความรูของ ฐท.สส. ประจําป งป.๖๐ ที่ดําเนินการไปแลว มีดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส. ประจําป งป.๖๐
๒. จัดการบรรยาย ในหัวขอ “ภาวะผูนํากับการจัดการความรู” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการ
จัดการความรูของ นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ณ สโมสรริมน้ํา กรง.ฐท.สส.
๓. จัดประชุมหารือฝายเลขานุการฯ การจัดการความรูของ ฐท.สส.
๔. จัดผูแทนหนวยเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางตนแบบนักจัดการความรูกระบวนการหลัก ทร.
จํานวน ๒ ครั้ง ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ พ.ย.๕๙ และระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ย.๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
กระบวนการในการจัด การความรูในปที่ ผานมา ฐท.สส. ใหค วามสํา คัญ ในเรื่อ งการจั ดทํา องคความรู
ที่ตอบสนองการใหบริการแกกองกําลังทางเรือเปนหลัก และในป งป.๖๐ ฐท.สส. จะดําเนินการตอยอดการจัดการ
ความรูในกระบวนการเดิม
สาขาการชา งสนาม ฯ ในปที่ผานมามีหนวยที่ดําเนินการจัดการความรูที่ไมสอดคลองกับ กระบวนการ
ใหบริการดานการฐานทัพ – ทาเรือ แกกองกําลังทางเรือ
รอง เสธ.ฐท.สส. กระบวนการเมื่อเรื่อเขามาเทียบทามีความเกี่ยวของกับภารกิจ ของ กรม กสพ.ฐท.สส.
อยางไร

-๗–
สาขาการชา งสนาม ฯ ในสวนภารกิจของ กรม กสพ.ฐท.สส. อยูในสวนของแนวหนาที่ออกไปรบ เมื่อเกิด
สถานการณที่ตองยกพลขึ้นบก เชน เกิดเหตุการณยกพลขึ้นบกที่ตางประเทศ กรม กสพ.ฐท.สส. จะมีชุดปฏิบัติงาน
ชายหาดไปปฏิบัติหนาที่ อาจจะไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการใหบริการฐานทัพ – ทาเรือ
รอง เสธ.ฐท.สส. ถาภารกิจหลักที่ปฏิบัติไมมีสวนเกี่ยวของกัน กรม กสพ.ฐท.สส. จะจัดทํากระบวนการการ
จัดการความรูในหัวขออะไร มีกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวของหรือไม
สาขาการชางสนาม ฯ ภารกิจของ กรม กสพ.ฐท.สส. ตามภารกิจใน อฉก. ที่ไดเขียนไวภารกิจหลักคือ การ
สนับสนุนการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก การบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒ นาประเทศ ซึ่ง เปนงานในสวนที่ กรม
กสพ.ฐท.สส. มีหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจใน อฉก.
สาขาการสนับสนุนที่พักอาศัย ฯ ในกระบวนการการใหบริการฐานทัพ – ทาเรือ ทางแฟลตสวนกลางฯ ไม
มีการสนับสนุนที่พักอาศัยใหแกกําลังพลของเรือที่เขามาจอดเทียบทา เพราะในปจจุบันหองพักเต็มทุกหอง
รอง เสธ.ฐท.สส. ตองมีการทบทวนกระบวนการใหบริการฐานทัพ – ทาเรือนี้ ในสวนของผูเกี่ยวของทั้งหมด
ทุก หนวยมีการปฏิบัติครบถวนตามกระบวนการใหบ ริการฐานทัพ – ทาเรือ ที่กําหนดเปนหัวขอเรื่องหลัก ของ
การจัดการความรู ห รือ ไม หรื อ ควรพิ จ ารณากระบวนการนี้ ใหม อาจมีก ารแยกออกเปน ๒ กระบวนการ คื อ
กระบวนการใหบริการทาเรือ และกระบวนการการฐานทัพ ตัวอยางเชน กระบวนการของ กรม กสพ.ฐท.สส. และ
สนง.แฟลตฯ ที่กระบวนการอาจดูไมเกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการฐานทัพ – ทาเรือ โดยตรง
ทีป่ ระชุม ฯ รับทราบ
ระเบีย บวาระที่ ๓ คณะทํางานฯ แตล ะสาขาชี้แจงผลการดําเนินการ พรอมปญหา อุป สรรค ขอขัดของ
ในการดําเนินการ
เลขานุการ ฯ คณะทํางาน ฯ แตละสาขาชี้แจงผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ขอขัดของในปที่ผานมา
สาขากําลังพล ดําเนินการหัวขอเรื่อง กระบวนการพนักงานราชการ มีการดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางาน และลดปญหา อุปสรรคของการทํางาน
สาขายุทธการและการขา ว ดําเนินการเรื่อง กระบวนการหมูเรือรัก ษาความปลอดภัยทางน้ํา จากการ
ตรวจสอบพบวาไมมีคูมือการปฏิบัติงาน ฯ หรือหลักฐานเอกสารอางอิง จึง ไดเริ่มดําเนินการจัดทําขึ้น ในดานของ
ปญหา อุปสรรค คณะทํางาน ฯ มีภาระหนาที่งานที่คอนขางเยอะ บุคลากรที่จะถายทอดองคความรูใหแกกําลังพลมี
จํานวนนอย

-๘สาขาส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ตามกระบวนการหลั ก ได ค รบทุ ก ด า นตามโครงสร า ง
ของหนวยที่กําหนดไว มีก ารจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามกระบวนการตางๆ แตยังไมครบทุกกระบวนการ ไดรับการ
อนุมัติใชจากผูบังคับบัญชา ในปที่ผานมาไดจัดทําองคความรูเรื่อง กระบวนการเบิกจายน้ํามัน e-suppol ซึ่งเปนเรื่อง
ใหมที่ ฐท.สส. ไดรับ การอนุมัติใหเ ปนหนวยนํารอง ในกระบวนการนี้มีก ารเชิญ เจาหนาที่ในการเบิก จายน้ํามัน
ของทุกหนวยมารวมประชุม ถายทอดความรู ติดตามปญหาการทํางาน ขอขัดของ ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ
สาขากองโครงการและงบประมาณ ดําเนินการเรื่องการเบิก - จายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายแผน
ประสิทธิภาพ ซึ่งพบปญหาของหนวยและผูรับบริการที่เกิดขึ้น คือ ปญหาเรื่องการไมสงขอมูลระหวางกัน ทําใหหนวย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนี้รับรู และรับทราบขอมูลที่ตางกัน จึงดําเนินการแกปญหาดวยการตั้งคณะกรรมการ
เรงรัดการเบิก - จาย เพื่อใหมีการจัดการประชุม ชี้แจง แกไขปญหาประจําเดือนในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
สาขาการเงิ น พบป ญ หาในเรื่ อ งการเบิ ก ค า เช า ซื้ อ ของ ฐท.สส. มี ก ารดํ า เนิ น การที่ ล า ช า จึ ง จั ด ทํ า
กระบวนการองค ค วามรู ใ นเรื่ อ งการเบิ ก ค า เช า ซื้ อ และค า เช า บ า นของ ฐท .สส. เพื่ อ ลดระยะเวลา
การดําเนินการ จากกระบวนการที่ใชเ วลา ๔ – ๖ เดือน ลดเหลือ ๒ เดือน ซึ่ง พบสาเหตุของความลาชา คื อ
ความไมเขาใจของผูเบิกในการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติ
สาขากิจการพลเรือน ดําเนินการเรื่อง กระบวนการจัดทําภาพขาวประชาสัมพันธทางเว็บ ไซต ทร. และ
ฐท.สส. ซึ่งสอดคลองกับ การปฏิบัติงานของแผนก คือ กระบวนงานประชาสัม พันธ ในสวนของปญ หา อุปสรรค
ดานกําลัง พลมีไมเพี ยงพอตอ งานที่ตองปฏิบัติ ดานความรูของกําลังพลที่ปฏิบัติง านแทนกัน ยังมีความรูเ กี่ยวกับ
เรื่องที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอ
สาขากรรมวิธีขอมูล ดําเนินการเรื่อง กระบวนการขอใชบ ริก ารพื้นที่ส รางเว็บ ไซตและเว็บเทมเพลต
ม า ต ร ฐ า น ก อ ง ทั พ เ รื อ จ า ก ส ส ท . ท ร . เ นื่ อ ง จ า ก พ บ ว า ห น ว ย มี ก า ร ใ ช เ ว็ บ เ ท ม เ พ ล ต ที่ ใ ช ใ น
การประชาสัม พันธตางๆ ที่คิดขึ้นเอง อาจทํ าใหเ กิดปญ หา จึง เห็น ควรวาควรใชเ ว็บ เทมเพลตที่เ ป นมาตรฐาน
ของกองทัพเรือ เพื่อใหทุกหนวยเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวดเร็ว สอดคลองกัน และลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
สาขาพระธรรมนูญ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการดําเนินคดีป กครอง เพื่ออธิบ ายเรื่องขั้นตอนทางคดี
ความยาวนานของคดี ค วาม ในด า นของป ญ หาข อ ขั ด ข อ ง มี ป ญ หาด า นกํ า ลั ง พลของหน ว ยที่ ไ ม เ พี ย งพอ
ตอภาระงาน
สาขาขนสงและการบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการเรื่อง กระบวนการจัดพาหนะลําเลียงทางบกและทางน้ํา
ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ

-๙สาขาการอูแ ละโรงงาน ดําเนินการเรื่อง กระบวนการดานการซอมบํารุง เรือ ไมมีปญหาปญหาอุปสรรค
ขอขัดของ
สาขาการชา งโยธา ฯ ดําเนิน การเรื่อง กระบวนการงานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งป จจุบันอยูในกระบวนการ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบประปาพื้นที่สัตหีบในสวนสนับสนุนสนามบินอูตะเภา ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ
สาขาการบริการทาเรือ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการใหบริการทาเทียบเรือ ซึ่งไดใชทาเรือแหลมเทียนเปน
ทาเรือหลัก ในการใหบ ริก ารทาเทียบเรือ การปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูเ ปนไปดวยความเรียบรอย
ดา นปญ หาอุ ป สรรค ข อ ขั ด ข อ งที่เ กิ ดขึ้ น ดา นกํา ลั ง พลที่ไ ม เ พี ย งพอสํา หรับ เรือ ใหญ ที่ เ ข า เที ย บท า หรื อช ว งที่
กองเรือตางๆ มีก ารฝก ซึ่ง ปจ จุบันอยูในชวงการดําเนินการแกไขปญ หา และปรับ ปรุง เรื่องเวลาในการนําเรื อ
เขาเทียบทาใหเร็วขึ้นกวาเดิม
สาขาการบริการสุขภาพ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการบริการทางการแพทยสนับสนุนฐานทัพเรือสัตหีบ
ไมมีปญหาอุปสรรค ขอขัดของ เพราะรพ.อาภากรฯ มีแผนรองรับผูปวยปกติและผูปวยฉุกเฉิน โดยมีศูนยอาภากร
เปนผูติดตอประสานงาน
สาขากิจการพิเศษและสนับสนุนนันทนาการ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการพิธีพระราชทานเพลิงศพและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมเกี่ยวของในดานการฐานทัพ – ทาเรือ ใน งป.๖๐ จะปรับเปลี่ยนจัดทํา
กระบวนการองคความรูที่สนับสนุนในดานการฐานทัพ – ทาเรือ ในเรื่องกระบวนการดานการสันทนาการ ดานกีฬา
เชน การสนับสนุนสนามกีฬาใหแกก องกําลังพลทางเรือ การสนับสนุนสโมสร การจัดเลี้ยง ไมมีปญ หา อุปสรรค
ขอขัดของ
สาขาการสื่ อ สารสารสนเทศ ดํ า เนิ น การเรื่ อ ง กระบวนการบริ ห ารด า นการสื่ อ สารทางสายและ
พลนําสาร จากการสํารวจในปที่ผานมา สื่อสารมีปญหาในเรื่องการแจกจายขาวไมครบทุกหนวย เมื่อมีการประชุม
บางหนวยไมไดรับขาว จึงมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติดานการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการแจกจายขาวสง
และขาวรับ ผลที่ได คือ สามารถปฏิบัติงานและสนับสนุน ฐท.สส. ในการแจกจายขาวสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ
สาขาการเรือนจํา และฟนฟูวินัย ทหาร ดําเนินการเรื่อง กระบวนการรับ ตัวผูตองขัง ไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหมีขั้นตอนการปฏิบัติที่สะดวกและรวดเร็วกวาปกติ ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ

- ๑๐ สาขาการชางสนาม ฯ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานชายหาด ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น แต
เนื้อหายังไมครอบคลุม ในกระบวนการทั้งหมด จึง จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานชายหาด มีก ารตั้ง คา
เปาหมาย ตัวชี้วัดในกระบวนการ เพื่อจะนําคูมือนี้ไปใชประกอบในการปฏิบัติงานจริง และไดผลการปฏิบัติงานที่เปน
เลิศตามเปาหมายที่กําหนด
สาขาการสนับสนุนที่พักอาศัย ฯ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการขอที่พักอาศัยสวนกลาง ทร. พื้นที่สัตหีบ
ไดจัดทําขั้นตอนและเอกสารในกระบวนการขอที่พักอาศัย ไมมีปญหา อุปสรรค ขอขัดของ
สาขาการอสังหาริมทรัพย ดําเนินการเรื่อง กระบวนการขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน
ในกระบวนการนี้ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ไ ม มี ค วามซั บ ซ อ นมาก เป น เพี ย งแค ขั้ น ตอนการอนุ ญ าตจั บ จองที่ ดิ น
วาแตล ะขั้นตอนดําเนินการอยางไร และในสวนของการจัดเก็บขอมูล เรื่องที่ดินจะมีก ารจัดเก็บอยางเปนระบบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติตาง ๆ
สาขาการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ฐานทัพทาเรือ ดําเนินการเรื่อง กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่
ฐานที่ตั้งทางบก ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติขึ้น ไมมีปญหาอุปสรรค ขอขัดของ
สาขาการรักษาความสงบเรียบรอยและวินัยทหาร ดําเนินการเรื่อง กระบวนการรักษาความสงบเรียบรอย
การปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย ไมมีปญหาอุปสรรค ขอขัดของ
เลขานุการ ฯ จากการชี้แจงผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอขัดของในปที่ผานมา ในการดําเนินการ
งป.๖๐ คณะทํางานทุกสาขาจะตองดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการความรู เพื่อใหสอดรับกับภารกิจหลัก
ของ ฐท.สส. ในการใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองเรือ ตามที่ชี้แจงในที่ประชุม โดยฝายเลขา ฯ จะจัดสรร
งบประมาณคาใชจายใหแกหนวยตาง ๆ ไปใชในการดําเนินการ ทั้งนี้ ขอใหคณะทํางาน ฯ แตละสาขาจัดสงแผนการ
ดําเนินการการจัดการความรูใหฝายเลขา ฯ รับทราบดวย (หากมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด
จะไดปรับแกไขได)
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
เลขานุการ ฯ เชิญผูแทนที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตนแบบนักจัดการความรูกระบวนการหลัก
ทร. ชี้แจงสิ่งที่ไดจากการเขารวมอบรม
น.ต.หญิง กันทิมา ฯ การอบรมเปนการอบรมจํานวน ๒ ครั้ง ใชระยะเวลาในการอบรม ๖ วัน มีวัตถุประสงค
เพื่อให KM FA ของหนวยที่เขาอบรมรับรูถึงหลักการการจัดการความรู เกณฑการใหคะแนน การทําสื่อการจัดการ
ความรูที่มีรูปแบบแปลกใหม สามารถกลับมาสอน กระตุน ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูในหนวยงานได และ

- ๑๑ เพื่อใหการอบรมเกิดประโยชนมากขึ้น จะมีการประสานกับฝายเลขาฯ จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษา
ในการใชเ ครื่อ งมือ จัดการความรู กระบวนการทํางาน ฯลฯ โดยมีวิท ยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญของหนวย
เปนผูใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูของหนวยตางๆ ได
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
ประธาน ฯ ใหผูเขารวมประชุมนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่แลกเปลี่ยนในที่ประชุมไปพัฒนาการจัดการความรู
ในหนวยงาน โดยในป งป.๖๐ นั้น จะเนนภารกิจในการใหบริการฐานทัพ – ทาเรือ จึงควรมีการจัดการความรูของ
หน ว ยที่ เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเพื่ อ ให ก ารเข า ร ว มประกวดผลงานการจั ด การความรู ข องหน ว ย
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงคาดหวังไว กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม แลวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒๓๐
น.ท.พันธเทพ กานสังวอน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางานการจัดการความรูของ ฐท.สส.
หน.กําลังพล กพ.ฐท.สส.
เสนอ
ไดตรวจแกไขในเบื้องตนแลว เห็นควรใหสําเนาแจกจายผูที่เกี่ยวของ
น.อ.ไชยนันท ชูใหม
เลขานุการคณะทํางานการจัดการความรูของ ฐท.สส.
ผอ.กพ.ฐท.สส.
ม.ค.๖๐

- อนุมัติแจกจายได
พล.ร.ต.ชัชวาลย มีสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรูของ ฐท.สส.
รอง ผบ.ฐท.สส.(๒)
ม.ค.๖๐

