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หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ก. การวัดผลการดำเนินการ 
(๑) ตัววัดผลการดำเนินการ  
 ในปี งป.๖๔ ฐท.สส. ได้มีการทบทวนบทบาท โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม 
ที ่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจจึงได้มีการปรับปรุงบทบาทและวิธีการปฏิบัติ งานเพื ่อให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทร.  
๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ  ๔ ปี ทร. และแผนปฏิบัติราชการ ทร. ประจำปี โดยในปี งป.๖๔ คณะทำงานจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ฐท.สส. ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีการวางแผนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
ขององค์การได้ในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ฐท.สส. เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว และผ่านการทบทวนจากการประชุม
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. หมวด ๑ การนำองค์การ ประจำปี งป.๖๔ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ ฐท.สส. “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหาร
จัดการท่าเรือ ภายในปี ๒๕๖๘” และกำหนดพนัธกิจของ ฐท.สส. จำนวน ๕ ข้อ 
 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ข้อจำกัด/อุปสรรค)  โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis และ TOWS Matrix นำมาพิจารณาประกอบกับการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ที่ตั้งไว้ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ได้ร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงทิศทางการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ให้มีความชัดเจน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดตามวิสัยทัศน์  
เมื่อปี งป.๖๓ สรุปออกมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้จำนวน ๕ ประเด็น โดยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุตาม
งานในหน้าที่ (ภารกิจและพันธกิจ) จำนวน ๔ ประเด็น และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ จำนวน ๑ 
ประเด็น 
 ๓. เป้าประสงค์ ซึ่งตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวมจำนวน ๑๓ เป้าประสงค ์
 ๔. จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เป็นการจัดทำแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

 ทั้งนี้ได้กำหนดระบบการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการตามภาพ ๔.๑-๑ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง คาดการณ์ และตัดสินใจในการปฏิบัติการ โดยมีตัววัดสำคัญที่ถ่ายทอด มาจากกระบวนการทำงานที่สำคัญ
ตามพันธกิจของ ฐท.สส. ที่ต้องส่งมอบบริการที่สำคัญให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของ ฐท.สส. 
เช่นประชาชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงาน โดยจำแนกบริการและกระบวนการทำงานที่สำคัญตามพันธกิจของ 
ฐท.สส. ทั้ง ๔ กระบวนการหลัก๙ กระบวนการย่อย ประกอบด้วย 

 ๑.กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ.บุคคลสำคัญ   (ยก.ฐท.สส.) 
 ๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ 
  - การรักษาความสงบเรียบร้อย    (ยก.ฐท.สส.) 
  - การดับเพลิงในพื้นที่ ทร.(สัตหีบ)    (กขส.ฐท.สส.) 
  - การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งสำคัญทางทหาร  (ยก.ฐท.สส.) 

๔.๑ การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ 
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-วิสัยทัศน์

-พันธกิจ

-แผนที่ยุทธศาสตร์ ฐท.สส. 
พ.ศ. 2564 - 2568

-แผนปฏิบัติการ

กลุ่มตัววัด

-การสนับสนุน ถปภ./รปภ. บุคคลส าคัญ

-การรักษาความปลอดภัย

-การให้บริการท่าเรือ

-การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ
ประชาชน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือการวัดระบบการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ

-ระบบ Hrmiss

-ระบบ ERP

-ระบบ E - Suppo

-ระบบ E - Port

การวิเคราะห/์ตัดสินใจ
-OODA Loop

-การประชุม นขต.ฐท.สส.

-การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ฐท.สส.

-การรายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ

-การรายงานความคือบหน้าการใช้ งป.

-การจัดชุดตรวจเยี่ยมหน่วย

-การแต่งตั้ง คกก.ตรวจความคืบหน้าในการด าเนินการ

-การทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือการฝึกต่าง ๆ (ARR)

การน าไปใช้

-ปรับปรุงกระบวนการ

-การสนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ

1.เฝ้าติดตาม

2.การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR)

ทบทวนกระบวนการวัดวิเคราะหแ์ละปรับปรุงการด าเนินการ

จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม

การจัดยุทธศาสตร์และน าไปปฏิบัติ

 
 ๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ 
  - การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ    (กทส.ฐท.สส.) 
  - การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์   (กทส.ฐท.สส.,กขส.ฐท.สส.) 
  - การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า - ประปา   (กชธ.ฐท.สส.) 
  - สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    (รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ) 
  - การซ่อมบำรุงเรือ     (กรง.ฐท.สส.) 
  - การ รปภ.ท่าเรือ     (ยก.ฐท.สส.,กทส.ฐท.สส.) 
 ๔. กระบวนการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน (กพร.ฐท.สส.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ๔.๑-๑ กระบวนการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

ซึ่งกลุ่มตัววัดผลการดำเนินการ จะมุ่งเน้นไปในการวัดผลตาม ๔ กระบวนการหลักและ ๙ กระบวนการย่อย
ของ ฐท.สส. โดยใช้ข้อมูลการชี้วัดจากทุก นขต.ฐท.สส. เช่น ระบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ Hrmiss 
ระบบ ERP ระบบ E-SUPPO ระบบ E-PORT แต่เนื่องจาก ฐท.สส. ไม่มีคู่เทียบเคียงเป็นหน่วยในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
ดังนั้นการวัด การวิเคราะห์ จึงใช้การรายงานผลการดำเนินการและการเทียบเคียงดูรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณของ ฐท.สส. เมื่อพันธกิจตามกระบวนการต่าง ๆ บรรลุได้ตามเป้าประสงค์ ก็เท่ากับบรรลุจุดประสงคข์อง 
ฐท.สส. กับมีวิธีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ เช่น การประชุมต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของ  
ผบ.ฐท.สส. การรายงานผลการปฏิบัต ิตามวงรอบ การประชุม นขต.ฐท.สส. การจัดชุดตรวจเย ี ่ยมหน่วย  
การตั้งคณะกรรมการตรวจความคืบหน้าในการดำเนินการ และ การทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือการฝึกต่าง ๆ  
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(After Action Review) นำผลการติดตามมาทบทวนการวัดวิเคราะห์ที่ผ่านมา เพ่ือนำไปสู่การสร้างการจัดการความรู้
ใหม่และนวัตกรรมในอนาคต เช่น การจัดการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-port) มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และนำไปปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งผลของตัววัดผลการปฏิบัติต่าง ๆ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ในปี 
งป. ถัดไป 

(๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ฐท.สส. เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศกับพิจารณาสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ

สนับสนุนการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติการทางทหาร เชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงกระบวนการและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม  
โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. กับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ 
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้
หน่วยงานของ ฐท.สส. รับผิดชอบในการดำเนินการตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ กับรวบรวมข้อมูล โดยมีเกณฑ์สำคัญในการ
คัดเลือกข้อมูลคือ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของปีที่ผ่าน ๆ มา และมีเป้าหมายที่
ชัดเจนสำหรับปีถัดไป ดังตัวอย่างตัวชี้วัดตามตาราง ๔.๑-๑ ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
เป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ จุด 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 

๑.๑ ร้อยละของความสำเร็จการจัดกิจกรรม
เท ิ ดพระ เก ี ย รต ิ  และ โคร งการตาม
พระราชดำริ 

กพร.ฐท.สส. แผน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ ร้อยละของความสำเร็จในการร่วมถวาย
ความปลอดภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ยก.ฐท.สส. ข่าว ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อ
การช่วยเหลือประชาชนตามที่ ได้รับการร้อง
ขอ/สั่งการ 

กพร.ฐท.สส.. ข่าว ศบภ.ทรภ.๑ ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๔ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วย และ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วย 

ยก.ฐท.สส. แผน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๕ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ 
ศป.ปส.ฐท.สส. ยก.ฐท.สส. 

แผน/จำนวนผู้
ถูกจับลดลง 

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ตัวชี้วดัด้านการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

๒.๑ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานทัพ 
ท่าเรือ สิ ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ 
ตามแผนการพัฒนาฐานทัพท่าเรือท่ีกำหนด 

กทส.ฐท.สส. แผนแม่บท๕ปี ร้อยละ ๘๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ
เข้าจอดของเรือรบ ทร. และ มิตรประเทศ กทส.ฐท.สส. 

ข่าว/รายงานผล 
กทส.ฐท.สส. 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
เป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ จุด 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒.๓ ขีดความสามารถ ในการรองรับเรือรบ
ทุกประเภทของ ทร. และ มิตรประเภท กทส.ฐท.สส. แผน (เวปไซต์) 

มากกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ 

ตัน 
๑๙๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ 

๒.๔ ร ้อยละของความสำเร ็จตามแผน
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ใน พท. สัตหีบ 

กบ./ 
กทส.ฐท.สส. 

แผน EEC ร้อยละ ๘๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒.๕ ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ี

คป.ฐท.สส. 
แผน/ 

ผลการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๖ ผลการประเมิน ตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ระดับ ทร. 

คป.ฐท.สส. ผลประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 

๔xx 
คะแนน 

๒๗๐ ๒๗๕ ๓๑๔ 

ตาราง ๔.๑-๑ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 เนื่องจาก ฐท.สส. ไม่มีคู่เปรียบเทียบในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงใช้การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของปีที่ผ่าน ๆ มา 
นำเป้าประสงค์ในแต่ละหัวข้อมากำหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัด เพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติจาก
ผลลัพธ์ที่ได้ นำมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และนำมาใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ฐท.สส. รวมถึงการเสนอของบประมาณต่อไป 

(๓) ความคล่องตัวของการวัดผล 
 ฐท.สส. มีระบบการวัดผลที่มุ่งให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเครื่องมือการวัดผล
การตัดสินใจตามตาราง ๔.๑-๑ โดยมีตัววัดสำคัญที่ถ่ายทอด มาจากกระบวนการทำงานที่สำคัญตามพันธกิจของ  
ฐท.สส. ที่ต้องส่งมอบบริการที่สำคัญให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของ ฐท. สส. เช่น ประชาชน 
องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงาน สำหรับความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจในการปฏิบัติ ฐท.สส.  
ใช้ OODA loop ตามภาพ ๔.๑-๒ เป็นหลักการในการกำหนดหนทางปฏิบัติใน
การตัดสินใจ ซึ่งให้ความสำคัญในการปฏิบัติแต่ละวงรอบด้วยความรวดเร็ว  
ซึ่งแต่ละวงรอบจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยิ่งใช้เวลาแต่ละ
วงรอบน้อยจะทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล (Observe) 
กำหนดแนวทาง (Orient) ตัดสินใจ (Decide) และลงมือปฏิบัติ (Act) แล้วกลับ
ไปสู ่การเก็บข้อมูลใหม่ โดย นขต.บก.ฐท.สส. กับ นขต.ฐท.สส. โดยมี 
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. หมวด ๖ 
(คป.ฐท.สส) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการวัดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตัววัดลักษณะ
ของกระบวนการมุ้งเน้นเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งจะตัดสินใจด้วยการใช้
ตัววัด กระบวนการหลัก โดยใช้แนวคิดตามภาพ ๔.๑-๒  
 

ภาพ ๔.๑-๒ การรวบรวมข้อมูล
และการตัดสินใจในการปฏิบัต ิ
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 ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญ และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จะติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย นำเสนอผู้บังคบับัญชา ตามวงรอบที่กำหนด หากผลการดำเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญ ผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ที่เก่ียวข้อง
จะร่วมกันปรับแผน/กระบวนการ และ ถ่ายทอดไปยังผู้ที่เก่ียวข้องติดตามและดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
(๔) การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
 นขต.บก.ฐท.สส. ทีร่ับผิดชอบแผนแม่บทและได้รับมอบหมาย จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัววัด วิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น กับมี
การประชุม หารือ สัมมนาในเวทีต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทาง และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา จากนั้น
ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติของ นขต.ฐท.สส.  

ตารางวัดผลการดำเนินการของ ฐท.สส. ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการทบทวนการปฏิบัติและนำเสนอ
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หรือเพ่ิมมาตรการปรับปรุงการปฏิบัติ ตามตาราง ๔.๑-๒ ดังนี้ 

ตัวชี้วดั ความถี่ ประเด็นวิเคราะห ์ การนำไปใช ้

ควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการฯ ใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการ
สนับสนุน (๗.๑-๑.๑) 

๒๔ 
ชม. 

กฎการใช้กำลัง/OODA loop - ใช้กำลัง 

การเตรียมกำลังพลทางทหาร ในการสนับสนุนการปฏิบัติการ (๗.๑-
๑.๑) 

D 
E 

T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict - ทบทวน/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เชิงยุทธศาสตร์/นโยบาย/กระบวนการสำคัญ  
- บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ (หมวด ๗.๑) 
- แผนแม่บทฯ/แผนปฏิบัติราชการ/นโยบาย ผบ.ฐท.สส. /แผนและ
โครงการ กับการปฏิบัติตามแผน 
งป.ประจำปี 
- คำรับรองปฏิบัติราชการ 

M 
Q 
E 

T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict -
การดำเนินการระดับยุทธการ
และยุทธวิธีตามกระบวนการหลัก 

- ทบทวน/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
- พัฒนาบริการใหม่เพื่อรับมือกับ
อนาคต 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด ๗.๒) 
-การสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพัน 

Q T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict,
พึงพอใจ/ผูกพัน 

- ทบทวน/ปรับปรุงการบริการ 

บุคลากร (หมวด ๗.๓) 
-ขีดความสามารถ/อัตรากำลัง/การพัฒนา  
-บรรยากาศการทำงาน/ความผูกพัน 

Q T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict,
พึงพอใจ/ผูกพัน  
-ความสามารถ 

ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
รองรับอนาคต 

การนำองค์การและกำกับดูแล (หมวด ๗.๔) 
-กฎหมาย/กฎระเบียบ/นิติธรรม/ความโปร่งใส/จริยธธรรม/ควบคุม
ภายใน 

W 
Q 

T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict -
สังคม Online 

ทบทวน/ปรับปรุงการสนับสนุน
และตรวจสอบ 

งบประมาณการเงินและการเติบโต (หมวด ๗.๕) D 
M 

T,B, GAP ,Factors, Risks ,Predict -
ประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร 

ทบทวน/ปรับปรุงการสนับสนุน
และตรวจสอบ 

ประสิทธิผลของกระบวนการ (หมวด ๗.๖) 
-จัดการความรู้/พัฒนาองค์การ 

Q T, GAP, Factors, Risks, Predict ทบทวน/ปรับปรุงการบริการ 

การดำเนินการด้านสังคม/ชุมชน (๗.๔-๑๓) Q T, GAP, Factors ,Risks, Predict,  
สร้างเครือข่าย 

ทบทวน/ปรับปรุง CSR 

การปฏิบัติการประจำวัน D T, Risks, Predict ทบทวน/ปรับปรุงปฏิบัติการ 
ความถี่: D=ทุกวัน/ต่อเนื่อง, W=สัปดาห์, M=เดือน, Q=3 เดือน, A=ปี, P=ตามแผน,E=เมื่อมีเหตุ *ระหว่างทบทวนปรับปรุง การเทียบเคียงประเด็น
วิเคราะห์: เปรียบเทียบ(เป้าหมาย:T,คู่เทียบ:B,ความต่าง:GAP), ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ:Factors, ความ เส่ียง:Risks,คาดการณ์:Predict 

ตาราง ๔.๑-๒ การรวบรวม การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ 
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ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
(๕) ผลการดำเนินการในอนาคต 
 ฐท.สส. ได้นำผลการวิเคราะห์ประกอบการคาดการณ์ ผลการดำเนินงานล่วงหน้า ๒ ปี โดยตาราง ๔.๑-๑ 
วิเคราะห์ใน ๓ ส่วน คือ ๑) วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา ๒) วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย และ ๓) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของคู่เทียบ  
ซึ่งหากผลการ คาดการณ์ “ต่ำกว่าเป้าหมาย” หน่วยงานรับผิดชอบตามตาราง ๔.๑-๑ จะดำเนินการทบทวนตาม
กระบวนการตามภาพ ๔.๑-๑ และนำเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ หรือเพิ่มมาตรการในการปรับปรุงโดยอาศัย
กระบวนการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม กับเข้าสู่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และนำไปปฏิบัติต่อไป  
 ดังตัวอย่างผลการดำเนินการในอนาคต ฐท.สส. ได้เล็งเห็นว่า กระบวนการท่าเรืออัจฉริยะ (E-port) 
ของ กทส.ฐท.สส. (ท่าเรือจุกเสม็ด) ทีม่ีใช้ในปัจจุบันรองรับเรือพาณิชย์และเรือรบต่างประเทศ สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวความคิดนำมาใช้พัฒนาท่าเรือแหลมเทียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าเรือและปรับปรุง
กระบวนการให้บริการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่าเรือ
แหลมเทียน ให้สามารถเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่นการเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภค การสนับสนุนการเข้า
จอดเรือ การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การซ่อมบำรุงเรือ การ รปภ. ท่าเรือ 
เป็นต้น  

(๖) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 
 ฐท.สส. นำผลการวิเคราะห์ และ นำข้อมูลนำเข้าทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เข้าสู่ระบบปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดของ ฐท.สส. โดยปรับปรุงผลการดำเนินการใน ๔ 
ขั้นตอน คือ ๑) การวัดและรวบรวมข้อมูล โดย นขต.ฐท.สส. และ นขต.บก.ฐท.สส. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติที่ใกล้แหล่งข้อมูลมากที่สุด ๒) การวิเคราะห์โดย นขต.บก.ฐท.สส. จะทำหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาตามระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องตามตาราง ๔.๑-๑ และในทุกเดือนจะนำเสนอผลการวิเคราะห์/
ผลการดำเนินงานระดับยุทธการและยุทธวิธี เปรียบเทียบกับเป้าหมายต่อผู้บังคับบัญชา และคณะทำงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีประเด็นสำคัญนำเสนอเวทีประชุม นขต.ฐท.สส.  
ทุกเดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาตัดสินใจ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้กับ 
ทุกหน่วยงานเพื่อปรับปรุงในส่วนที่เกี ่ยวข้อง ๓) การจัดการความรู้มี “คณะกรรมการพัฒนากำลังพลและจัดการ
ความรู้ ฐท.สส.” ดำเนินการจัดการความรู้ควบคุมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้ง ฐท.สส. ให้ดำเนินการเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน เช่น นำกระบวนการที่มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน มีการกระตุ้นจูงใจให้แต่ละหน่วยได้คัดเลือกและเสนอ Best Practice ของหน่วยอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลความรู้ของ ฐท.สส. ตลอดจนนำ Best Practice ของหน่วยไปขยายผล เพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในอนาคตต่อไป ๔) การกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ การนำองค์
ความรู้และผลงานวิจัย Best Practice เข้าสู่กระบวนการกำหนดยุทธสาสตร์และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
ได้การบริการที่มีการปรับปรุงหรือการบริการรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
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ข.ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๗) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ฐท.สส. มีกระบวนการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามหลักการ CIA ให้มีความ
ปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นความลับ โดยพิจารณาจำแนกระบบสารสนเทศของ ฐท.สส. เป็น  
๒ ประเภท คือ ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของหน่วยและระบบสารสนเทศด้านธุรการ สำหรับระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยในการพัฒนาจะต้องดำเนินการตามหลัก PCDA โดยเริ่มจากการสอบถามและศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้งานหรือภารกิจของหน่วยวางแผน/วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคนิค
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมี
มาตรฐานและมีการทดสอบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน 
จัดทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามผลการใช้ระบบงาน 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงให้ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในด้านหนึ่งด้านใด เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย เพื่อประสานการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว
ขึ้น ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึง หน่วยเจ้าของระบบจะมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้นสำหรับระบบสารสนเทศด้านธุรการก็จะมีการกำหนดสิทธิของผู้ที่ใช้งาน
เช่นกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีการทำหลักฐานขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงระบบงาน ในด้าน
รักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้ งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสตามที่
กองทัพเรือกำหนด ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
(ฉบับทบทวน) พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๘) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ฐท.สส.มีวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นใจและพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่
ใช้งานง่ายสำหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
โดยดำเนินการตามแนวทางการออกแบบระบบงานสารสนเทศ ตั้งแต่การศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอบถาม
ความเห็นผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย  
ในกระบวนการดังกล่าวนั้น ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในตั้งแต่ขั้นการวางแผนและนโยบายการป้องกัน
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การมีบูรณภาพภาพรวมถึงการจัดส่งข้อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ทำการตั ดสินใจระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนมีการสำรองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงาน
เกิดความเสียหาย 

  

๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
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 ฐท.สส. มีแนวทางที่ทำให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย  
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

ด้านฮาร์ดแวร์ 
 ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามคุณสมบัติที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแนะนำ โดยเสนอความต้องการให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการจัดหา พร้อม
ทั้งแจกจ่ายให้กับ ฐท.สส. ตามอัตราที่กำหนด รวมถึงการจัดหาในลักษณะทดแทนอัตราที่จำหน่าย หากมีความ
ต้องการใช้งานนอกเหนือคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว จะกำหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
เป็นกรณีไป 
 ๒. สถานที่ติดตั้งสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการ (Server) เกี่ยวกบัระบบงานสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยใน ฐท.สส. และฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะติดตั้งไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของหน่วยนั้น ๆ.ซึ่งมีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ ทร. กำหนด 
 ๓. มีการตรวจสอบการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์อย่างสม่ำเสมอ ตามวงรอบ เพ่ือให้สามารถรองรับ 
การใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง 

ด้านซอฟต์แวร์ 
 ๑. ใช้ซอร์ฟแวร์สำเร็จรูปตามมาตรฐานสำนักงานโดยทั่วไปที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่ 
สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา 
 ๒. กรณีท่ีต้องการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่เป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนั้นๆ กรมสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง หรือในกรณี
มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานั้น สสท.ทร. หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมกำกับดูแลการ
พัฒนาให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุมและการตรวจรับให้ซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น
เป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 ๓. กำหนดให้หน่วยต่าง ๆ ของ ฐท.สส. สร้างความตระหนักรู้ให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติตามระเบียบ ทร.  
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ (ฉบับทบทวน) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษาความ
ปลอดภัยการพัฒนาโปรแกรม การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศที่มีชั้นความลับ และ
การปฏิบัติเมื ่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย โดยมีกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ และมีกรมจเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ โดยจัดให้มีการ
อบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้กับกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ  
 ๔. มีการติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตน และการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ 
และป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่หวังดี เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่ ทร. กำหนด 
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ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
 ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจำเป็น
ในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 
 ฐท.สส. มีวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจำเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 
 ๑. การขอรับการสนับสนุนฝากข้อมูลด้านสารสนเทศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของ ทร.(Data Center) ซึ่งศูนย์ข้อมูล
กลางของ ทร. ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล ประมวลผล สำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล รวมถึง
การดูแลรักษาให้ระบบพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง และมีวงจรสื่อสารหลักและสำรอง และมี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานตามที่ ทร. กำหนดและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ISO27001 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศของ ฐท.สส. มีความพร้อมใช้งานและให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 ๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.
สส. เพื่อรองรับสถานการณ์ในสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นจากภัยต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการ
สำรองขอ้มูล การกู้คืนระบบ การติดตั้งระบบ การบริหารความต่อเนื่อง และการกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วย รวมทั้งกำหนดชุดปฏิบัติการหลัก และชุดปฎิบัติการสนับสนุน ตลอดจน 
แนวทางการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศในหน่วยของ ฐท.สส. 
 ๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อนำมา
ปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้ความรู้แก่กำลังพลและเข้าร่วมการ
ฝึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ในโอกาสต่าง ๆที่ ทร. กำหนด 
 ๔.ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมฯ  และนำจุดอ่อนที่พบมาปรับปรุงแผนเพื่อใหท้ัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ข. ความรู้ของส่วนราชการ 
(๙) การจัดการความรู้ 
 ฐท.สส.มีแนวทางรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรโดยดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการจัดการ
ความรู้ของ ทร. ได้จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของ ทร. ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการจัดการความรู้ และ
มอบหมายให้นายทหารประสานการจัดการความรู ้ (KM Facilitator) ของ นขต.ทร. เป็นผู ้ดำเนินการ ทั ้งนี้
คณะกรรมการได้จัดฝึกอบรมนายทหารประสานการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นขต.ทร. จะมีการรวบรวม
และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
รวมทั้งมีการค้นหากระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ นขต.ทร. ได้จัดให้มีชุมชน  
นักปฏิบัต ิ (COP) และมีการปรับปรุงโดยใช้การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัต ิงาน (After Action Review)  
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบพันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ ได้สำรวจ และจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดคุณสมบัติ 
และเกณฑ์การกำหนดผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อให้ นขต.ฐท.สส. สรรหา และคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาความรู้ที่ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจจัดทำองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ เก็บไว้ ในหน่วยงาน  
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ที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และนำข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมด
เผยแพร่ลงในเว็บไซต์คลังความรู้ของหน่วย เพ่ือให้กำลังพลสามารถทำการสืบค้น และดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างสะดวก 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือโดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ 
ชั้นความลับ จะเป็นลักษณะประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับ ใบปลิว หรือการจัดอบรมสัมมนา และเผยแพร่ทางเว็บไซด์  

(๑๐) วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการแบ่งปัน และนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำเนินการโดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และ
วิธีปฏิบัติที ่ดี/เป็นเลิศ ไปแล้ว ผู้ที ่ได้รับการถ่ายทอดจะถูกส่งไปปฏิบัติงานจริง ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการ
ตรวจสอบวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ โดยวิธี PDCA ได้ผลการประเมินหลังการปฏิบัติงาน ถ้ามีข้อปรับปรุง ก็จะนำมาเข้า
กระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ ้น แล้วนำไปจัดเก็บ เพ่ือนำไปถ่ายทอด และนำไปใช้งานอีกครั้ง ระหว่างที่นำไปใช้
ปฏิบัติงานจริงนั้นก็มีก็จะมีการมองหาวิธีการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแนวเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยเรา ว่าดีกว่าของเขาหรือไม่ ถ้ายัง ก็หาวิธีปรับปรุงต่อไป หรือถึงแม้จะดีกว่า ก็ยังคงหาวิธีที่ปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป 
ให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน และอนาคต 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการรวบรวม และถ่ายทอดความรู ้ที่ เกี ่ยวข้องเพื ่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม และ
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามที่หน่วยต่าง ๆ 
จัดทำขึ้นมานั้น เมื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบองค์ความรู้ให้เข้ากับกระบวนการทำงาน ผลผลิตที่ได้ จะเกิด
นวัตกรรมข้ึนตามมา ซึ่งมีท้ังนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ และ นวัตกรรม
ที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานขึ้นมา ดังเช่น วิธีการ
ปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ สำหรับในปี งป.๖๔ ฐท.สส. ได้จัดทำ
องค์ความรู้ เรื่องท่าเรืออัจฉริยะ เป็นองค์ความรู้หลัก และกระบวนการการให้บริการของท่าเรือรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) เป็นองค์ความรู้รอง เพ่ือให้มีกระบวนการทำงานใหม่ ๆ 
สนับสนุนกระบวนการจัดการท่าเรือ 

(๑๑) การเรียนรู้ระดับองค์การ 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงในวิถีการปฏิบัติงานโดย
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทร. ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู้ โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บความรู้ใน
ตำแหน่งที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ตามแผนที่ความรู้ (องค์ความรู้หลักของแต่ละกลุ่มภารกิจหลัก) ของ ฐท.สส. รวมทั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ได้เผยแพร่กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศของ ฐท.สส. และ นขต.ฐท.สส. 
ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพื ่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาดูงานการจัดการความรู ้ของ  
ฐท.สส. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยต่าง ๆ ต้องรักษามาตรฐานที่เป็นเลิศไว้ นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งเสริมให้มี การ
ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นประจำ เพ่ือช่วยให้การจัดการ
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จนนำไปสู่การบูรณาการในการฝึกของ ฐท.สส. สามารถผนึกรวมกับการฝึก
ของ ทร. เพื่อให้ภาพการฝึกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บทเรียนจากการปฏิบัติทุกรูปแบบ นำมาวิเคราะห์ เรียบเรียง
เป็นองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน จัดเก็บไว้ และส่งเข้ามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลความรู้ของ ฐท.สส. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศข้ึนมาโดยผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 


