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หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ 

 
๑. ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 

๗.๑ - ๑.๑ ร ้อยละของ
ความสำเร็จการจัดกิจกรรม
เท ิ ดพระเก ี ยรต ิ  และ
โครงการตามพระราชดำริ 

 

๗.๑ – ๑.๒ ร ้อยละของ
ความสำเร็จในการร่วมถวาย
ความปลอดภ ัยในพ ื ้นที่
รับผิดชอบ 

 

๗.๑ –  ๑ .๓  ร ้ อยละ
ความสำเร็จในการจัดกำลัง
เพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามที่ ได้รับการร้อง/สั่งการ 

 

๗.๑ –  ๑ .๔  ร ้ อยละ
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ใ น กา ร
ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในหน่วย 
และในพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วย 

 

๗.๑ – ๑.๕ ร ้ อยละ
ความสำเร ็จในการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง 
ศป.ปส.ฐท.สส. 

 การดำเนินงานตามพันธกิจของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ทำการวัตตามตัวชี้วัดที่สำคัญ จะเห็นว่าผลผลิตและการ
บริการตามพันธกิจเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้กำหนดเอาไว้ และดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ผบ.ฐท.สส. ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในทุก ๆ กิจกรรมที่กองทัพเรือมอบหมายหรือสั่งการ (๗.๑-๑.๑) หรือการถวายความ
ปลอดภัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื ้นที ่รับผิดชอบซึ่งจากเดิม  
ฐานทัพเรือสัตหีบ รับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภั ย ถึงแม้ว่า
บทบาทหน้าที่ตังกล่าว กองทัพเรือได้มอบหมายให้ ทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบ แล้ว แต่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ก็ยังคงให้
การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย ด้วยทรัพยากรและขีดความสามารถของ ฐานทัพเรือสัตหีบ
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื ่อให้การปฏิบัติไม่เกิดข้อบกพร่อง (๗.๑-๑.๒) สำหรับภารกิจในการช่วยเหลือ
ประชาชน ฐานทัพเรื อสัตหีบ  ในนามของ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถจัดกำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือได้ครับถ้วนทุกครั้งเมื่อมีการร้องขอหรือสั่งการ (๗.๑-๑.๓) อีกท้ังกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หน่วย และในพ้ืนที่รับผิดชอบสามารถสร้างความม่ันใจให้กับกำลังพลและประชาชนในพ้ืนที่ ว่าจะได้รับความปลอดภัย
อย่างสุดสูด ด้วยการเตรียมกำลังและ จัดกำลัง ของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบและ กองพันสารวัตร
ทหารเรือที่ ๒ฯ ให้มีความพร้อมและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นที่ (๗.๑-๑.๔) สำหรับภาระกิจเพิ่มเติมในการเป็นในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์ปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือสัตหีบ (ศป.ปส.ฐท.สส.) ด้วยการปฏิบัติที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
ทั้งหน่วยงานของ ทร. และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ทำให้การปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามจัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (๗.๑-๑.๕) 

 

 

 

๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุภารกิจ 
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๒. ด้านการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

๗.๑ – ๒ .๑ ร ้ อยละ
ความสำเร็จในการพัฒนา
ฐานทัพ ท่าเรือ สิ ่งอำนวย
ความสะดวกของท่าเรือ 
ตามแผนการพัฒนาฐานทัพ
ท่าเรือที่กำหนด 

 

๗.๑ – ๒.๒ ร ้ อยละ
ความสำเร ็ จในการ
สนับสนุนการเข้าจอดของ
เร ือรบ ทร. และ ม ิตร
ประเทศ 

 

 

๗.๑ – ๒.๓ ขีดความสามารถ ใน
การรองรับเรือรบทุกประเภท
ของ ทร. และ มิตรประเทศ 

๗.๑ – ๒.๔ ร ้อยละของ
ความสำเร ็ จตามแผน
สน ับสน ุนการพ ัฒนา
ประเทศใน พท. สัตหีบ 

 

 

 

๗.๑ – ๒.๕ ร ้อยละของ
ความสำเร็จในการปฏิบัติ
ภารก ิ จของหน ่ วยตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 

 

 

 

๗.๑ – ๒.๖ ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ ์การบร ิ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดย
คณะกรรมการประเม ินฯ 
ระดับ ทร. 

 

 

 

    

 ส่วนผลลัพธ์ของการดำเนินการในการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ ภายในปี ๒๕๖๘” โดยได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ทำให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อาทิการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือตามแผนการพัฒนา
ท่าเรือ ซึ่ง ฐานทัพเรือเรือสัตหีบ โดย การท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือพานิชย์ กองทัพเรือ ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
ท่าเรือ เพื่อขอความเห็นชอบ กองทัพเรือ และของบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือ ถึงแม้ว่าในห้วง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แผนการพัฒนาท่าเรือจะยังไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่ฐานทัพเรือสัตหีบก็มุ่งในการพัฒนา
ท่าเรือ ที่พยายามปรับปรุงแผนฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบอย่างต่อเนื่อง (๗.๑-๒.๑) สำหรับงานบริการ การเข้าจอด
เรือให้แก่เรือรบของกองทัพเรือ และเรือรบของมิตรประเทศ ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ครั้งที่ได้รับการประสาน/ร้องขอ แต่ทั้งนี้ยังมุ่งมั่น ในการปรับปรุงการให้บริการ ให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น (๗.๑-๒.๒) โดยมีความคาดหมายที่จะมีขีดความสามารถในการรองรับเรือรบทุกประเภทของ 
ทร. และ มิตรประเทศ ได้ระวางขับน้ำรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตันต่อปี จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในห้วงที่ผ่านมามี
เรือประเภทต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการท่าเรือของ ฐานทัพเรือสัตหีบมากยิ่งขึ้น(๗.๑-๒.๓) สอดรับกับแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้มีความสนใจในการใช้ท่าเรือของ การท่าเรือ
สัตหีบมายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการของ EEC 
ด้วยซึ ่งผลการดำเนินการตามแผนงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่องในทุกโครงการที ่ได้รับอนุมัติ  
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๗.๒ ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
และมีแผนงานโครงการที่กำลังเสนอขอความเห็นชอบ จนถึงกรอบเวลาของโครงการ EEC ในปี ๒๕๖๘ (๗.๑-๒.๔)  
ในด้านการปฏิบัติงานประจำของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ผ่านการติดตามงบประมาณที่ได้รับ โดยสามารถดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด ในทุก
วงรอบ (๗.๑-๒.๕) อีกทั้งได้มีการพัตนาองค์กร ตามเกณ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ดำเนินการโดยส่วนงาน
ทุกภาคส่วนของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้ได้ผลการประเมินที่มีการพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง (๗.๑-๒.๖) 

 
 

 ฐานทัพเรือสัตหีบมีการสำรวจข้อมูลสารสนเทศจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจากช่องทางต่าง  ๆ ที่ได้
ดำเนินการจัดทำขึ้น ซึ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ข้อร้องเรียนต่าง  ๆ ซึ่งจะนำมา
ปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม โดยผลร้อยละความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแนวโน้มที ่ดีขึ้น  
(๗.๒ - ๓.๑) (๗.๒ - ๓.๒) อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบจะต้อง
นำมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดียิ่งขึ้นตามความคาดหวัง 

 

 

(๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาพ ๗.๒ – ๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพาณิชย์ 

 

ภาพ ๗.๒ – ๓.๒ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความมั่นคง 

 

 

 

 

(๔) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภาพ ๗.๒ - ๔.๑ ประเด็นความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ภาพ ๗.๒ - ๔.๒ ข้อร้องเรียนของผู้รบับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับการแกไ้ขจน
ผู้ร้องพอใจ 

 

ภาพ ๗.๒ - ๔.๓ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับการแก้ไข 
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๗.๓ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

 

 แนวโน้มในการให้ความสำคัญกับผู ้ร ับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในประเด็นเกี ่ยวกับความไม่พึงพอใจ  
(๗.๒ - ๔.๑) และการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการแก้ไขจนผู้ร่วมพอใจ  
(๗.๒ - ๔.๒) นั้น ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่องที่มีการร้องเรียน ส่วนในบางเรื่องนั้น
ยังอยู่ในกระบวนการของการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งจะได้แจ้งผลการร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องต่อไป ส่วนข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการแก้ไข (๗.๒ - ๔.๓) นั้น มีแนวโน้มที่สามารถตอบสนองข้อเสนอแนะ
ได้ดีสามารถดำเนินการได้ตามที่ผู้เสนอแนะได้ให้ข้อมูล ซึ่งในบางเรื่องที่เกินขีดความสามารถนั้น ฐานทัพเรือสัตหีบ  
จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติ เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการแ ละ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตต่อไป 

 

 
(๕) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 
 ฐท.สส. ได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ทร.กำหนด ซึ่งจัดทำแผนแม่บทการ
พัฒนา ทร.ด้านกำลังพล มุ ่งบริหารทรัพยากรบุคลากรให้สอดคล้องกับความท้าทายด้านบุคลากรที ่จะต้องมี
ความสามารถและอัตรากำลังที่เหมาะสมเพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กห.  และ
ประเทศ ตลอดจนความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี 
คณะกรรมการบริหารกำลังพลและการจัดการความรู้ ทร. และ กพ.ทร.เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบในการกำกับการ 
ประสานงานและดำเนินการให้เป็นไปตามระบบ การประเมินความสามารถและอัตรากำลัง กพ.ทร. และ ยก.ทร. เป็น
หน่วยรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ การพัฒนากำลังรบ ทร.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ทร. โดยแต่ละกลุ่ม
บุคลากรมีการประเมินความต้องการที ่แตกต่างกันตาม Core Competency, Functional Competency และ 
Managerial Competency ที่กำหนด  ซึ่งมีอัตรากำลัง ทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และจำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องมี
ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป 

(๖) บรรยากาศการทำงานของ ฐท.สส.  
 กพ.ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบเชิงนโยบาย โดยมีรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นหน่วยให้ความรู้ ตรวจ
และรักษาด้านสุขภาพ ซึ่งหน่วยดังกล่าวร่วมกันรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational 
health and safety) โดยมีเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันอันตรายและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  คงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร  
ฐท.สส. ครอบครัวและประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมี ความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของ 
ฐท.สส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยและการป้องกันเป็น  
๒ ลักษณะ คือ (๑) ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และ (๒) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคคล 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายด้านความปลอดภัย โดยมีการดำเนินกระบวนการใน ๔ ขั้นตอน คือ  
  ๑) วางแผน โดย กพ.ฐท.สส. ควบคุมกำกับหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือ กำหนดแผน   
  ๒) นขต.ฐท.สส. ปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง   
  ๓) รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เก็บข้อมูลและ ประเมินผล   
  ๔) ทบทวนและปรับปรุงป้องกันการเกิดซ้ำ 
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(๗) การทำให้บุคคลมีความผูกพัน  
 กพ.ฐท.สส. จะทบทวนองค์ประกอบพร้อมทั้งประเมิน ความผูกพัน และ ความพึงพอใจ ประจำทุกปีโดยมี
วัตถุประสงค์หาคำตอบว่าการท่ีจะจูงใจให้บุคลากรแต่ละกลุ่มขับเคลื่อน ความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมทั้งทางอารมณ์
และสติปัญญาให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์นั้น ต้องมีวิธีการสร้างความผูกพันให้เกิดความพึงพอใจอย่างไร เพื่อเสนอ
แนวทางปฏิบัติต่อไปยังกระบวนการจัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการตามหมวด ๒ ต่อไป โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น ๒ วิธี คือ 
 ๑) เชิงปริมาณ ด้วยการขอความร่วมมือหน่วยงานและบุคลากรทั้งหมดเก็บข้อมูลด้วยวิธีสำรวจโดยใช้
แบบสอบถาม Online ผ่าน ระบบ HRMISS เพื่อหาว่ากำลังพลแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบหรือปัจจัย “ความผูกพัน” 
และ “ความพึงพอใจ”ในระดับที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งมีคำถามปลายเปิดให้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และ 
 ๒) เชิงคุณภาพ ด้วยการจัดชุดสำรวจลงพื้นที่ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ฐท.สส. ด้วย
การประชุม/สัมมนากับกลุ่มนายทหาร และสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มบุคลากร (ประทวน พลทหาร ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการ) เพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึ กและยืนยันผลที่ได้จากการสำรวจเชิง
ปริมาณ รวมถึงประเมินผลเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดได้จากการวัดเชิงปริมาณได้ จากนั้นนำผลที่ได้มาพัฒนา
แบบสอบถามเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีมีความ แตกต่างกัน ซึ่งมีผลการประเมินดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

(๘) การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ 
 กพ.ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยใช้กระบวนการตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้รูปแบบการประเมินในปัจจุบัน โดยประเมินทุกวงรอบ ๖ เดือน ด้วยการ
ประเมินแบบ ๑๘๐ องศา ในรูปแบบ ของโครงสร้าง Matrix Organization (งานตามหน้าที่ x งานข้ามสายงาน) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตามวัฒนธรรม ค่านิยมและการบรรลุเป้าหมายองค์การ โดยแบ่งบุคลากรเป็น  
๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร (ชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป) และกลุ่มปฏิบัติการและสนับสนุน โดยประเมิน ๓ ส่วน คือ  
  ๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน (KPIs) เน้นผลลัพธ์ขององค์การที่เกิดจากความร่วมมือ 
  ๒) การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 
  ๓) การประเมินขีดสมรรถนะประจำ กลุ่มงาน (Functional Competency) ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสาขาปฏิบัติการทั้งในการเตรียมกำลังและใช้กำลัง โดยจะประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานจริงและการฝึกจากคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้มีการแจ้งเกณฑ์การการประเมินให้บุคลากรทราบเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการบรรลุเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีสัดส่วนการให้น้ำหนักที่
ได้ปรับปรุงจนเหมาะสม 
 อย่างไรก็ตามในอดีต ทร. ใช้น้ำหนัก การประเมินผลทั้งในกลุ่มบริหารและปฏิบัติการเท่ากัน จากการทบทวน
กระบวนการที่ผ่านมา พบว่าในบุคลากรกลุ่มผู้บริหารควรเพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักของ KPIs เพื่อเพิ่มความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมและเป้าหมายองค์การร่วมกันมากขึ้น  ผลของการประเมินจะนำเป็นข้อมูลวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
อัตรากำลังในหมวด ๕ ข้อ (๑)และนำไปวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการในหมวด ๔ ข. เพ่ือนำไปปรับปรุงการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพิจารณาให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ  
  ๑) การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ(เลื ่อนขั ้นเงินเดือนสูงกว่าระดับปกติ) ของ
หน่วยงานให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและมีผลการประเมินเกินกว่าร้อยละ ๘๐   
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๗.๔ ผลผลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล 

  ๒) การเสนอของหัวหน้าคณะทำงานข้ามสายงานสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นให้ได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงกว่าระดับปกติ 
 
  ๓) รางวัลยกย่องชมเชยสำหรับคณะทำงานหรือหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ 
เช่น รางวัลบุคคลดีของ ทร., รางวัลเกียรติยศนาวี, รางวัลการจัดการความรู้, รางวัล Best Practice,รางวัลเกียรติคุณ
นักวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ระบบการประเมินและการให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจข้างต้นส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น เช่น บุคลากรมีขีดสมรรถนะดี , บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ได้รับเชิงเป็นวิทยากร บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในหลายส่วนงาน, บุคลากรมีความพึงพอใจในความก้าวหน้า, บุคลากรมีความพึงพอใจในเงินเดือน 
 
 
 

NO. ชื่อตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

๖๔ 
ข้อมุลย้อนหลัง  

๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๗.๕ ผลลพัธ์ดา้นการนำองค์การและการกำกับดูแล ผลลัพธ ์ด ้านงบประมาณและการเง ินมี
แนวโน ้มส ูงข ึ ้นและการเบ ิกจ ่ายของ 
ฐท.สส. ดำเน ินได ้ตามแผน ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ (๗.๕-๑๔.) และการดำเนินการ
ด้านการผูกพันงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื ้อจัดจ้าง ณ ไตรมาสที่ ๒ ฐท.สส. 
สามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ (๗.๕-๑๔.๒) ทั้งเนื่องจาก ฐท.สส. ได้ 
ม ีการประช ุมต ิดตาม ในเวท ีประชุม 
นขต.ฐท.สส. เป็นประจำทุกเดือน 

(๙) ตัวชี้วัดการนำส่วนราชการ 

๗.๔ - ๙.๑ จำนวนช่องทางในการสื่อสารให้กำลัง
พล ฐท.สส. เข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และนำค่านิยมไปปฏิบัติได้ 

ไม่น้อยกว่า 
๓ ช่องทาง 

๓ ๓ ๓ 

๗.๔ - ๙.๒ จำนวนกำลังพล ฐท.สส. ที่ปฏิบัติ ๔๕ ๔๐ ๔๒ ๔๔ 

(๑๐) ตัวชี้วัดการกำกับดูแลองค์การ  

๗.๔ - ๑๐  ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามระบบควบคุมภายในของ ฐท.สส. 
ไม่พบข้อบกพร่อง 

๙๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการงานตามระบบ
ควบคุมภายใน ฐท.สส. อยู ่ในแนวโน้มที่
สูงขึ้น  ทั่งนี้เนื่องจาก ฐท.สส. มีการกำเนิน
การประชุมคณะทำงานควบคุมภายในเพื่อ
ตรวจสอบแนวทางกำก ั บต ิ ดตาม
กระบวนการควบคุมภายในอย่างใกล้ชิด 
ได้ร ับความร่วมมือมือจาก นขต.ฐท.สส. 
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและการให้ความ
ร่วมมือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้ง อร.ทร.และ 
สปช.ทร. ในการติดตามกระบวนการทำงาน
ของ ฐท.สส และตรวจสอบขั้นตอน ซ่ึงทำให้
กระบวนการควบคุมภายในของ ฐท.สส. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๑๑) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
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๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินแลการเติบโต 

๑๑.๑ จำนวนผู ้ถ ูกลงทัณฑ์ (กระผิดวินัย) 
ลดลง 

๑๐ นาย ๑๔ นาย ๑๐ นาย ๑๐ นาย ผลลัพธ์ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับ มีผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และ
จำนวนผู้ร้องเรียนเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
ตามข้อ ๑๑.๑ , ๑๑.๒ 

 

 

NO. ชื่อตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

๖๔ 
ข้อมุลย้อนหลัง  

๖๑ ๖๒ ๖๓ 
๑๑.๒ จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม

แผนในการจัดซื ้อจัดดจ้างตาม พ.ร.บ.
การจัดซ้ือ/จ้าง ๖๐ 

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

น้อยกวา่
ร้อยละ ๑๑ 

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

 

(๑๒) การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม มี
ผลลัพธ์เป็น ๐ เรื่อง ตามข้อ ๑๒.๑ สะท้อน
ให้เห็นว่า หน่วยมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
สุจริต และมีจริยธรรมค่อนข้างสูง 

๑๒.๑  จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงาน ๐ เร่ือง ๐ เร่ือง ๑ เร่ือง ๐ เร่ือง 

(๑๓) สังคมและชุมชน ผลล ัพธ ์ด ้านส ังคมและช ุมชน ตั ้ งค่า
เป้าหมายไว้ไม่ต่ำกว่า ๒ กิจกรรม เป็นไป
ตามที่ตั้งไว้ สามารถปฏิบัติได้ตามแผน นั้น
แสดงให้เห็นว่าชุมชนของ ฐท.สส. มีความ
ปลอดภัยและปราศจากแหล่งอบายมุข 

๑๓.๑  จำนวนกิจกรรมที ่สนับสนุนชุมชนให้
เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 

ไม่ต่ำกวา่  
๒ กจิกรรม 

ไม่ต่ำกวา่ 
๒ กจิกรรม 

ไม่ต่ำกวา่ 
๒ กจิกรรม 

ไม่ต่ำกวา่ 
๒ กจิกรรม 

 

 

 

NO. ชื่อตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

๖๔ 
ข้อมุลย้อนหลัง  

๖๑ ๖๒ ๖๓ 
๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและการเติบโต ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงินมี

แนวโน้มสูงข ึ ้นและการเบิกจ่ายของ  
ฐท.สส. ดำเนินได้ตามแผน ได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ (๗.๕-๑๔.) และการ
ดำเนินการด้านการผูกพันงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ไตร
มาสที่ ๒ ฐท.สส. สามารถดำเนินการได้
ใกล้เคียงตามเป้าหมายที่วางไว้ (๗.๕-
๑๔.๒)ทั ้งเนื ่องจาก ฐท.สส. ได้มีการ
ป ร ะ ช ุ ม ต ิ ด ต า ม ใน เ ว ท ี ป ร ะ ชุ ม 
นขต.ฐท.สส. เป็นประจำทุกเดือน 

(๑๔) ผลการดำเนินการ ด้านงบประมาณ และการเงิน 

๗.๕ -  ๑๔.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

๑๐๐ ๘๘ ๙๔ ๑๐๐ 

๗.๕ -  ๑๔.๒ ร้อยละของความสำเร็จในการผูกพัน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จ้าง ณ ไตรมาสที่ ๒ 

๔๕ ๔๐ ๔๒ ๔๔ 

 



รายงานการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 
 
 

 

NO. ชื่อตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

๖๔ 
ข้อมุลย้อนหลัง  

๖๑ ๖๒ ๖๓ 
๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายโซ่อุปทาน ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ สนับสนุนเรือของ ทร.และ
มิตรประเทศ ได้รับการบริการสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเข้าจอดเรือได้อย่าง
ทันเวลา และสนับสนุนสิ ่งอำนวยความ
สะดวก และสาธารณูปโภคได้ตามที่ร้องขอ 
ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ทุกปี (๗.๖-๑๖.๑ 
และ ๗.๖-๑๖.๒) ด้านการส่งมอบเรือเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๘๐ 

(๑๖) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

๗.๖ - ๑๖.๑ ร ้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ งก า ร
สนับสนุนเรือขององ ทร. และจาก
มิตรประเทศได้ร ับการบริการสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเข้าจอด
เรือได้อย่างทันเวลา 

๑๐๐ 

(กทส.ฐท.สส.) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  

๗.๖ - ๑๖.๒ ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน
ส ิ ่ ง อ ำ น วยคว าม สะ ดวก  แ ละ
สาธารณูปโภค เรือในทร.ทันตาม
ห้วงเวลาที่หน่วยร้องขอ 

๑๐๐ 

(กทส.ฐท.สส.) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗.๖ - ๑๖.๒ ร้อยละความสำเร็จในการส่งมอบเรือ
ตามแผนที่กำหนด 

๘๐ 

(กรง.ฐท.สส.) 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๗.๖ - ๑๖.๓ จำนวน นว ัตกรรม การปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

ไม่น้อย ๑    

๗.๖ - ๑๖.๔ จำนวนองค ์ ความร ู ้ ท ี ่ น ำ ไปใช้
ประโยชน์/แก้ปัญหา 

    

(๑๗) การเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ์ด้านในการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินที ่หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้  
(๒ แผนงาน) และร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำ/ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาด
ต่อเนื่องได้  

๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายโซ่ 
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๗.๖ - ๑๗.๑ จำนวนแผน/คำส ั ่ ง -  ในการ
เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่
หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้ 

๒ แผนงาน     

 

 

 

NO. ชื่อตัวชี้วดั 
เป้าหมาย

๖๔ 
ข้อมุลย้อนหลัง  

๖๑ ๖๒ ๖๓ 
๗.๖ - ๑๗.๒ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ/

ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็น
ปัจจุบันและสามารถรองรับกรณี
เกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้ 

๙๕     

(๑๘) การจัดการเครือข่ายอุปทาน ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงหลักเกณฑ์คู่มือ
ปฏิบัติงาร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย
อุปทานให้มีความทันสมัย ซ่ึง ฐท.สส.ได้
ดำเนินการทบทวนกัน ปรับปรุงในทุก  
๑ ปี ผลลัพธ์ที่ได้จากมติในที่ได้รับจากที่
ประชุมของแต่ละปีจะได้ข้อสรุปถึงเกณฑ์
คู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการท่าเรือมี
ความเหมาะสมอยู่แล้ว 

๗.๖ - ๑๘.๑ จำนวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
คู่มือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
อยู ่ในเครือข่ายอุปทานให้มีความ
ทันสมัย 

ดำเนินการ
ทบทวนทุก
ปี  

ผลลัพธ์ ไม่มี
หล ักเกณฑ์
ต้องเพิ่มเติม 

ผลลัพธ์ไม ่มี
หล ั กเกณฑ์
ต้องเพิ่มเติม 

ผลล ัพธ ์ ไม ่มี
หล ั ก เกณฑ์
ต้องเพิ่มเติม 

 

๗.๖ - ๑๘.๒ จำนวนครั้งของการปรับปรุงระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์
ในเครือข่ายโซ่อุปทาน 

ดำเนินการ
ทบทวนทุก
ปี 

ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 

 


