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บทสรุปผู้บริหาร 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.) เป็นส่วนราชการในสังกัดของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โดยฐานทัพเรือสัตหีบ
นั้น ก่อกำเนิดขึ้นมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ ท่ีได้ทรงทอดพระเนตร
เห็นว่าหมู่บ้านสัตหีบเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งเป็น ฐานทัพเรือ และได้ทรงมีพระบรมราชโองการ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๔๕๗ ประสงค์ให้ท่ีดินฝ่ังตำบลสัตหีบ และเกาะโดยรอบท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นท่ีดินทรงสงวน ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามารุกล้ำ 
จนกระท้ังในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๕ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ขณะท่ีทรงดำรงตำแหน่ง 
เสนาธิการทหารเรือ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินทรงสงวนในพื้นที่ตำบลสัตหีบ เพื่อจัดสร้างเป็น
ฐานทัพเรือ และได้มีการดำเนินการด้านการฐานทัพในพื้นท่ีแห่งนี้ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา จนเมื่อ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗ 
ได้ใช้ช่ือว่า “ฐานทัพเรือสัตหีบ” มาจนถึงปัจจุบัน  
 ฐท.สส. มีภารกิจหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ซึ่งระบุไว้ว่า ฐท.สส. มีหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยทหาร การสารวัตรทหาร 
การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหารและพื้นท่ี  
ที ่ได ้ร ับมอบหมาย การกิจการพลเร ือน การเร ือนจำ  
การสวัสดิการ การสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจน
ให้การฝึกและศึกษาวิชาการ ด้านการฐานทัพและ
วิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มี ผบ.ฐท.สส. เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฐท.สส. ได้ดำเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ที่สำคัญเพื่อส่งมอบคุณค่าผ่าน กองทัพเรือสู่ประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรท่ี  ผบ.ฐท.สส. ได้
กำหนดทิศทางให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการฐานทัพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
อันจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ ตามยุทธศาสตร์
กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี ด้านการส่งกำลังบำรุง ในการพัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือ ในการส่งกำลังบำรุง
ให้ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการของกองทัพเรือ ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ ภายในปี ๒๕๖๘” ที่ใช้กำหนดกรอบ ทิศทางกำหนดนโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติ สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลองค์กร สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียงท้ังใน
และนอกกองทัพเรือ ให้สามารถ บรรลุเป้าหมายของหน่วยที่กำหนดไว้ ด้วยขีดสมรรถนะหลักตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ๔ กระบวนการหลัก ได้แก่ ๑. กระบวนการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยหรือรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ ๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ ๔. กระบวนการสนับสนุน
การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ท้ังนี้เพื่อท่ีจะสนับสนุนให้การดำเนินการของฐานทัพเรือสัตหีบบรรลุ
เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนสร้างตัวตนขององค์ให้มีความชัดเจน มีการปฏิบัติของกำลังพลไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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 ฐท.สส. จึงได้กำหนดค่านิยมของ ฐท.สส. คือ S–BASE  S : Service Mind มีจิตสำนึกในการให้บริการ 
B : Belongingness รักในองค์กร A : Accountability รับผิดชอบในงาน S : Specialist เช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ 
E : Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  

ปัจจุบัน ฐท.สส. มีโครงสร้างการจัดหน่วยของ กรม กสพ.ฐท.สส. ท่ีตาม อฉก.๒๔๑๒ (ตามอนุมัติ ทร. ลงวันท่ี 
๑๖ มี.ค.๖๕ ท้ายบันทึก ยก.ทร. ลับมากท่ี กห ๐๕๐๕.๒/๑๗๙ ลงวันท่ี ๑๔ มี.ค.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้อัตรากองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๐๑ อฉก.หมายเลข ๒๔๑๒ กรม กสพ.ฐท.สส. และ อฉก.หมายเลข ๒๗ - ๖๑ กรมสนับสนุน สอ.รฝ.) 
ซึ่งประกอบด้วย กองบัญชาการ หน่วยขึ้นตรง ๑๐ หน่วย และหน่วยสมทบ ๒ หน่วย รวมทั้งมีหน่วยเฉพาะกิจหรือหน่วย
พิเศษท่ีอยู่ในกำกับดูแลจำนวน ๖ หน่วย รายละเอียดตามโครงสร้างท่ีปรากฏ 
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การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฐานทัพเรือสัตหีบ 

ฐท.สส. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่หลายด้าน ตามสายงานสาขาต่าง ๆ จึงมีความท้าทายอย่างมากในการ
บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงาน ท้ังนี้ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.ฐท.สส.) ได้เห็นความสำคัญในการนำ
แนวทางการพัฒนาองค์การ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฐานทัพเรือ
สัตหีบ รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนงานและกำหนดแนวทางให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ียังมีการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เริ ่มตั ้งแต่มีการกำหนดกรอบแนวทางพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการทบทวนกระบวนการหลักของ ฐท.สส. ใน
ปีงบประมาณ ๖๔ และอนุมัติใช้ในปีงบประมาณ ๖๕ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ ๑๑ กระบวนการ ปรับเป็น ๔ กระบวนการหลัก 
และ ๙ กระบวนการสนับสนุน และกำหนดหน่วยรับผิดชอบแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน โดยการนำเอายุทธศาสตร์
ของ ฐท.สส. ท้ัง ๕ ด้านมาจับ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และนำไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งมีผลให้การปฏิบัติงานของ 
ฐท.สส. มีแนวทางในการพัฒนาองค์การที่ชัดเจน และเห็นผลงานในการปฏิบัติที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม ด้วยความมีจิตสำนึกในการให้บริการที ่ดี ดังคำขวัญของหน่วยงานที ่ว่า  
“We Serve The Fleet” โดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๖๕ และถ่ายทอด
ให้กำลังพลรับรู้ทั ่วทั ้งองค์การ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย และเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ 
ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาล หน่วยเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ จากการนำ
ศักยภาพ และขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจของ ฐท.สส. ได้แก่ การส่งกำลังบำรุง การส่งกลับสายแพทย์ 
การรักษาความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น อีกทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื ่อง
เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติ ให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ได้อย่างทันท่วงที และมีความครอบคลุมในทุกมิติ เช่น แผนเผชิญเหตุกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฐท.สส. 
แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฐท.สส. กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตท่าเรือ ซึ่งมีการดำเนินการเป็นปีแรก และจะจัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุต่อไป โดยจะทำการฝึกซ้อมเป็น
ประจำทุกเดือน และทบทวนการปฏิบัติเพื่อให้ได้แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการดำเนินการต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ 
 ๑. ผบ.ฐท.สส. และคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย และเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ
ทหารเรือ (ผบ.ทร.) เพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก
การดำเนินโครงการต่าง ๆ และได้สร้างการรับรู้
ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีท้ังหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการนำองค์การ
ของ ฐท.สส. โดยการใช้กลไกของ PMQA มาขับเคล่ือน
เพื่อพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
ผ่านคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐฐานทัพเรือสัตหีบ (พคบ.ฐท.สส.) ได้แก่ ๑. ส่วนนำองค์การ ๒. ส่วนยุทธศาสตร์ และ ๓. ส่วนเรียนรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์และการคำนึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน จัดทำแนวทางการปฏบิติั
ยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม เช่ือมโยงในทุกระดับ 
 ๒. การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เป็นระบบรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ต่าง ๆ ต้ังแต่หน่วยขึ้นตรง ลงไปถึงกำลังพล ท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติ ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การ
ประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล การติดตามแผนงาน/โครงการ ผ่านการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นต้น 
ซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือกำกับดูแลองค์การ ให้สามารถขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่าสู่ผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์การมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓. การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ โดย ฐท.สส. ได้จัดทำแผนงานในการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ท่ีมีความชัดเจนผ่านคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ ฐท.สส. เพื่อให้กระบวนการการจัดการความรู้ มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นระบบงาน ท่ีสามารถสร้าง
และจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคต และสามารถนำกลับมาทบทวนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการ โดยผสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) ระหว่าง ฐท.สส. 
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย 
ฐท.สส. จะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่และสมรรถนะหลักของหน่วย ในการสนับสนุนรัฐบาล หน่วยเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื ่อพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ ้นไปกว่าการประสานงานกัน 
(Coordination) หรือทำงานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบ
ให้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและ 
รับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศ หรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป 

PMQA Mechanism 
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 ๕. ผบ.ฐท.สส. เป็นต้นแบบในการช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชน โดยไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูสถานท่ีปฏิบัติงาน
จริงร่วมกับคณะผู้บริหารด้วยตนเอง เพื่อเป็นการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อีกท้ังยังเป็นการช่วยให้คำแนะนำและช่วยใน
การรับฟังและร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีหน้างาน โดยการประสานและส่ังการให้หน่วยต่าง ๆ เร่งให้การสนับสนุน เพื่อ
มุ ่งหวังความสำเร็จของงานเป็นหลัก รวมท้ังเป็นการให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ได้ให้ความสำคัญในงานที่กำลังพลเหล่านั้นได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการเสริมแรงได้เป็นอย่างดี 
อีกทั้ง ผบ.ฐท.สส. ยังเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานโดยปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง  
ทำให้กำลังพลได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  และ
ประหยัดพลังงาน  

 โดยสรุปแล้วปัจจัยสู่ความสำเร็จของ ฐท.สส. ที่สำคัญ เพื่อมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งขับเคลื่อนตามนโยบาย และเจตนารมณ์ของ ผบ.ทร. ประจำปี
งบประมาณ ๖๕ ดังคำขวัญในการปฏิบัติงานของ ผบ.ทร. ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” โดยอาศัย
ความร่วมมือของกำลังพล หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการทำงาน
ตามแนวทางหรือทิศทางการปฏิบัติงานท่ีได้กำหนดไว้ โดยมุ่งหวังความสำเร็จของงานเป็นหลัก ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ ่งอาจจะต้อง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้
เหมาะสม เนื่องจากมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการทำงานเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ฐท.สส. มีความมุ่งมั่นที่จะ
ขับเคล่ือนการทำงานให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศต่อไป 
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ลักษณะขององค์การ 

 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  

 ฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อต้ังโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๔๕๗ 
พระองค์ได้ประพาสทางชลมารคโดยพระองค์ประทับเรือพระท่ีนั่งมาท่ีสัตหีบเพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบท่ีจัดขึ้นโดย
กองทัพเรือ โดยในขณะนั้นพระองค์ได้ส่ังให้พื้นท่ีบริเวณสัตหีบเป็นท่ีพื้นท่ีสงวน 
 ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๕ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในขณะท่ีดำรงตำแหน่ง
เสนาธิการทหารเรือ ได้ทูลพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอนำพื้นที่ที ่สงวนดังกล่าวมาตั้งเป็นฐานทัพ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ความว่า “การที่จะเอาสัตหีบเป็นฐานทัพเรือนั้นก็ตรงตามความปรารถนาของเราอยู่แล้ว เพราะที่เราได้สั่งหวงห้าม
ที่ดินไว้ก็ด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น แต่เมื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เป็นฐานทัพเรือและไม่อยากให้โจทย์กันวุ่น  
จึงได้กล่าวไว้ว่าจะต้องการที่ไว้ทำวัง สำหรับเผื่อจะมีผู้ขอจับจองฝ่ายเทศภิบาลจะได้ตอบไม่อนุญาตโดยอ้างเหตุว่า 
พระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์ เมื่อบัดนี้ทหารเรือจะต้องการที่นั้นก็ยินดีอนุญาตให้ (สั่งไปทางมหาดไทยด้วย)” 
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทหารเรือจึงได้ใช้พื้นท่ีต้ังเป็นฐานทัพเรือจวบจนทุกวันนี้ 
 ฐท.สส. มีภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ซึ่งระบุไว้ว่า “ฐท.สส. มีหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหารและ
พื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การเรือนจำ การสวัสดิการ การสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจน
ให้การฝึกและศึกษาวิชาการ ด้านการฐานทัพและวิชาการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” 

พันธกิจ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไกส่งมอบ กระบวนการ 
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- การฐานทัพ ได้แก่ การส่ง
กำลังบำรุง การท่าเรือ  
การซ่อมทำเรือและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ 

- ขีดความสามารถด้านการฐานทัพ 
กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกมี
ความสามารถพร้อมให้การ
สนับสนุนกำลังทางเรือ 

- ความพร้อมบริการในการทา่เทียบเรือ 
การซ่อมบำรุงทั้งตามแผนและฉุกเฉิน 
การส่งกำลังบำรุง และสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้แก่ เรือรบ ในประเทศและ
ต่างประเทศ และเรือพาณิชย์ภาครัฐ
และเอกชน 

- ให้การสนับสนุน 
ในด้านต่าง ๆ 

เรือรบ เรือพาณิชย์ 

- การรักษาความปลอดภัย
ของฐานที่ต้ังหน่วยทหาร และ 
เขตปลอดภัยในราชการทหาร  

- ป้องกันการละเมิดทางด้าน 
การรักษาความปลอดภัย  
การก่อวินาศกรรมในเขตทหาร  

- ใช้กำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบ  

- จัดสรรพกำลังให้
การสนับสนุน 

หน่วยทหารในพื้นที่ 

 

๑. ลักษณะขององค์การ 
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พันธกิจ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไกส่งมอบ กระบวนการ 
ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- การสวัสดิการ การฝึกและ
การศึกษา การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่
กองทัพเรือมอบหมาย  

- ดำเนินการด้านสวัสดิการ 
บริการฌาปนสถาน สโมสร สนาม
กีฬา รถรบั - ส่ง บริการทางด้าน
การแพทย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
อาคารบา้นพักอาศัย การบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ  

- ให้บริการทางด้านการสโมสร 
ฌาปนกิจ ดุริยางค์ การกฬีา ขนส่ง 
และการแพทย์ 
 

- ให้การสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ 

หน่วยทหารในพื้นที่ 
ประชาชน 

- พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- ถวายความปลอดภัยแด่
พระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์  

- เตรียมกำลังพล และอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สนับสนุน การปฏิบัติงาน
ภายใต้การกำกับของ ทรภ.๑  

- จัดสรรพกำลังให้
การสนับสนุน 

นถปภ.ทรภ.๑ 

ตาราง OP-1 พันธกิจ ความสำคัญเชิงเปรยีบเทียบ กลไกส่งมอบ กระบวนการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๒) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
 ผบ.ฐท.สส. ได้ถ่ายทอดหรือส่ือสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ที่ต้องการของ ฐท.สส. ให้กับบุคลากรในองค์การได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม เพื่อ
นำไปสู ่การปฏ ิบ ัต ิ ให ้ เก ิดผลส ัมฤทธ ิ ์อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ โดยม ีว ิส ัยท ัศน ์  “เป ็นฐานทัพเร ือช ั ้นนำ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท่าเรือภายในปี ๒๕๖๘” รวมทั้งได้
กำหนดค่านิยม: S-BASE ซึ่งมีความหมายและการแสดงออกตามตาราง OP-2 

ค่านิยม ความหมาย การแสดงออก ตัวชี้วัด 

S : Service Mind ให้บริการด้วยใจมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ยินดีให้การ
สนับสนุนและเป็นที่พึงพาได้ 

มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี 

ร้อยละความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการน้อยลง 

B : Belongingness รักในองค์กร สามารถทำงานเป็นทีม มีการบริหารจัดการแบบ
ธรรมาภิบาลยุติธรรม โปร่งใส 

ความรักสามัคคี ข้อร้องเรียนมีจำนวน
น้อยลง 

A : Accountability รับผิดชอบในงาน มีใจรักในงานที่ทำ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ
องค์การ 

คนดีต่อสังคม ร้อยละความพอใจของ
ผู้รับบริการ 

S : Specialist  เชี่ยวชาญฐานทัพท่าเรือ เป็นผู้มีความรู้วามสามารถในงานที่
ปฏิบัติในระดับมืออาชีพ มีความถูกต้อง ทันเวลา รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ผู้บังคับบัญชา
กำหนด 

ความเป็นมือ
อาชีพ 

กำลังพลมีการประเมินขีด
สมรรถนะดีข้ึน 

E : Excellence เพ่ือความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นเรียนรู้และปรับตัว 
เพ่ือพัฒนางานและองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาต่อ
ยอด 

ผ่านเกณฑ์พิจารณาการ
จัดการความรู้สูงข้ึน 

ตาราง OP-2 ค่านิยม ความหมาย การแสดงออก และตัวชี้วัด 
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 วัฒนธรรมฐานทัพเรือสัตหีบ “We serve the fleet” มุ่งเน้นการให้บริการด้านส่งกำลังบำรุงกองเรือ และ
หน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ โดยมีคุณลักษณะของวัฒนธรรมที่การสร้างความไว้วางใจ เน้นคุณภาพ ความแน่นอน 
ให้บริการตลอดเวลา และสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผู้รับบริการ 

สมรรถนะหลักของฐานทัพเรือสัตหีบ 

สมรรถนะหลัก 

พันธกิจ 

ตัวชี้วัด การฐาน
ทัพ 

การ รปภ.
พื้นที่ 

สนับสนุน
สวัสดิการ 

พิทักษ์
รักษา

สถาบัน 

๑. ขีดความสามารถด้านการฐานทัพ ท่าเทียบเรือ 
การสารวัตรทหาร การเรือนจำ 

√ √  √ ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการท่าเรือ 

๒. ขีดความสามารถในการซ่อมทำ ดัดแปลง เรือรบ 
รถรบ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ประเภทช่างทุก
ประเภท 

√  √ √ ร้อยละความพึงพอใจใน
การซ่อมเรือ 

๓. ขีดความสามารถด้านการแพทย์และบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ โรคเฉพาะทางสาขาจิตเวช
และสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน 

√  √ √ ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการการแพทย์ 

๔. ขีดความสามารถในการขนส่งทางบก ทางน้ำ และ
การซ่อมทำยานพาหนะ และการบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ  

√  √ √ ร้อยละความพึงพอใจใน
การให้บริการการขนส่ง 

๕. ขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่ และบุคคลสำคัญ 

√ √  √ ร้อยละการรักษาความ
ปลอดภัยที่ต้ังหน่วย 

๖. ขีดความสามารถด้านการสโมสร ด้านการ
ฌาปนกิจ ด้านดุริยางค์ และด้านกีฬา 

√  √ √ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

๗. ขีดความสามารถการเก็บรักษาข้อมูล ค้นหา 
จัดทำประวัติ แผนผัง ตรวจสอบหลักฐานที่ดิน 

√  √  ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ตาราง OP–3 สมรรถนะหลักของ ฐท.สส. ทีใ่ชใ้นพันธกิจ 
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(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ตาราง OP-4 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร                                                                        

ตาราง OP–5 ข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 

กลุ่ม การปฏิบัติหน้าที ่ ทักษะจำเป็น ข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษา 

นายทหาร ก. ผู้นำหน่วยทหาร/บริหาร ภาวะผู้นำ, เทคโนโลยี, สื่อสาร
เป็น และมีความฉลาดทาง
อารมณ์ 

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามหลักสูตร รร.นร.  
- ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 
ตามที่ ทร. กำหนด 

นายทหาร ป. สนัสนุนการปฏิบัติการตาม
สายวิทยาการ 

การทำงานวิจัยความชำนาญ
เฉพาะด้านตามสายวิทยาการ 

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ที่ ทร. 
ต้องการรับบรรจุ  
- ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 
ตามที่ ทร. กำหนด 

นายทหาร ข. ควบคุมการปฏบิัติการ ความเชี่ยวชาญตามสาขา - มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 
- ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 
ตามที่ ทร. กำหนด 

ประทวน (จาก รร.ชุมพลฯ 
และเปิดรับสมัครบุคคล    
พลเรือน) 

ผู้ปฏิบัติการ การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 

พนักงานราชการและลูกจ้าง สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริการ 

การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

- มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

ทหารกองประจำการ การรักษาความปลอดภัย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริการ 

การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ไม่กำหนด 
- ผ่านการฝึกจาก ศฝท.ยศ.ทร. 
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ตัวชี้วัด 

นายทหารสัญญาบัตร √ √ √ √ √ √ √ 
ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านตำแหน่งงานและ
ความก้าวหน้า 

นายทหารประทวน √ √ √ √ √ √  
ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านความก้าวหน้า 

ทหารกองประจำการ √ √ √   √  
ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านค่าตอบแทน 

ลูกจ้างประจำ √  √   √  
ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านสวัสดิการ 

พนักงานราชการ √     √  
ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านสวัสดิการ 

ตาราง OP–6 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจของกำลังพล 

 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบรรลุภารกิจประกอบด้วย  

 ๑. จิตวิญญาณที่มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีและอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

 ๒. มีความภูมิใจในการเป็นทหารเรือ  

 ๓. มีสุขภาพกาย มีความพร้อมของร่างกายสมบูรณ์  

 ๔. ต้องการเป็นท่ียอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน  

 ๕. ต้องการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานด้วยความเป็นธรรม  

 ๖. ฐานทัพเรือสัตหีบมีระบบสวัสดิการท่ีดี และอย่างเหมาะสม  

 ๗. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันมีภาวะผู้นำท่ีดี  

 รวมทั้งมีแนวทางและพัฒนากำลังพล ดังนี้  

 ๑. มีการประเมินสมรรถนะกำลังพล ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ให้กำลังพล

ประเมินผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

 ๒. การพัฒนาบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน เริ ่มจากพัฒนาระบบการฝึก ศึกษาอบรมที่มีความเข้มข้น เมื ่อสำเร็จ

การศึกษาแล้วจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกำหนดแนวทางให้บุคลากร

ในหน่วยรบต้องมีความสามารถตามสมรรถนะหลักของหน่วย 
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ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพล 
 ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการกำหนดเกณฑ์ด้านสุขภาพพื ้นฐานและเกณฑ์เฉพาะของกำลังพลที ่มีลักษณะ  
การปฏิบัติงาน ตามตาราง OP–6-1 

จำแนกตามประเภท ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 

ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง  
พนง.ราชการ (กำลังพลทั่วไป)  

- ตรวจสุขภาพประจำปี  
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามช่วงอายุ 

- กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น อัคคีภัย 
นิรภัยโรงงาน การปฏิบัติงานที่สูง  

นักทำลายใต้น้ำจู่โจม นักดำน้ำ 
และถอดทำลายวัตถุระเบิด 

- ตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการ
ทดสอบร่างกาย 

- การปฏิบัติตามข้ันตอนเก่ียวกับความปลอดภัย 

ตาราง OP–6-1 ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพลตามรูปแบบการปฏิบัติงาน 

 

(๔) สินทรัพย์  
 สินทรัพย์ของ ฐท.สส. ประกอบด้วย อาคารสถานท่ี ส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์หลัก 

สินทรัพย์ที่สำคัญ การใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด 

อาคารสถานที ่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ท่าเทียบเรือ ให้บริการการจอด - ออกเรือ การส่งกำลังบำรุง การขนถ่าย ให้กับ

กำลังรบหลัก 

ท่าเรือมีความพร้อมให้บริการ 

เรือนจำ ควบคุมข้าราชการและทหารกองประจำการ ที่กระทำความผิด จำนวนผู้ที่พ้นโทษออกจาก

เรือนจำมีความประพฤติดีข้ึน 

โรงงานซ่อม ให้การบริการซ่อมทำเรือ ซ่อมทำได้ตามแผน 

ฌาปนสถาน ให้บริการด้านฌาปนกิจ ให้กับกำลังพลและครอบครัว ความพึงพอใจของกำลังพล 

โรงพยาบาล ให้บริการด้านการแพทย์ ความพึงพอใจในการให้บริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

E-Port การบริหารจัดการท่าเรือ ความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบจัดการทรัพยากร

บุคคล 

บริการและวิเคราะห์ข้อมูลกำลังพล (ค้นหา คัดเลือก บริการข้อมูล 

แบบสอบถาม ออนไลน์ ประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ)  

ติดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 

ความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

และการสื่อสาร ทร. และ

เว็บไซต์ 

ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านเครื่องมือสื่อสารทั้งทางเรือ บก อากาศยาน 

และผ่านดาวเทียม รวมทั้ง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบบริหารงานการซ่อม

ทำเรือ 

บริหารงานและวิเคราะห์สารสนเทศการซ่อมทำเรือ ความสะดวก รวดเร็ว 
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สินทรัพย์ที่สำคัญ การใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด 
ระบบการจัดการ

ทรัพยากร (ERP) 

บริหารงาน วิเคราะห์ ควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณ และการ

จัดซื้อจ้าง 

ความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบฐานข้อมูลส่งกำลัง

บำรุง 

บริหารงาน รวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ที่ดิน น้ำมันเชื้อเพลิง 

สรรพาวุธ 

ความสะดวก รวดเร็ว 

ยุทโธปกรณ์หลัก 

ลานซ่อมและชานยกเรือ ให้บริการซ่อมทำเรือขนาด ๙๕๐ ตัน เรือพร้อมใช้งาน 

รถและเรือ ใช้สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง  พร้อมใช้งาน 

รถดับเพลิงและรถน้ำ ช่วยการบรรเทาสาธารณภัย เพียงพอสนับสนุนภารกิจ 

ตาราง OP–7 รายการทรัพย์สินที่สำคัญของ ฐท.สส. สำหรับการใหบ้ริการฐานทัพ ท่าเรือ 

(๕) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
การบริการตามหน้าที ่ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/แผน/คำสั่ง 

๑. การฐานทัพ ได้แก่ การส่งกำลังบำรงุ  
การท่าเรือ การซ่อมทำเรือและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

- พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยการรับ–ส่งสิง่อุปกรณ์ที่ได้รบัความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๑ 
- คำแนะนำการใช้ท่าเรือสัตหีบ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ศ.๒๕๔๕ 
- มาตรฐาน ม.อ.ก. ๒๑๐ มาตรฐาน ISO 
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
- พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ 
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเรือนจำ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๒. การรักษาความปลอดภัยของฐานที่ต้ัง
หน่วยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการ
ทหาร 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหารพุทธศักราช ๒๔๗๘ 
- พระราชกฤษฎีกาเขตทหาร กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งสถานี
ทหารเรือสัตหีบในท้องที่กิ่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
- ข้อบังคับทหาร ท่ี๖/๓๑๖๗๐ ว่าด้วยการรักษาการณ์ 
- ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ 

๓. การสวัสดิการ การฝึกและการศึกษา  
การสนับสนุนการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามท่ี
กองทัพเรือมอบหมาย และการบรรเทา 
สาธารณภัย 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓  
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร 
- ระเบียบสวัสดิการกองทัพเรือ ว่าด้วยการขอใช้ฌาปนสถาน 
- ระเบียบสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ว่าด้วยการใช้สโมสร พ.ศ.๒๕๕๘ 
- ระเบียบสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ ว่าด้วยการใช้สนามกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕ 
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การบริการตามหน้าที ่ กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/แผน/คำสั่ง 

๔. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ - พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย 
- กฎ ระเบียบ แผน และคำสั่งของกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
- หลักปฏิบัติ ว่าด้วยการถวายความปลอดภัยกรมราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ตาราง OP–8 กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ให้อำนาจในการปฏิบัติตามพันธกิจปฏิบัติงาน 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(๖) โครงสร้างองค์การและการกำกับดูแล 

 
 

 

 

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐท.สส.

กองบัญชาการ

บก.ฐท.สส.

กองช่างโยธา

กชย. ฐท.สส.

สถานีส่ือสาร

สสส.ฐท.สส.

การท่าเรือสัตหีบ

กทส.ฐท.สส.

โรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ์

รพ.อาภากรฯ

กองรักษาความ
ปลอดภัย
กอง รปภ.ฐท.สส.

กองขนส่ง

กขส.ฐท.สส.

กองกิจการพิเศษ

กกพศ.ฐท.สส.

เรือนจ า

รจ.ฐท.สส.

กรมโรงงาน

กรง.ฐท.สส.

กองอสังหาริมทรัพย์

กอท.ฐท.สส.

กองพันสารวัต
ทหารเรือท่ี ๒

พัน.สห.ทร. ท่ี ๒

ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทร.

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ผบ.ฐท.สส.

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 
(๑)

รอง ผบ.ฐท.สส. (๑)
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (๒)

รอง ผบ.ฐท.สส. (๒)

การตรวจสอบจากภายนอก 

๑. สตน.ทร. 

๒. สปช.ทร. 

๓. จร.ทร. 

คณะกรรมการต่าง ๆ จัดตั้งภายในที่
กำกับดูแลด้านต่าง ๆ  
๑. คณะทำงานการปฏิบัติตามพันธกิจ 
ฐท.สส. 
๒. คณะทำงาน PMQA 
๓. คณะทำงาน KM 
๔. คณะทำงานควบคุมภายใน 
๕. คณะทำงานสวัสดิการภายใน ฐท.สส. 
๖. คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด ทร. 
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แผนผังแสดงโครงสร้างองค์การและการกำกับดูแลของ ฐท.สส. 

(๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่ม 

ผู้รับบริการ 
บริการ 

ความต้องการและความคาดหวัง 
ตัวชี้วัด 

กร. ทรภ.๑  การบริการด้านการฐานทัพ ความต้องการ การจัดการท่าเรือ การซ่อมบำรงุตามแผน สิ่งอำนวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความพร้อม 
ความคาดหวัง สามารถให้การบริการ และการสนับสนุนตลอด ๒๔ ชม. 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หน่วยทหารในพ้ืนที่ 
(สพ. กร. นย. สอ.รฝ. 
อร. กบร.) 

การบริการรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่ทางทหาร 

ความต้องการ ที่ต้ังหน่วยทหารที่สำคัญ ได้รับการรักษาความปลอดภัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความคาดหวัง ได้รับความปลอดภัยสูงสุด 

หน่วยทหารในพ้ืนที่ 
ประชาชน หน่วย
ราชการ 

การสนับสนุน ด้านการ 
ส่งกำลังบำรุงด้านต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ความต้องการ การลำเลียงขนส่ง การบรรเทาสาธารณภัย การบริการ 
ด้านการแพทย์และกิจต่าง ๆ ขอได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย  
ความคาดหวัง ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทรภ.๑ นถปภ.รอ. สนับสนุน ทรภ.๑  
ถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ความต้องการ สามารถสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัยฯ เมื่อร้องขอ 
ความคาดหวัง สถาบันฯ ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

 

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

เสธ.ฐท.สส.

กองบัญชาการ

บก.ฐท.สส.

กองช่างโยธา

กชย.ฐท.สส.

สถานีสื่อสาร

สสส.ฐท.สส.

การท่าเรือสัตหีบ

กทส.ฐท.สส.

โรงพยาบาลอาภากร
เกียรติวงศ์
รพ.อาภากรฯ

กองรักษาความ
ปลอดภัย

กอง รปภ.ฐท.สส.

กองขนส่ง

กขส.ฐท.สส.

กองกิจการพิเศษ

กกพศ.ฐท.สส.

เรือนจ า

รจ.ฐท.สส.

กรมโรงงาน

กรง.ฐท.สส.

กองอสังหาริมทรัพย์

กอท.ฐท.สส.

กองพันสารวัตร
ทหารเรือท่ี ๒

พัน.สห.ทร. ที่ ๒

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ (๑)

รอง เสธ.ฐท.สส. (๑)

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ (๒)
รอง เสธ.ฐท.สส. (๒)
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กลุ่ม 
ผู้รับบริการ 

บริการ 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ตัวชี้วัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท ความต้องการและความคาดหวัง 

ทร. 
 

ประสานงานและปฏิบัติ 
ภารกิจร่วมกัน 

ความต้องการ การติดต่อ ประสานงานได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว 
และมีความพร้อมสามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชม. 
ความคาดหวัง สนับสนุนภารกิจของ ทร. ได้ ตามที่ร้องขอ 

หน่วยงานราชการ
ประชาชน 

ประสานงานและปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน 

ความต้องการการติดต่อ ประสานงานได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว 
และมีความพร้อมสามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชม. 
ความคาดหวัง สามารถสนับสนุนได้ตามที่ได้ร้องขอ 

ตาราง OP-9 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๘) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ 

บริการ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

บทบาท ข้อกำหนดสำคัญในการ
ทำงานร่วมกัน 

กลไกการสื่อสาร 

๑. การฐานทัพท่าเรือ กร. ทรภ.๑ 
กรมศุลกากร 
กรมควบคุมโรค 

- ควบคุมเรือและท่าเรือ 
- สินค้าเข้า - ออก ศุลกากร 
- ควบคุมโรคติดต่อ 

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละ
หน่วย 

- หนังสือราชการ 
- วิทยุทหาร/วิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์ 
- การประชุม 
- การประชุมทางไกล 

 

 

 

 

 

 

๒. การรักษาความ
ปลอดภัย 

หน่วยทหารใน
พ้ืนที่ 

- ประสานงานและปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

- การควบคุมบังคับบัญชา  
สั่งการ 
- ความสำคัญในการ
ประสานงานร่วมกัน 

๓. การสนับสนุนหน่วย
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ (การ
ขนส่ง การแพทย์ การ
สวัสดิการและกิจการ
พิเศษ) 

หน่วยทหารใน
พ้ืนที่สัตหีบ
หน่วยงานราชการ 

- ประสานงานและปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงาน 
- ความสัมพันธ์และการ
ประสานการปฏิบัติที่ดี 

๔. สนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัยสถาบันฯ 

ทรภ.๑ 
 

- ประสานงานและปฏิบัติ 
- สนับสนุนภารกิจ 

- กฎ ระเบียบ แผน และคำสั่ง
ของกองอำนวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย  

ตาราง OP–10 ส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องที่สง่มอบงานต่อกันที่สำคัญ 
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ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(๙) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ภัยคุกคามที่เป็นกำลังทหารจากภายนอกประเทศ (ภัยคุกคามรูปแบบเดิม)  
มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได้จากการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล ในขณะเดียวกันมีการเกิดขึ้นของ “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่” 
ท่ีทวีความรุนแรงเรื่อยมา ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลหรือผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ทำให้ ทร. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางเรือในการป้องกันประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจสำคัญ 
โดยจะทำการคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเลของฝ่ายเรา และปฏิเสธการใช้ทะเลของฝ่ายข้าศึกในห้วงระยะเวลาท่ี
ต้องการ ในลักษณะการป้องกันเชิงลึก จึงได้พิจารณาจัดหาเรือดำน้ำและเรือส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม  
 สภาพแวดล้อมภายในประเทศ “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” และนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ในประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จะต้องเตรียมการใน
การรองรับ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ภายใต้ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที ่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Seaboard) ซึ่งดำเนินการมาตลอดกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยเป็นการรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมเป็นสัดส่วนมากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต 
อีกทั ้งย ังรองร ับการท่องเที ่ยวทางน้ำแบบครบวงจร และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก ่ การแพทย์  
ครบวงจร ปิโตรเลียม อากาศยาน และเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECI) 

(๑๐) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สถานการณ์การแข่งขันหรือโอกาสสรา้งนวัตกรรม 

ผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล หรือผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล ทำให้ ทร. ต้องวางกำลังป้องกันประเทศทางทะเลไว้เป็น

ชั้น ๆ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ การป้องกันเชิงลึก โดยจัดหา 

เรือดำน้ำ และเรือส่งกำลังบำรุง 

ฐท.สส. มีความจำเป็นต้องเพิ ่มขีดความสามารถด้านการฐานทัพ  

กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสามารถ

พร้อมให้การสนับสนุนกำลังทางเรือ 

ยุทธศาสตร์ชาติมีนโยบายการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน มี

การพัฒนาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Seaboard) เพ ื ่อยกระดับคุณภาพและเพิ ่มการเชื ่อมต่อ

ภายในประเทศและภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต 

รัฐบาลมอบหมายให้ ทร. ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 

โดย ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จะต้องเตรียมการในการ

รองรับ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC)  

ตาราง OP–11 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขง่ขัน 
 

๒. สภาวะการณ์ขององค์การ 
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(๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและ

ข้อมูลเชิงแข่งขัน 
ข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

ภายในประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ขีดความสามารถในการให้บริการ - 

 ท่าเรือจุกเสม็ด ขีดความสามารถในการให้บริการ - 

ภายนอกประเทศ  
 

สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ขีดความสามารถในการให้บริการ การได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ 
กระทำได้ค่อนข้างยาก 

ตาราง OP–12 แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบ 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
(๑๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้านพันธกิจ การพัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพและสิ่งอำนวยความ
สะดวก ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน และเทียบเคียง
ได้กับฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคได้ 

มีภาพลักษณ์องค์การที่ดี และมีการบริหารจัดการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงานทั้งภายในและนอก ทร. 

- บริหารจัดการที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(E-Port) 

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

การสร้างความเข้าใจ จากการพัฒนาศักยภาพ/ 
ขีดความสามารถด้านการฐานทัพ และการพัฒนาท่าเรือ 
จุกเสม็ดเป็นท่าเรือเฟอรี่ ตามแนวทางพัฒนาการระบบ
คมนาคมของรัฐบาลในอนาคต  

- กำลังพลมีความรู้ความเชี่ยวชาญการฐานทัพ  
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ยินดีให้การสนับสนุน 

ด้านกำลังพล - การบริหารจัดการกำลังพลให้มีจำนวนความเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน 
- การพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้สำหรับ
กำลังพลตามภาระหน้าที่งานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม 

- มีกำลังพลทุกพรรคเหล่า ตามหลักขีดสมรรถนะ 
ของ ทร. (Competency) 
- กำลังพลมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อยู่ตลอดเวลา 

ตาราง OP-13 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
(๑๓) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

 การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment 
Rating Tool) ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น ตลอดจนตรวจสอบสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรหาโอกาสในการพัฒนาและแก้ไขอุปสรรค ดำเนินการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขกำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแผนปฏิบัติการรายปี 
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การเขียนโครงการ/กิจกรรมและการนำแผนพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติโดยการดำเนินการดังกล่าวใช้หลักการ  
PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมิน และร่วมปรับปรุง เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงานของฐานทัพเรือสัตหีบรวมทั้งการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องโดย ยก .ฐท.สส. ได้จัดทำแผน BCM (Business Continuity 
Management) และ CSR (Corporate Social responsibility) ไว้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน 
 ๑. แนวทางในการเรียนรู้ขององค์การ 
 ๑.๑ ความรู้จากการศึกษา 
 ๑.๑.๑ กำหนดความรู้ท่ีแต่ละหน่วยต้องการ 
 ๑.๑.๒ เสนอความรู้ที่ต้องการในรูปแบบหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา  อบรม ประชุม และ
สัมมนา ท้ังในหน่วยและนอกหน่วยหากเป็นเรื่องเฉพาะ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดอบรมกันเองได้ตามขีดความสามารถ 
 ๑.๒ ความรู้จากการฝึก 
 ๑.๒.๑ กำหนดความรู้ท่ีแต่ละหน่วยต้องการ 
 ๑.๒.๒ เสนอความรู้ที่ต้องการในรูปแบบการฝึกต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการฝึกหากเป็นเรื่องเฉพาะ  
แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการฝึกกันเองได้ตามขีดความสามารถ 
 ๑.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๑.๓.๑ จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่จะมีการถ่ายทอดความรู้ในขั้นตอนการรับ - ส่ง
หน้าที่ นอกจากนี้ในระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับความรู้เพิ่มเติม ทั้งจากที่สามารถคิดเองเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือจาก
การสังเกต/แลกเปล่ียนการเรียนรู้กับผู้ร่วมงาน 
 ๑.๓.๒ จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น 
เช่น การค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด การอ่านวารสาร การสอบถามผู้รู้ การค้นหาจากระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 ๒. การแลกเปล่ียนความรู้ 
 ๒.๑ การจัดประชุมและสัมมนา เพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ต่าง ๆ ท้ังท่ีได้รับมาใหม่ท่ีกำลังจะหมด
ไปตามวาระการโยกย้าย/การเกษียณอายุ และท่ีต้องการปรับพื้นฐานใหม่ เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน เป็นต้น 
 ๒.๒ การเผยแพร่ความรู้ท้ังจากส่วนราชการและบุคคล ผ่านทางส่ือต่าง  ๆเช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ และวารสารต่าง ๆ 
รวมทั้งการบริการทางวิชาการสู่สังคมของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะสามารถนำความรู้บางส่วนจากภายนอกเหล่านั้น
มาแลกเปล่ียนในองค์กรได้อีก 
 ๒.๓ การแลกเปลี่ยนความรู้ในขณะการฝึกหรือการปฏิบัติงานจริง ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที ่เป็นทักษะ  
ท่ีจะแลกเปล่ียนควบคู่ไปในการระหว่างฝึกหรือการปฏิบัติงาน  
 ๒.๔ การจัดการความรู้ของหน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการค้นหาวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของหน่วยต่างๆ ใน ฐานทัพ ซึ่ง ฐท.สส. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ ฐท.สส. โดยมี รอง ผบ.ฐท.สส. 
(สายกำลังพล) ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนได้มีการคัดเลือกผู้ที ่ทำหน้าที่ km facilitator เพื่ออำนวยการ กำกับการ
ดำเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา 
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 ๒.๕ จัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยเน้นให้หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส. มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มากขึ้นเพื่อให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา ในการปรับปรุง/แก้ไข กระบวนการ ที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของหน่วย ซึ่งจะทำให้หน่วยได้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 ๒.๖ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้กับกำลังพลในเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้ท่ีถูกต้องและให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเชิญวิทยากรท้ังภายในและภายนอก ทร. มาให้ความรู้กับกำลังพล 

 

 

  



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๒๑  

 

 

หมวด ๑ การนำองค์การ 

ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
(๑) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 ผบ.ฐท.สส. กรุณามีดำริให้มีการจัดการสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์เดิม และได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ ฐท.สส. 
ขึ้นใหม่ โดยมีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. (พคบ.ฐท.สส.) ร่วมกับคณะทำงานและ
ติดตามการปฏิบัติงานหลักตามพันธกิจ ฐท.สส. ซึ่ง ผบ.ฐท.สส. ให้ความสำคัญต่อกระบวนการและ มีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางองค์การ โดยมอบหมายให้ รอง ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส. ประจำปีงบประมาณ ๖๓ ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๘     
ส.ค.๖๓ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด และกระบวนการทำงานหลักของ     
ฐท.สส. เมื่อได้ข้อยุติจึงได้ขออนุมัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และกระบวนการหลัก โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ของ 
ฐท.สส. คือ “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
ท่าเรือภายในปี ๒๕๖๘” และค่านิยมของ ฐท.สส. คือ S-BASE ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์การ     
ตามพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ฐท.สส. ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรม และความเชื่อร่วมกันของกำลังพล   
ใน ฐท.สส. ที ่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื ่อร่วมกัน เพื ่อขับเคลื่อน ฐท.สส.          
ตามพันธกิจ ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

๑.๑ การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
 

   ๑. ดำเนินการในเร่ืองการฐานทัพ ได้แก่ การส่งกำลังบำรุง การท่าเรือและส่ิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อ

ดำรงขีดความสามารถ และให้มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนกำลังรบและหน่วย  

อื่น ๆ ของ ทร. ในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

   ๒. รักษาความปลอดภัยของฐานที่ต้ังหน่วยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการทหารรวมทั้งปฏิบัติภารกิจ 

ทางทหารอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๓. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของฐานทัพสนับสนุนรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหา

สังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย  

   ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การฝึกและการศึกษา ตามท่ี ทร. มอบหมาย 

   ๕. บริหารจัดการฐานทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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   ผบ.ฐท.สส. ได้ถ่ายทอดหรือสื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่ต้องการ ของ ฐท.สส. ให้กับบุคลากรในองค์การได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมี
ส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่ือสารและประชาสัมพันธ์ผ่านหลากหลาย
ช่องทางทั้งทาง Offline และ Online ได้แก่ ผ่านทางเว็ปไซท์ ฐท.สส. (www.sattahipbase.navy.mi.th)  ส่ือสังคม

ออนไลน์  ต่าง ๆ ทางระบบสารสนเทศภายใน     
ฐท.สส. การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือการส่งเอกสารการเพื่อ
สร้างการรับรู้ รวมทั้งแสดงไว้ในเอกสารต่าง ๆ ของ 
ฐท.สส. เช่น แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ ฐท.สส. (Level 1) รวมทั้งการ
ช้ีแจงในการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. ซึ่งหัวหน้า
หน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. จะได้นำไปถ่ายทอดให้แก่
กำลังพลในหน่วยของตนเองในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

 การกำหนดค่านิยมของ ฐท.สส. ซึ่งได้มาจากการทบทวนค่านิยมเดิม 

ท่ีเคยกำหนดไว้แล้ว ซึ่งคณะทำงาน พคบ.ฐท.สส. มีความเห็นสอดคล้องกันว่า

เห็นควรใช้ ค่านิยมเดิมคือ S-BASE เนื่องจากสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ของบุคคลากรของ ฐท.สส. รวมทั้งสนับสนุนและช้ีนำการตัดสินใจ

ของบุคคลากรทุกคนในอันที่จะช่วยให้ ฐท.สส. บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์

ด้วยวิธ ีการที ่เหมาะสม  ทั ้งนี้หน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ ้นนสมทบ ฐท.สส.         

ได้ดำเนินการสร้างการรับรู ้ค่านิยมของ ฐท.สส. โดยเผยแพร่ทางระบบ

สารสนเทศภายใน ฐท.สส. ระบบเคเบิลทีวี แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้

หน่วยต่าง ๆ นำค่านิยมของ ฐท.สส. ได้ใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารเพื่อ 

สร้างความเข้าใจถึงความเป็นตัวตนของหน่วย รวมถึงใช้ในการกระตุ้นเพื่อ

พัฒนาให้เกิดเป็นความเช่ือและศรัทธาร่วมกันสำหรับกำลังพลท่ีหมุนเวียนมา          

ปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยกันขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ ฐท.สส. 

 ฐท.สส. ถ่ายทอดสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทางการประชุมสำคัญ 

ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงมีการใช้สื ่อสิ ่งพิมพ์ สื ่อออนไลน์  

แผ่นไวนิลและตัววิ ่งเคเบิ ้ลทีวี ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้ผู ้รับบริการ           

ส่วนราชการ และประชาชนได้รับทราบตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของภาคประชาชนและนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. นั้น ฐท.สส. ได้จัดให้มีช่ัวโมงอบรมให้ความรู้ ภารกิจ 

โครงสร้าง วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยในแต่ละกิจกรรม เช่น ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ กิจกรรมสำนักรักบ้านเกิด   

ค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมจิตวิทยาตามพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ติดป้าย
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ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยเผยแพร่ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในจุดประชาสัมพันธ์  

ภายนอกหน่วยที่ ฐท.สส.รับผิดชอบ เช่น โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ท่ีมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก 

สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ สัตหีบ สวนกรมหลวงชุมพรฯ เป็นต้น 

ผบ.ฐท.สส. ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสนับสนุนให้กำลังพลร่วมมือกันปฏิบัติตามค่านิยม ด้วยการจัด

ประชุมช้ีแจง มอบนโยบายให้ฝ่ายอำนวยการ หน่วยขึ้นตรงและหน่วยข้ึนสมทบได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางของค่านิยม เพื่อสร้างให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และความเป็นตัวตนร่วมกันของหน่วย ในการแสดงถึง

ค่านิยมด้านการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยใจและมีความเป็นมืออาชีพ ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   

ภายใต้คำขวัญท่ีว่า “We serve the Fleet” ในการสนับสนุนภารกิจของท้ังหน่วยงานภายใน ทร. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กองเรือยุทธการ รวมไปถึงหน่วยต่าง ๆ ท่ีเข้ามารับบริการและขอรับการสนับสนุน  
ค่านิยม การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 

S : Service Mind 
การให้บริการด้วยใจ มีมนุษสัมพันธ์ มีน้ำใจ 
ยินดีให้การสนับสนุน และพ่ึงพาได้ 

- รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการ
ให ้บร ิ การท ี ่ รวดเร ็ ว ถ ู กต ้ อง และมี
ประสิทธิภาพ 
- ผบ.ฐท.สส. ให้นโยบายในการสนับสนุน
หน่วยต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อน
และช ่ วยเหล ื อประชาชนอย ่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ 

- มีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการของหน่วยต่าง ๆ  
- จัดทำแผนเผชิญเหตุ และฝึกซ้อมใหพ้ร้อม
รับสถานการณ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

B : Belongingness  
รักในองค์การ ทำงานเป็นทีม มีการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใส 

- สร้างความผูกพันกับองค์การและความ
สามัคคีในหมู่คณะของกำลังพลผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  
- ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารงานบน
พื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

- จัดการแข่งขันกีฬา  
- กิจกรรม ๕ ส.  
- การประกวดบ้านพัก  
- การสร้างความร่วมมือในการตระหนักเรื่อง
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
- การประเมิน ITA 

A : Accountability 
รับผิดชอบในงาน มีใจรักในงานที่ทำ ซื่อสัตย์
ต่อหน้าที่และองค์การ 

- กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของ
หน่วยต่าง ๆ โดยใกล้ชิด 

- จ ัดให้มีการประช ุมเร ่งร ัดต ิดตามงาน
ประจำเดือน หรือตามวงรอบ เช่น ประชุม 
นขต.ฐท.สส. ประช ุมเร ่งร ัดการใช ้จ ่าย
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง การประชุม
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน  ๆด้านต่าง  ๆ 

S : Specialist 
เชี่ยวชาญฐานทัพท่าเรือ เป็นผู ้ม ีความรู้
ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ในระดับมือ
อาชีพ 

- ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

- หน่วยต่าง ๆ  นำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) หน่วยละ ๑ เรื่อง เพื่อเก็บ
เป็นฐานข้อมูลความรู้ของ ฐท.สส. 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
- จัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง  ๆ 

E : Excellence 
มีความมุ ่งมั ่นกระตือร ือร ้น เร ียนรู ้และ
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ 

- เป็นแบบอย่างที ่ดีให้กำลังพลได้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
- กระตุ้นเตือนกำลังพลผ่านการประชุมชี้แจง
ต่าง ๆ รวมทั ้งกำกับดูแลการปฏิบัติโดย
ใกล้ชิด 

- การไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลัง
พลของผ ู ้บร ิหารด้วยตนเอง ณ สถานที่
ปฏิบัติงานในโอกาสต่าง ๆ  
- การแนะนำให้คำปรึกษา และชี ้แนะแนว
ทางการปฏิบัติ 

ตาราง ๑.๑-๑ การแสดงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของผูบ้ริหารและการสร้างสภาพแวดล้อม 
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(๒) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 

 ผบ.ฐท.สส. ได้กรุณามอบนโยบายในการประชุม นขต.ฐท.สส. ซึ ่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก  
นิติธรรม โดยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ และได้เน้นย้ำนโยบายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง คอยกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามสายงานที่ได้มอบอำนาจไว้ รวมถึงการให้นโยบาย การรับรองผู้มาติดต่อราชการด้วยความเป็นกันเอง ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึง การต้อนรับผู้มายื่นเอกสารหรือหนังสือร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ  ด้วยความจริงใจ รับฟังข้อปัญหาและแจ้งความ
คืบหน้าในการดำเนินการ เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ กรณีการจัดระเบียบท่ีดิน
กองทัพเรือ (ตำบลแสมสาร) เป็นต้น ทั้งนี ้ในส่วนของ ฐท.สส. ได้รับการแต่งตั ้งจาก ทร.ให้เป็นคณะกรรมการ      
บูรณาการจัดระเบียบท่ีดินกองทัพเรือ ตำบลแสมสาร โดยร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องนี้ โดย ผบ.ฐท.สส. ได้มอบหมาย
ให้ รอง ผบ.ฐท.สส. (๒) เสธ.ฐท.สส. 
และ รอง เสธ. ฐท.สส. (๑) ได้ติดตาม
และการกำกับดูแลในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการฯ ให้ดำเนินการอย่าง
ละมุนละม่อม ยึดถือประโยชน์ของ
หน่วยงานเป็นที่ตั้ง และรักษามวลชนท่ี
เป็นพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมท้ัง
ได้สื ่อสารให้ประชาชนในพื้นที ่ได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ
ว่าเป็นไปอย่างสุจริตและเที ่ยงธรรม 
ไม่ได้กลั่นแกล้งผู ้ใด นอกจากนี้ยังได้
กรุณาตรวจเยี ่ยมการปฏิบัติอยู ่เสมอ 
เพ ื ่อให้การปฏิบัต ิเป ็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บนพื้นฐานของการไม่เลือก
ปฏ ิบ ัต ิ  และการปฏ ิบ ัต ิ ง านอย ่าง
ตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ 
ทั้งยังจัดให้มีการประชุมความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามวงรอบของผู ้ปฏิบัติ
หน ้าที ่ร ่วมกับหน่วยงานและหน่วย
ราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง ๑.๑-๒ การแสดงพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของผู้บริหาร 
 

 นอกจากนี้ งานด้านการบริการอื่นที่ส่งมอบให้ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มารับบริการจาก ฐท.สส. นั้น 
ผบ.ฐท.สส. ได้เน ้นย้ำหน่วยผู ้ร ับผิดชอบต่าง ๆ ให้ส ่งมอบการบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ                        
ท่ีทางราชการกำหนด รวมทั้งให้การบริการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ หรือแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การให้บริการท่าเรือของการท่าเรือสัตหีบ ฐท.สส. การให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.อาภากรฯ 
การให้บริการด้านการสวัสดิการแกก่ำลังพลเรื่องการสันทนาการ เช่น การกีฬา สโมสรต่าง  ๆของ กองกิจการพิเศษ ฐท.สส. 
การให้บริการเรื่องท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยปกครองท่ีดินของ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐท.สส. 
การให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองช่างโยธา ฐท.สส. เป็นต้น และอีกหลาย ๆ  งานบริการ
ของ ฐท.สส. ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมและความโปร่งใสท้ังส้ิน หากมีเรื่องขัดข้องหรือร้องเรียนใด ๆ ฐท.สส. 
ก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางสื่ออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น 
website ฐท.สส. ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยสัตหีบ (ศปรภ.สัตหีบ)  รวมทั้งการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้านความโปร่งใส 
ผบ.ฐท.สส. ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดย
วางนโยบาย เพื่อควบคุมการทำงานภายใต้กลไกตามโครงการ ทร. ใสสะอาด เช่น การดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น คณะกรรมการบูรณาการจัดระเบียบที่ดินกองทัพเรือ ตำบลแสมสาร 

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 
นโยบายการบริหารงานด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การปฏิบัติตามนโยบายของ 
ผบ.ฐท.สส. 

สร้างการรับรู้ ให้กับกำลังพล ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงในวาระ
ต่าง ๆ  

ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA ปฏิบัติตามนโยบายในการ
บริหารงานเพ่ือให้ ฐท.สส. เป็น
หน่วยงานดำเนินงานด้วยความมี
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สร้างทัศนคติที่ดีกับหน่วยให้กับกำลังพลและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ซึ่งจะดูได้จากผลการประเมิน IIT และ    
การประเมิน EIT 

การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การปฏิบัติตามนโยบายของ 
ผบ.ฐท.สส. 

สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจากการทุจจริต คอรับชั่น และเผยแพร่
นโยบายลงในเว็บไซต์ ฐท.สส. 

จัดให้มีการอบรมศีลธรรมประจำเดือน เป็นแบบอย่างให้กำลังพลในด้าน
การมีคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งเสริมให้กำลังพลเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
อ่านบทความแนวคิดทางธรรมในแถวใหญ่ประจำสปัดาห์ 
การจัดบรรยายธรรมโดยพระสงฆ์ หรืออนุศาสนาจารย์เป็น
ประจำทุกเดือน และเผยแพร่บทความทางธรรมในสื่อ
ออนไลน์ของหน่วย 

ปฏิบัติตามนโยบาย ทร.ใสสะอาด ช่วยดำเนินการในการจัดการข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ หรือการ
ดำเนินการเชิงรุกให้ปราศจากข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

สร้างการรับรู้ และสรา้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
กำลังพลทั้งเรื่องการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ปราศจาก
การทุจริต 
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ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมธนารักษ์ ท่ีดินจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา อบต.พลูตาหลวง เป็นต้น ในการ
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ในโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการดำเนินการได้  
 ด้านจริยธรรม ผบ.ฐท.สส. ได้กรุณามอบนโยบายให้ กพ.ฐท.สส. จัดการอบรมศีลธรรมประจำเดือนให้กับ
ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ รวมถึง แจกจ่ายบทความทางศีลธรรมให้กับกำลังพลทางระบบสารสนเทศ 
ฐท.สส. การอ่านบทความแนวคิดทางธรรมในแถวใหญ่ประจำสัปดาห์ของ ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ 

ข. การสื่อสาร 
(๓) การสื่อสาร 

ผบ.ฐท.สส. ใช้การสื่อสารด้วยวาจา เอกสาร และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ใช้การ

สื่อสาร ถ่ายทอด แบบ ๒ ทิศทาง (Two-Way Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการ

ถ่ายทอด พระบรมราโชวาท พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้กำลังพลได้น้อมนำมาปฏิบัติ 

นโยบายจากหน่วยเหนือ ได้แก่ นโยบายกระทรวงกลาโหม นโยบาย ผบ.ทร. เป็นต้น  โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่        

การประชุม การตรวจเยี่ยมหน่วย การตรวจเยี่ยมในพื้นท่ีปฏิบัติงาน การใช้

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของ ฐท.สส. อาจรวมถึงการส่งข่าวสารเป็นระยะ ๆ 

ทั ้งภายในและภายนอก ผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Website 

Facebook และวงสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Forums) ของ

กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปล่ียน

วิธ ีการโดยใช้ช ่องทางในการสื ่อสารและประชาสัมพ ันธ ์ผ ่านทาง 

Facebook เพิ่มมากขึ้นกว่าวิธีอื่น ๆ เนื่องจากสามารถประชาสัมพนัธ์ได้

อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นสื่ออนไลน์ที่มีการนิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลาย กำลังพลรวมทั้งประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย

สามารถสื่อสารโต้ตอบสองทางได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการติดตามเว็บไซต์

และบล็อกภายนอก และตอบกลับตามที่เห็นสมควร โดยมีรูปแบบการ

สื่อสารและการจัดช่องทางและการจัดข้อมูลการรับฟังและการเรียนรู้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนภาพ ๑.๑-๑ 
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      แผนภาพ ๑.๑-๑ การจัดช่องทางและการจัดข้อมูลการรับฟังและการเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ช่องทางการรับฟัง วิธีการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ความถ่ี 
๑. สำรวจ สอบถาม - แบบสอบถาม ณ จุดให้บริการ 

- website 
- แบบสอบถามผ่าน google form (QR code) 

- ทุกหน่วยงาน 
 

- ทุกสัปดาห์ 
 
- ทุกครั้งที่ให้บริการ 

๒. สังเกตพฤติกรรม  - ผู้ให้บริการสังเกตพฤติกรรม - ผู้ให้บริการ 
- ทุกหน่วยงาน 

- ทุกครั้งที่ให้บริการ 

๓. Focus Group - การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

- ทุกหน่วยงาน - ๑ ครั้ง/เดือน 

๔. ติดต่อโดยตรง - พบปะเย่ียมเยียน พูดคุยโดยตรง 
- จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร  
- E-Mail/ Line 

- ทุกหน่วยงาน - ทุกวัน 

๕. เครือข่าย - รับฟังผ่านเครือข่าย  - หน่วยงานที่มีเครือข่าย - ทุกวัน 

๖. สื่อสารธารณะ - รวบรวมข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
- โทรทัศน์ วิทยุ 

- กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ทุกวัน 

๗. Social Media - Website/Facebook/Line  - ทุกวัน 

ตาราง ๑.๑-๓ ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน 

ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ 
(๔) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความสำเร็จ 

ผบ.ฐท.สส. ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุลในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และยกระดับไปสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และเกณฑ์การพัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการกำหนดโครงสร้างการนำองค์การ โดยมี 
ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้บริหารสูงสุด รอง ผบ.ฐท.สส. ทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้บริหารระดับสูง และ เสธ.ฐท.สส. เป็นหัวหน้า
นายทหารฝ ่ายอำนวยการ บก.ฐท.สส. คณะ
กรรมการฯ ต่าง ๆ ที่ ฐท.สส. ได้แต่งตั ้งขึ ้นเพื่อ
ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื ่องนั้น ๆ อย่างเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อรับผิดชอบในการกำหนด
ทิศทางหลักเกณฑ์ ออกแบบ วางแผน วาง
มาตรการการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม
และการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ และในการสร้าง 
ฐท.สส. ให้เป็นองค์การคุณภาพที่ยั ่งยืน สามารถ
ตอบสนองต่อพันธกิจในปัจจุบ ัน โดยใช้ความ
คล่องตัวและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
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และสามารถเตรียมองค์การให้พร้อมรับสภาพแวดล้อมทางภาระหน้าท่ี และการปฏิบัติการในอนาคต โดยการพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ ซึ่งในบริบทของความยั่งยืน แนวคิดเรื่องการปรับตัวที่จะทำให้ ฐท.สส. 
ประสบความสำเร็จในอนาคตนั้น จะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพท่ีดีสำหรับบุคลากรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอีกด้วย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนผังแสดงโครงสร้างการนำองค์การ กระบวนการนำองค์การ และการถ่ายทอดการนำองค์การของ ฐท.สส. 

 

 

 

โครงสร้างการน าองค์การ กระบวนการน าองค์การ การถ่ายทอดการน าองค์การ

ผบ.ฐท.สส. (ผู้บริหารสูงสุด)

รอง ผบ.ฐท.สส. (๑) รอง ผบ.ฐท.สส. (๒)

เสธ.ฐท.สส. (หน.ฝอ)

รอง เสธ.ฐท.สส. (๑) รอง เสธ.ฐท.สส. (๒)

หน.นขต.ฐท.สส.

คณะทำงานขับเคลื่อนของ ฐท.สส. 

คณะทำงาน การปฏบิติงานตามพันธกิจ ฐท.สส. 

คณะทำงาน กำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ปี 

คณะทำงาน PMQA 

คณะทำงาน ระบบควบคุมภายใน 

คณะทำงาน การจัดการความรู้ KM 

คณะทำงาน สวัสดิการภายใน 

คณะทำงาน กำกับดูแลองค์การที่ดี 

คณะทำงาน ระบบสารสนเทศ 

คณะทำงาน ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

 

๑. การมีส่วนร่วมและสื่อสารอย่าง

ทั่วถึงตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. กำหนดทิศทางขององค์การ 

(วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ) 

๗. พัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง 

(นวัตกรรมและการบริการ) 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานสร้าง

แรงจูงใจ สง่เสริมการเรียนรู้และ

ความผูกพัน 

๕. ติดตาม/วัด/วิเคราะห์ผล/

ทบทวนปรับปรุง 

๔. ปฏบิัติตามแผน กำกับการและ

ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 

๓. วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ

และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ ภายใน

ปี ๒๕๖๘ 

เป้าประสงค์หลักและผลการ

ดำเนินการที่คาดหวัง 

พันธกิจ ฐท.สส. 

ค่านิยม S-BASE 

แผนปฏบิัติราชการ ๔ ป ี

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. 

แผนปฏบิัติราชการประจำปี 
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การสร้าง

สภาพแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งความสำเร็จ 

บทบาทผู้บริหารระดับสูง กระบวนการ/กลไก/วิธีการ ผลลัพธ์ 

การบรรลุพันธกิจ 
 
 
 

ผบ.ฐท.สส. มอบนโยบาย รวมทั้ง
กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติ
โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ
รองลงไปกำกับดูแลตามสายงาน
และรายงานให้ทราบ 

- มีจัดการสัมมนาเพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน 
- ผบ.ฐท.สส. มอบนโยบายเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
- การประชุมเรง่รัดติดตามงานติดตาม
งานของคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานต่าง ๆ  
- การบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

ตัวชี้วัดคุณภาพในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ตาม
พันธกิจของ ฐท.สส. มี
แนวโน้มสูงข้ึน 

การปรับปรงุการ
ดำเนินงาน 

- นำข้อมูลผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคาะห์เพ่ือนำมาปรับปรุง 
การทำงาน 
- จัดทำแผนเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ 

- การใช้กลไก PDCA มาช่วยในการ
บริหารงาน 
- นำการจัดการความรู้ (KM) การสร้าง
นวัตกรรม มาช่วยในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 
- หลังการดำเนินงานแต่ละงานเสร็จ
สิ้น ให้มีการจัดทำ AAR เพ่ือเก็บข้อมลู
และนำมาใช้ปรับปรุงในการทำงาน
ครั้งต่อไป 

หน่วยต่าง ๆ มีการจัดการ
ความรู้ (KM) และสามารถ
นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

การเรียนรู้ระดับ
องค์การ 

ส่งเสริมให้ ฐท.สส.เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจ
และการบรรลุเป้าหมาย 

ยกระดับคุณภาพขององค์การด้วยการ
จัดการความรู้ (KM) โดยมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านการ
บริการ หรือกระบวนการทำงาน โดย
ใช้เครื่องมือ PDCA, LEAN เป็นต้น 

- เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
องค์การอย่างกว้างขวาง 
- มีการจัดเก็บองค์ความรู้
เป็นฐานข้อมูลโดยให้หน่วย
ต่าง ๆ นำเสนอการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) 

การเรียนรู้ระดับ
บุคคล 

ส่งเสริมให้กำลังพลมีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงาน  

-ให้กำลังพลได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม
จากการอบรม สัมมนา หรือไปศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ 
- การถ่ายทอดความรู้โดยการสอนงาน
ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

ทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาโดยได้จัดทำเป็น
ทำเนียบไว้ 

การสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมซึ่งมาช่วย
ปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

- การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้ให้แต่ละหน่วยได้ส่งผลงาน
นวัตกรรม 

ได้ผลงานนวัตกรรมในแต่ละ
สาขา 

ตาราง ๑.๑-๔ การสร้างสภาพแวดล้อมมุ่งสูค่วามสำเร็จ 
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(๕) การทำให้เกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง  

 ผบ.ฐท.สส. ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื ่อนนโยบายและเจตนารมณ์ของ ผบ.ทร. ประจำปี
งบประมาณ ๖๕ โดยกำหนดไว้ในนโยบายของ ผบ.ฐท.สส. และมอบหมายให้ รอง ผบ.ฐท.สส. เสธ.ฐท.สส. และ  
รอง เสธ.ฐท.สส. สายงานต่าง ๆ กำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยนำการจัดการความรู้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที ่ดีขึ ้น ทั้งนี ้ เสธ.ฐท.สส. จะเป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการประจำเดือน  
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทำงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน รับฟังข้อขัดข้อง  
ใหค้ำแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายอำนวยการทุกสาย จะต้องช้ีแจงแผนงานและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ในแต่ละสายงาน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกื้อกูลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ต่อไป โดยอาศัยกระบวนการตามแนวทาง Deming Model (PDCA) ซึ ่งเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ ่งเป็น
กระบวนการท่ีใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์การอย่างเป็นระบบ สามารถ
ทำซ้ำได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

 ๑. P คือ การวางแผนการทำงาน (Plan)   
 ๒. D คือ การลงมือทำ (Do)  
 ๓. C คือ การตรวจสอบงาน ตรวจสอบการทำงาน (Check)  
 ๔. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act/Action) 

 ผบ.ฐท.สส. มอบนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัต ิ โดยมี  
รอง ผบ.ฐท.สส. (๒) เป็นผู้ช่วยในการกำกับกับดูแลระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างและการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
Timeline ที่กำหนด เพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยให้ฝ่าย
อำนวยการต่าง ๆ เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการ
คู่ขนานได้ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการซ่อมบำรุงเรือของ กรง.ฐท.สส. ได้นำ
สถิติการซ่อมทำที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการซื้ออะไหล่สำรองคลัง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงตาม
กรอบระยะเวลา  

 อีกท้ัง ได้ปรับปรุงการบริการ โดยการจัดทำกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของ ฐท.สส. ในการ
ปฏิบัติการตามแผนความพร้อมรบในสาขาต่าง ๆ ในกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร นับเป็นการสร้าง
คุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสร้างคน ตามนโยบาย Road map to 
Standard Navy ของ ผบ.ทร. ให้เป็นมาตรฐาน เป็นการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร และกระบวนการฝึกทางยุทธวิธี  จากการทดสอบขีดความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงจาก
กระบวนการ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่มิติใหม่ในการดำเนินการ  
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ก. การกำกับดูแลองค์การ 
(๖) การกำกับดูแลองค์การ 
 ฐท.สส. ใช้ Deming Model (PDCA) เป็นเครื่องมือ
ในการกำกับดูแลองค์การ โดยในด้านความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานนั้น ผบ.ฐท.สส.ได้ลงคำส่ังมอบอำนาจ
ให้ รอง ผบ.ฐท.สส. เสธ.ฐท.สส. และ รอง เสธ.ฐท.สส. 
รับผิดชอบในงานแต่ละด้าน เพื่อให้ครอบคลุมงานตาม
พันธกิจของ ฐท.สส. ทำให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
งานอย่างชัดเจน โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ีท่ีได้รับมอบจะไปกำกับ
ดูแลงานในสายงานของตนเองได้อย่างใกล้ชิด มีการ
ติดตามงานผ่านกลุ่มการทำงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ ้นใน 
Application Line การประชุมติดตามงานทั ้งในระบบ Onsite และ Online เช่น ในการประชุม นขต.ฐท.สส.
ประจำเดือน ท่ีมีการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทร. การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น รวมถึงการ
ประชุมติดตามงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ ท่ี ฐท.สส. ได้แต่งต้ังขึ้น  

ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฐท.สส. มีกระบวนการ
ควบคุมภายใน ในการตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ด้าน เพื่อวิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้ ทร. ทราบทุกปี และยังมี กง.ทร. คอยตรวจสอบและสอบทานบัญชี 
มี สตน.ทร. คอยตรวจสอบท้ังด้านการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบ ภายใน ทร.เพื่อแนะนำการปฏิบัติท่ียังไม่ถูกต้องให้
ได้รับการแก้ไขซึ่ง สตง. จะมาตรวจสอบตามวงรอบ 

ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสีย ฐท.สส. คำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเร ือและ
ประเทศชาติเป็นที่ตั ้ง ตัวอย่างเช่น กรณี การแก้ไขปัญหาที ่ดิน
กองทัพเรือ (ตำบลแสมสาร) ผู ้ได้รับผลกระทบเป็นประชาชนใน
พื้นที่ตำบลแสมสาร ซึ่งมีทั ้งประชาชนทั่วไป กลุ่มนายทุน หรือ
แม้กระทั่งครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือ ผบ.ฐท.สส. ได้มอบ
นโยบายให้ม ีการดำเน ินการ โดยคำนึงถ ึงผลประโยชน ์ของ
กองทัพเรือ และของประเทศชาติเป็นที่ต้ัง จะไม่ให้กระทบกับพี่น้อง
ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้จะมุ่งเน้นกับกลุ่มนายทุนที่มีการรุกล้ำ
ที่ดินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนที่ชัดเจน หวังเพื่อการจัดระเบียบ  

 

๑.๒ การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม 



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๓๓  

 

 
การนำเข้าสู่ระบบเพื่อการบริหารจัดการท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ และได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังเช่น กรณีท่ีประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลแสมสารยินยอมย้ายไปอยู่ในโครงการบ้านมั่นคงที่ทางราชการจัดสรรไว้ให้ใหม่  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการ
ตรวจสอบการดำเนินงานจากประชาชน ผู ้ร ับบริการ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ที่มีความหลากหลายและเข้าถึงง่าย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
พัฒนาช่องทางดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น เช่น การรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบใน Website  
ฐท.สส. ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.) เมื่อมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศสส.ทร. 
จะแจ้งข้อมูลให้ทาง ฐท.สส. ทำการตรวจสอบ และแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยัง ศสส.ทร. และแจ้งการแก้ไขหรือ
ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ รวมถึงจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง 
Google Form โดยการสแกน QR Code โดยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการต่อไป 
 ด้านความรับผิดชอบต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ผบ.ฐท.สส. มีนโยบายในการบริหารงานที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำกับดูแลหน่วยงานโดยส่ือสารผ่านทางหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
เพื ่อท่ีจะได้นำนโยบาย หรือข้อสั ่งการต่าง ๆ ไปชี ้แจงกำลังพลในสังกัดเพื ่อให้เกิดการปฏิบัติและตอบสนอง
ผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้กำลังพลมีความรักความสามัคคี มีความรักในองค์การ  
อีกท้ังกำชับให้กำลังพลดำรงตนเป็นข้าราชการท่ีดี ไม่ประพฤติตนท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการของ ฐท.สส. อยูภ่ายใต้กรอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Organizational Governance) 
เพื่อสร้างความ มั่นใจว่า ข้อส่ังการและนโยบายจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบหรือสังคมโดยรวม  
 ด้านความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ 
ฐท.สส. คือ ยก.ฐท.สส. และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คือ คป.ฐท.สส. โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. (พคบ.ฐท.สส.) นำกลไก PMQA มาขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ 
หากตัวชี ้วัดใด ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย จะให้หน่วยที่รับผิดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของ  
ฐท.สส. รายงานให้ ผบ.ฐท.สส.ทราบ เพื่อทำการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง PDCA ต่อไป เช่น 
กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท่าเรือของ ฐท.สส. กระบวนการซ่อมบำรุงเรือ ที่จะสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ในการลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ เช่น โครงการคลินิกหมอเรือของ
กรมโรงงาน ฐท.สส. เป็นต้น    
(๗) การประเมินผลการดำเนินการ 
 ฐท.สส. ได้นำผลการประเมินตามตาราง OP-1 มาทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่การประเมิน
การรับรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำองค์การของผู้บริหารและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และภาพรวมของ ฐท.สส. ซึ่ง
ผลการประเมินดังกล่าว จะนำมาวิเคราะห์ ทบทวน และจัดลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้  
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ปรับปรุงการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ตัวชี้วัด การนำข้อเสนอแนะจากการประเมินด้านกำกับดูแลองค์การ
ได้รับการปรับปรุงจนสำเร็จบรรลุค่าเป้าหมาย 
 

ตัวอย่างการประเมินระบบการนำ
องค์การ(ภาพรวม/ทีมบริหารทั้ง

ทีม) 

ผู้ทำหน้าที่ประเมิน/
หน่วยงานที่ประเมิน 

แนวทางหรือวิธีการ
ประเมิน 

ความถี ่
การนำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง 

การประเมินการนำองค์การ 
(สื่อสาร สั่งการ ถา่ยทอด จูงใจ) 

นขต.ฐท.สส. แบบประเมิน ทุกเดือน ฝ่ายอำนวยการนำผลการประเมิน
มาเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข 

ผลการประเมินการดำเนินงานทั้ง
องค์การประสิทธิผลการนำ

องค์การ 

หน่วยต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผู้รับบริการและมีส่วนได้

ส่วนเสีย 

แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานหรือการ

ให้บริการ 

ทุกครั้งที่มีการ
สนับสนุนหรือ

ให้บริการ 

นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ/ความกา้วหน้า
ขององค์การ การบรรลุพันธกิจ/

การบรรลุยุทธศาสตร ์

ประเมินตนเอง รวบรวมข้อมูล และ
สถิติ 

ทุกปี ทบทวนพันธกิจ กระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน แผน

ยุทธศาสตร์และตัวชีว้ัด 
การประเมินคณะกรรมการชุดต่าง 

ๆ ที่กำกับดูแลองค์การ 
คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทร. (พคบ.ทร.) 

การตรวจรายงาน 
Application 

Report 

ทุกปี ปรับปรุงการกำกับดูแลองค์การ 

ตาราง OP-1 ประเด็นการประเมินการนำองค์การ 
 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม 
(๘) การประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบ 
 ฐท.สส. มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามกฎหมาย มีมาตรการหรือวิธีการในการป้องกัน

ผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นกับสังคมของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นท่ี ฐท.สส. และชุมชนโดยรอบ เช่น การจัดการขยะในพื้นท่ี

ทิ ้งขยะบริเวณเขาตะแบก การจัดการการบุกรุกที่ดินบริเวณตำบลแสมสาร การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สัตหีบ  

การจัดการผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากโครงการเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การดำเนินการ

ตามกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทาง

ทะเลและชายฝั่ง การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งการ

ดำเนินการจะกำหนดเป็นรูปแบบคณะกรรมการ 

หร ือคณะทำงาน เพื ่อให้ม ีการกำกับดูแลการ

ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเป็นไป

ตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั ้งระเบียบ และ

ข้อบังคับต่าง ๆ โดยในแต่ละคณะกรรมการจะมี

นายทหารพระธรรมนูญเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย  
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เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ หากมีกรณีที่ต้องพิจารณาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นให้กับคณะกรรมการที่ได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานและเพื่อความรอบคอบในการดำเนินงาน  

โดย ฐท.สส. จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบในเชิงลบกับชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิดการ

ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ของกลุ่มบุคคล โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้  

หากมีข้อสงสัยหรือโต้แย้งของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฐท.สส. ได้กำหนดให้มีช่องทางในการตรวจสอบ

ข้อมูลการดำเนินการในเว็บไซต์ ฐท.สส. เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้งยังมีช่องทางให้ร้องเรียนร้องทุกข์  

ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือพื้นท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเช่ือมโยงกับศูนย์ประสานราชการ

ใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.) เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 
 

(๙) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 ผบ.ฐท.สส. ให้ความสำคัญการประพฤติปฏิบัติตนของอย่างมีจริยธรรมของกำลังพล และได้กำหนดไว้ใน

ค่านิยม ของ ฐท.สส. S-BASE โดยมีสองส่วนด้วยกันคือ B : Belongingness รักในองค์การ มีความรักสามัคคี  

มีขีดความสามารถในการประสานงานและการทำงานเป็นทีม มีระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ยุติธรรม 

โปร่งใส และ A : Accountability รับผิดชอบในงาน เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานที่ทำ ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี 

และองค์การ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

 ในขั้นการปลูกฝังจริยธรรมนั้น ฐท.สส. ได้จัดให้มีการอบรมศีลธรรมประจำเดือน โดยพระสงฆ์จากวัดในพื้นท่ี 

การบรรยายธรรมโดยอนุศาสนาจารย์ เพื่อบรรยายหลักธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งมีการอ่านบทความแนวคิดทางธรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการแถวใหญ่

ประจำสัปดาห์ กรณีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) จึงได้ปรับเปล่ียนวิธีการโดย

ส่งบทความแนวคิดทางธรรมเผยแพร่ทาง Application Line ในกลุ่มต่าง ๆ ด้วย รวมทั้ง กพ.ฐท.สส. ได้บรรจุแผนงาน

การบรรยายปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามห้วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ

ให้กำลังพล ฐท.สส. ได้ซึมซับแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ฐท.สส. ได้ดำเนินการตามแนวทาง 

ทร. ใสสะอาด ในการให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม และความ

โปร่งใสของ ทร. เพื่อให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assesssment : ITA) ในแต่ละปี ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตามที่ ป.ป.ช. กำหนด อีกทั้งเพื่อให้

กำลังพลมีการพัฒนา และมีค่านิยมท่ีดี รวมถึงสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ คำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั ้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assesssment : OIT) ในเว็ปไซต์ ฐท.สส. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึงข้อมูล  ต่าง ๆ หากต้องการ

ตรวจสอบการดำเนินงานของ ฐท.สส. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ตามเป้าประสงค์ของ ทร.  
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กลุ่มบุคคล 
ประเด็นกำกับ
ด้านจริยธรรม 

วิธีการส่งเสริมจริยธรรม 
คณะกรรมการ/

คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
ความถี่ใน
การติดตาม 

การดำเนินการในกรณีที่ผิด
จริยธรรม 

- นายทหาร
สัญญาบัตร 
- นายทหาร
ประทวน 

- ความ
รับผิดชอบ 

- ผู้บังคับบัญชากำกบัดูแลติดตาม
การปฏิบัติงานใหถู้กต้อง ทันเวลา 

- ผู้บังคับบัญชา  
- ประธานคณะกรรมการ
หรือประธานคณะทำงาน 

- ตามความ
เหมาะสม 

- การกระตุ้นเตือน การว่า
กล่าวตักเตือน 

- ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
ตามแนวทาง ทร. ใสสะอาด 
- การบรรยายปลูกจิตสำนึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

- คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
- กบ.ฐท.สส. 

- ทุกครั้ง - การต้ังคณะ กรรมการ
สอบสวน 

- นายทหาร
สัญญาบัตร 
- นายทหาร
ประทวน 
- พลทหาร 
- ลูกจ้าง 
-พนักงาน
ราชการ 

- ความมี
ระเบียบวินัย 

- การตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่ง
การ และการฝึกบุคคลท่ามือเปลา่ 
ท่าพระราชทาน หลังแถวใหญ่
ประจำสัปดาห ์
- การอบรมหน้าแถวใหญ่ และ
หน้าแถวในการแถวแต่ละหน่วย 

- กพ.ฐท.สส. - ทุก
สัปดาห ์

- การว่ากลา่วตักเตือน 
- การลงโทษ 
- การสอบสวนทางวินัย 

- การมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

- การอบรมศีลธรรมประจำเดือน แผนกอนุศาสนาจารย์ 
กพ.ฐท.สส. 

- ทุกเดือน - การว่ากลา่วตักเตือน 

ตาราง ๑.๒-๑ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม 
(๑๐) ความผาสุกของสังคม 
 ฐท.สส. ได้ให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน รวมถึงกำลังพลและ
ครอบครัวในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยได้มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการสวัสดิการท่ี ฐท.สส. 
รับผิดชอบให้ดียิ่งขี้น เช่น การจัดสร้างลานกีฬา อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง ท้ังในพื้นท่ีเขตบ้านพักฐานทัพเรือสัตหีบ สนาม
กีฬาราชนาวี กม.๕ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ (หนองตะเคียน) เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการ ครอบครัวและ
ประชาชนโดยท่ัวไปได้ใช้บริการ เป็นต้น การให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของประชาชน ในการดำรงชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ
ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไข ซึ่งได้รับการสนับสนุนหน่วยแพทย์จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 
ในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การฉีดวัคซีน การตรวจหาเช้ือ การสวบสวนโรค 
ในกรณีท่ีมีผู้ติดเช้ือและการรักษาผู้ป่วย รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษากรณีมีการกักตัวท่ีบ้านหรือภายในหน่วย อีกท้ัง 
ศปก.ทร. ยังมอบหมายให้ ฐท.สส. เป็นศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง โดยจัด
เจ้าหน้าที่ ศปรภ.สัตหีบ รับข้อมูลทางโทรศัพท์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดรถจาก กขส.ฐท.สส. ให้การสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีแผนงานการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ การจัดแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด การจัด
โครงการค่ายกีฬาเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินการด้านการป้องปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อส่งมอบ
การบริการที่คำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม และสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ รายละเอียดตามตาราง ๑.๒-๒ 
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การส่งเสริมความ
ผาสุกด้านต่าง ๆ 

แนวทางการดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ด้านเศรษฐกิจ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นต้นแบบในการนำไปเป็นแนวทางใน
การเกษตรในพ้ืนที่ทำกินที่มีเน้ือที่จำกัด ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการศูนย์เกษตรกรรม ฐท.สส. กำลังพล ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ได้ซื้อ
สินค้าเกษตรในราคาถูก เป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่าย 

การฝึกอบรมอาชีพในการทำผ้ามัดย้อมให้กับกำลังพลและ
ครอบครัว 

สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กำลังพลและ
ครอบครัว 

การฝึกอรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ ฐท.สส. สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ด้านสังคม การมอบสิ่งของอุปโภคบรโิภคให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ในชุมชนต่าง ๆ ของสัตหีบ  

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิต 
แก้วิกฤต COVID-19 

ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลน
โลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที่สัตหีบ 
เพ่ือกวดขัน และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID–19) 

สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานประกอบการต่าง ๆ  

ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ การพัฒนาให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความสะอาด 
เรียบร้อย และสวยงาม 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ลดปริมาณขยะโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และสามารถคัดแยกขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อ ให้สามารถได้รับการ
กำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ตาราง ๑.๒-๒ การสร้างความผาสุกต่อสังคม 
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(๑๑) การสนับสนุนชุมชน 
 ฐท.สส. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังคำกล่าวที่ว่า 
“ฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจในคณุภาพชีวิตของประชาชนในพื้นทีส่ัตหีบ” ตามแนวคิดการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ ่งองค์การทุกขนาดมีโอกาสบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมท้ังการบูรณาการความร่วมมือกับองค์การอื่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่น การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก
ของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
ในการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ในองค์การและความร่วมมือกันในการสนับสนุน
ชุมชน โดยมีข้ันตอนในการคัดเลือกชุมชนและสนับสนุนชุมชนดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกชุมชน โดยกำหนดปัจจัยที่สำคัญ  
ในการใช้คัดเลือกชุมชน เช่นเป็นชุมชนท่ีองค์การต้ังอยู่ หรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ขององค์การ 
หรือเป็นชุมชนท่ีเห็นควรสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศล 
 ๒. สำรวจ จำแนก และจัดลำดับความต้องการของชุมชนที่เลือก ทั้งนี ้การให้การสนับสนุนจะคำนึงถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถตามสมรรถนะหลักของ ฐท.สส. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจประจำของหน่วย 
 ๓. ดำเนินการสนับสนุนชุมชนตามกิจกรรมท่ีกำหนด และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
 ๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 

 ผบ.ฐท.สส. ได้มอบนโยบายในการสนับสนุนรัฐบาล หน่วยเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการการสนับสนุนชุมชนและสังคม ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ท่ีเป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวสัตหีบ  
ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายทำให้สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เป็นสถานท่ี  
ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของสัตหีบ และมีการปรับปรุงการใช้พลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานทดแทน 
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 ๒. นำระบบบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มาใช้ในการกำจัดขยะท่ีเขาตะแบกให้เป็นรูปธรรม 
และไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการภายใต้เงื ่อนไขที่ไม่เป็นมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม การรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและการนำมาใช้ซ้ำของหน่วยงานในพื้นท่ีในโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 ๓. การบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 
ปีงบประมาณ ๖๕ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนแหล่งน้ำ ท่ีใช้อุปโภคและ
บริโภค 

  
 ๔. การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูประชาชน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID–19) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ รพ.อาภากรฯ ในการตรวจหาเช้ือด้วย ATK 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในสัตหีบ 
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 ๕. การพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดสถานที่ ขุดลอกคูคลองบริเวณที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งพ่นยา
ฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนสัตหีบ 
เขต ฐท.สส. เพื่อเตรียมการรองรับเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนท่ีโรงเรียน (On Site) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีวันหยุดยาว เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ได้แก่ 
  ๖.๑ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อน
เด ินทาง  โดย กขส.ฐท.สส.  ณ สวนกรมหลวงช ุมพร 
กองทัพเรือ 
  ๖.๒ การตั ้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน 
ร่วมกับอำเภอสัตหีบ บริเวณจุดต่าง ๆ บนถนนสายหลัก ใน
พื้นท่ีสัตหีบ  
  ๖.๓ การตรวจหาเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) หลังเดินทางกลับจากช่วงเทศกาล ในพื้นท่ีตลาดเช้า สวนกรมหลวงชุมพร และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 
ฐท.สส. 
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 ๗. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีสัตหีบ โดยร่วมกันพัฒนาให้พื้นท่ีต่าง ๆ ให้มี
ความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม 
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หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ก. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 

(๑) กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 ฐท.สส. ให้ความสำคัญในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์โดยมีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด

เป้าหมายอย่างชัดเจน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) กำหนดทิศทาง จุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ ทร. ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ทร. ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการกำหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีที ่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติโดยมีโครงการ/กิจกรรม รองรับแผนยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. มีการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับบุคคล มีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายท่ีกำหนด ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ ฐท.สส. โดยมีรายละเอียด

ขั้นตอนตามแผนภาพ 

ภาพ ๒.๑-๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของฐานทัพเรือสัตหีบ 

๒.๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
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 ในปีงบประมาณ ๖๕ ฐท.สส. เรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน จากการทบทวนการวิเคราะห์

องค์การ ความต้องการทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เพื่อ

แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับ นโยบายของ

ผบ.ฐท.สส. การวิเคระห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภาวะแวดล้อม

โดยรอบ มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการขอปรับการจัดสรร

ทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนรวมถึงการปรับเปล่ียนตามความจำเป็นของ ฐท.สส. ท้ังนี้ เงื่อนไขการปรับ

การจัดสรรทรัพยากร จะต้องไม่ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์ของแผนงาน/กิจกรรม ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

(๒) นวัตกรรม 

 ฐท.สส. มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้เกิดนวัฒกรรมภายในองค์การ โดยรวบรวมข้อมูลจาก 

ยุทธศาตร์ ทร. นโยบาย ทร. แผนปฏิบัติราชการของ ทร. สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์

องค์การโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งผลการจากวิเคราะห์สามารถกำหนด วิสัยทัศน์ของ ฐท.สส. พันธกิจ ท่ีจะ

สามารถทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าประสงค์และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ เพื่อ

สร้างสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนแก่การสร้างนวัตกรรม เช่น การสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบ การบริการท่าเรือ

และได้บรรลุเป็นเป้าหมายที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานทัพเรือ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับฐานทัพ

ท่าเรือช้ันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดดังภาพ 
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โดยมีการถ่ายทอดแนวทางการสร้างนวัตกรรม ผ่าน
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
นักปฏิบัติตามหน่วยต่าง ๆ  ของ ฐท.สส. เพื่อให้กำลังพล
ในหน่วยต่าง ๆ  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
ต่าง ๆ มีการระดมความคิดเห็นอันหลากหลายเพื่อ
ช่วยกันเฟ้นหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
จริง จนเกิดมาเป็น Best Practice จนสามารถนำไปสู่
การเกิดนวัตกรรมท่ีจะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้ในการกำหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์นั้น 
ฐท.สส. ได ้ดำเน ินการโดยใช ้ เคร ื ่องม ือ SWOT 
Analysis โดยพิจารณาปัจจัยภายใน (Strength) ของ 
ฐท.สส. ด้านต่าง ๆ นำมาพิจารณาว่ามีปัจจัยภายนอกองค์การหรือโอกาส (opportunity) อะไรบ้าง ท่ีน่าจะเป็นส่วน
ในการส่งเสริมให้ ฐท.สส. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จากนั้นจึงนำโอกาสต่าง ๆ ท่ีได้วิเคราะห์ไว้มาจัดทำ
เป็นตาราง TOWS Matrix เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป 

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
วิธีการท่ีได้มาซึ่ง 

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
นวัฒกรรม ผลกระทบ/ประโยชน์ 

๑. ทร.ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ฐานทัพท่าเรือต่าง ๆ  ในด้านการส่งกำลังบำรุง นับเป็น
โอกาสอันดีในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของ ฐท.สส. 
ในด้านการส่งกำลังบำรุงในอนาคต 

- ว ิ เคราะห ์ข ้อมูลจาก 
แผนยุทธศาสตร์ของ ทร. 
ด้วย TOWS Matrix 

- นวัฒกรรมการบริการ
ท่าเรือ Smart Port 

 

- มีระบบการให้บริการที ่รวดเร็วและ
ทันสมัย ผ ู ้ร ับบริการสามารถติดต่อ 
สื่อสาร และประสานการปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว พร้อมทั้งมรีะบบสาธารณูปโภค
ที่รองรับได้อย่างทั่วถึง 

๒. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC 
ซึ ่ง ฐท.สส. ได้เข้าร่วมโครงการเป็นโอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของ ฐท.สส. ด้านท่าเรือ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื ่อสนับสนุนและรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 

   

๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยเข้ามา
ประยุกต์ใช ้ในการพัฒนาระบบการปฏิบ ัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบเครือข่าย 
ระบบการควบคุมและสั ่งการ การติดต่อสื ่อสารและ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลความรู้ สำคัญและระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น 

- ว ิ เคราะห ์ข ้อมูลจาก 
แผนยุทธศาสตร์ของ ทร. 
ด้วย TOWS Matrix 

- นวัฒกรรมการบริการ
งานสนับสนุนด้วยระบบ
สารสนเทศ 

- ผู้รับบริการของ ฐท.สส. ได้รับข้อมูล 
สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานการ
ปฏ ิบ ัต ิ ได ้อย ่างรวดเร ็ว ด ้วยระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 

ตาราง ๒.๑-๒ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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(๓) การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ 

ฐท.สส. มีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์     

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงใน

ด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนเปลงในอนาคต และดำเนินการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค และ ทำ TOWS Matrix เพื่อมองหาความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการและจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ดังนี้  

ปัจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการ/แหล่งข้อมูล ความถ่ี เครื่องมือ ผู้เก่ียวข้อง 

ทิศทางองค์การ วิสัยทัศน์ ทร. ๑๐ ปี SWOT Analysis 
แผนที่ยุทธศาสตร์ 
การเปรียบเทียบ 

ทร. 
เจ้าภาพกลยุทธ์ ระดับ ทร. 
ผบ.ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ฐท.สส. 
ผู้บริหารระดับกลาง 

 นโยบาย ผบ.ทร. ๑-๒ ปี 
 เจ้าภาพกลยุทธ์ ระดับ ทร. ทุกเดือน 
 นโยบาย ผบ.ฐท.สส. ปีละครัง้ 
 การประชุม นขต.ฐท.สส. ทุกเดือน 
 กระประชุม ฝอ. ทุก ๖ เดือน 
ลักษณะเฉพาะของ ฐท.สส. ค่านิยม ทร. ตามความเหมาะสม SWOT Analysis 

ขีดสมรรถนะของ ฐท.สส. 

การเปรียบเทียบ 

ทร.  
ยุทธศาสตร์ ทร. 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ฐท.สส. 
ผู้บริหารระดับกลาง 
ข้าราชการ ทหาร และพนักงาน
ราชการ ฐท.สส. 

 นโยบาย ทร. 
 ค่านิยม ฐท.สส. 
 การสำรวจความคิดเห็น 
 การประชุม 

กฏหมายสำคัญที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารทางราชการ ตามความเหมาะสม SWOT Analysis  

นโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุม/สัมมนาร่วมกับ
หน่วยเหนือ/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ตามความเหมาะสม SWOT Analysis ผบ.ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ฐท.สส. 
หน.นขต.ฐท.สส. 

ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

นโยบายจากเจ้าภาพกลยุทธ์ ทร. ๑๐ ปี/๔ ปี/
ประจำป ี

SWOT Analysis ผบ.ฐท.สส. 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส. 
คณะทำงาน พคบ.ฐท.สส. 

การประชุมร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

ตามความเหมาะสม 

ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน 
การสำรวจความคิดเห็น 

ตาราง ๒.๑-๓ กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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แผนผังการดำเนิน การวิเคราะห์ และการกำหนดยุทธศาสตร์ 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ยุทโธปกรณ์ของ ฐท.สส. มีอายุการใช้งานที่นาน : W1 

- ยังไม่ให้ความสำคัญกับการนำแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

: W2 

- โครงสร้างการจัดส่วนราชการและหน่วยงานยังไม่รับรองการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : W3 

- ขาดการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่สำคญัอย่างเป็นระบบ : W4 

- ขาดการจัดการและพัฒนากำลังพลของ ฐท.สส. จะทำกำลังพลมี

ความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน : W5 

 

 

จุดแข็ง (Strength) 

- กำลังพลและยทุโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนหน่วย : S1 

- มีการกำหนดโครงสร้างการจัดการและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน : S2 

- มีระเบียบวินัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ : S3 

- มีระบบการฝึกที่ชัดเจน : S4 

- มีศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ฐท.สส. : S5 

- มีหน่วยขึ้นตรงและหน่วยสมทบที่จัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับกาปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ : S6 

- เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก : S7 

 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

- สถานการณ์ด้านการเมืองของประเทศ : T1 

- ปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น : T2 

- ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติและปัญหาการล่วง

ละเมิดสถาบัน : T3 

- การจัดสรรงบประมาณของประเทศในงานด้านความมั่นคง   

มีจำกัด : T4 

 

โอกาส (Opportunity) 

- การให้ความสำค ัญกับการสร ้างความเข ้มแข ็งให้ก ับฐานท ัพท ่าเร ือต ่าง ๆ ในด ้าน                

การส่งกำลังบำรุง : O1 

- การให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะประชาชนที่ประสบ   

ภัยพิบัติ : O2 

- การให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลมากยิ่งขึ้น : O3 

- การพัฒนาระบบราชการไทย : O4 

- ความสามารถในการพึ่งพาตนเองเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา : O5 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : O6 

 

 
SO 

กลยุทธ์เชิงรุก 

ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

WO 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

ST 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT 
กลยุทธ์เชิงรับ 

ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

โอกาส 

อุปสรรค/ข้อจำกัด 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

เสริมสร้างกำลังพล

เป็นมืออาชีพ 

พัฒนาการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สร้างความโปร่งใสและ

ความเช่ือมั่นศรัทธา 

พัฒนาฐานทัพท่าเรือ

เป็นมาตรฐานสากล 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์

ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืน 
ของส่วนราชการ 

จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ 
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ

สารสนเทศ 

๑. มีนโยบาย ทร. ที่ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาฐานทัพท่าเรือต่าง ๆ  ทำให้ ฐท.สส. 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถหลัก/สนับสนุน 
ของ ฐท.สส. ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ได้ 

๒. มีนโยบายรัฐบาลในโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ทำให้ ฐท.สส.พัฒนา
ขีดความสามารถของ ฐท.สส. ด้านท่าเรือให้เป็น
มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนและรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

๓. หน่วยเหนือได้ให้ความสำคัญกับการ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง  ๆทำให้ 
ฐท.สส. สามารถการเสนอของบประมาณจัดหา
ยุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ใช้
ราชการมานานและชำรุด 

๔. ฐท.สส. มีการพิจารณาการปรับโครงสร้าง 
ระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานและแผนให้ 
มีความทันสมัยและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๕. ฐท.สส. จะนำหลักการและแนวคิดการพัฒนา
ระบบราชการ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
การจัดการภายใน  

๖. ฐท.สส. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์และปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

๑. ขาดความต่อเน่ืองในการพิจารณา 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม 
และกฎระเบียบ ความต้องการของ
ผู้รับบริการในอนาคต 

๒. ฐท.สส. ได้รับงบประมาณ โดยภายหลัง
จากท่ีทราบวงเงินจัดสรรจาก ทร. ในแต่ละปี
แล้ว จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และ
ทรัพยากรในการดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ 
ทร. กำหนด โดยบริหารจัดการภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีได้รับ 

๓. ระบบสื่อสาร สังคมออนไลน์ ท่ีเจริญมาก
ยิงข้ึน มีการแพร่การจายข่าวสาร ท่ีเป็น
ข้อเท็จจริง อย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อระบบ
การบริการที่ต้องมีความเป็นมาตรฐาน 
พฤติกรรมการบริการที่แสดงออกต้อง
ระมัดระวัง 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ในบาง
ประ เด ็น  เน ื ่ อ งจากว ิ ธ ี การในการ
เปร ียบเท ียบก ับหน่วยงานในระ ดับ
เดียวกัน หรือหน่วยงานอื่นที่มีร ูปแบบ
งานใกล ้ เค ี ยงก ัน  (Benchmarking) 
กระทำได้ยาก เนื่องจาก ระบบฐานทัพ
ท่าเรือที่ใช้ทางทหาร ที่มีองค์ประกอบ
การให้บริการครบถ้วนอย่าง ฐท.สส. มี
ลักษณะผูกขาด ใน ทร. จึงอาจจะทำให้
มีประเด็นยุทธศาสตร์ หรือเป้าประสงค์
บางส่วน ที่ควรจะต้องมีการเพิ ่มเติมไว้ 
แต่ไม่ได้รับการกำหนดไว้ในแผนที ่ ได้
จัดทำ โดยจะดำเนินการลดจุดบอด โดย 
ติดตามข้อมูลเกี ่ยวกับความคาดหวัง 
ค วามต ้ อ ง ก าร  และท ั ศน คต ิ ขอ ง
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
ฐท.สส. ในทุก ๆ ด้าน จากช่องทาง
ต่าง ๆ และติดตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ตาราง ๒.๑-๔  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์

 มีการเรียนรู้การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสต์ร่วมกัน ผ่านการดำเนินการของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. โดยมีการดำเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์ครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีงบประมาณ ๖๓ ซึ่งเริ่มมี
การนำไปปฏิบัติ และจะมีการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๖๔ เป็นต้นไป เพื่อนำมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป อีกทั้งยังเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจอีกด้วย การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสต์ ของ ฐท.สส. มีแนวทางที่บูรณาการ
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กับบริบทการปฏิบัติงานขององค์การ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญตามยุทธศาสตร์ อันมีผลต่อวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ ทร. ต่อไป 

(๔) ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 
ฐท.สส. ได้ตรวจสอบ ภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ใน อฉก. ๒๔๐๐ 

ฐท.สส. รวมถึงได้ตรวจสอบพันธกิจ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทีมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
สนับสนุน เพื่อให้สามารถกำหนด Core Business หรือกระบวนการหลักของหน่วย ซึ่งได้ใช้แนวคิดในการออกแบบ
การบริการ ระบบงาน และกระบวนการทำงานของ ฐท.สส. โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การจัดส่วน
ราชการภายในของ ฐท.สส. ตามภารกิจหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ท่ีระบุหน้าท่ีของ ฐท.สส. มีพันธกิจท่ีสำคัญของ ฐท.สส. ท่ีต้องการ
ขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ ฐท.สส. “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการท่าเรือ ภายในปี ๒๕๖๘” ซึ่ง ฐท.สส. สามารถกำหนดสรรถนะและกระบวนการของงานที่สำคัญได้ 
ดังนี้ 

กระบวนการหลัก ฐท.สส. ๔ กระบวนการ 

๑. กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ. บุคคลสำคัญ 

๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี 

- การรักษาความสงบเรียบร้อย 

- การดับเพลิงในพื้นท่ี ทร. (สัตหีบ) 

- การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังสำคัญทางทหาร 

๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ 

- การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ 

- การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ 

- การสาธารณูปโภคไฟฟ้า - ประปา 

- สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

- การซ่อมบำรุงเรือ 

- การ รปภ. ท่าเรือ 

๔. กระบวนการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย

และช่วยเหลือประชาชน 
ตารางแสดงกระบวนการหลักของ ฐท.สส.  

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ด้วยความเป็นเลิศด้าน

การบริหารจัดการท่าเรือภายในป ี๒๕๖๘” 

ภารกิจ ดำเนินการเก่ียวกับการฐานทพั การรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบ

วินัยทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหารและ

พื้นที่ที่ไดร้ับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การเรือนจำ การสวัสดิการ การ

สนับสนุนการปฏบิัติการทางทหารเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการ ด้าน

การฐานทัพเรือและวิชาการอ่ืนตามที่ได้รบัมอบหมาย มีผู้บญัชาการฐานทัพเรือ 

สัตหีบเป็นผูบ้ังคับบัญชารบัผิดชอบ 

พันธกจิ  

๑. ดำเนินการเรื่องการฐานทัพ ไดแ้ก่การส่งกำลังบำรุง การท่าเรือ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนกำลังรบของกองทัพเรือ และหน่วยอ่ืน ๆ ของ 

ทร. ในการป้องกันประเทศและการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

๒. รักษาความปลอดภัยฐานทีต่ั้งหน่วยทหาร และเขตปลอดภยัทางทหารทีร่วมทั้ง

ปฏิบตัิภารกิจทางทหารอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

๓. ใช้ศักยภาพและขดีความสามารถของฐานทัพสนับสนุนรฐับาลในการพัฒนา

ประเทศ การแก้ปัฐหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย 

๔. การดำเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการ การฝึกและศึกษาตามที ่ทร. มอบหมาย 

๕. บรหิารจัดการฐานทัพภายใต้กรอบการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 
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ฐท.สส. ใช้ SIPOC Model ร่วมกับระบบสมรรถนะของ ฐท.สส. จาก Value Chain ที่เป็นผู้ส่งมอบ ในการ
วิเคราะห์และจำแนกบริการจากพันธกิจหลักของ ฐท.สส. ทำให้ ฐท.สส. ต้องส่งมอบบริการที่สำคัญให้แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ฐท.สส. เช่น ประชาชน องค์การภาคเอกชน และหน่วยงาน โดย
สามารถจำแนกบริการและกระบวนการทำงานที่สำคัญตามพันธกิจของ ฐท.สส. ประกอบด้วย 

 

 ฐท.สส. มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับการวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์

และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตามทรัพยากรท่ีได้รับการจัดสรร

จาก ทร. ตามแผนปฏิบัติราชการ และสมรรถนะหลักในการดำเนินการด้วยตนเอง ซึ ่งสามารถกำหนดได้ว่า

กระบวนการใดบ้างที่จะต้องส่งมอบให้พันธมิตรดำเนินการ ซึ่ง ฐท.สส. เป็นหน่วยกำลังรบในพื้นที่ภาคตะวันออก       

มีสมรรถนะหลักท่ีสำคัญคือ สมรรถนะด้านการฐานทัพท่าเรือ และสนับสนุนส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับหน่วย

กำลังรบของ ทร. ในพื้นที่ ในการกำหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของ ฐท.สส. เพื่อให้ขีดสมรรถนะของ ฐท.สส. 

สอดคล้องและเก ื ้อหนุนกัน สำหรับในการกำหนดขีดสมรรถนะหลักของ ฐท.สส. ในอนาคตนั ้น ฐท.สส.  

ได้นำผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  มาเป็นปัจจัยในการกำหนดว่าในอนาคต ฐท.สส. จะมีขีดสมรรถนะหลักอะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี มีที ่แนวคิดทางยุทธศาสตร์คือ สองฝั่งมหาสมุทร สามพื้นที่ปฏิบัติการ หรือ 

OOAAA ได้กำหนดขีดความสามารถในด้านการปฏิบัติการได้ท้ังสองฝ่ังมหาสมุทร ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ ฐท.สส. นั้น 

คือ การพัฒนาด้านการฐานทัพท่าเรือเพื่อรองกำลังรบ และดำรงความต่อเนื่องในการส่งกำลังบำรุงให้ได้ รวมท้ัง      

การรองรับขีดความสามารถในสงครามใต้น้ำ ซึ่งได้เน้นเฉพาะไปท่ีการเป็นฐานทัพของเรือดำน้ำท่ีจะรับเข้าประจำการ

ในอนาคตจึงทำให้สามารถกำหนด ขีดสมรรถนะในการเป็นฐานทัพเรือหลักของ ทร. ให้เป็นขีดสมรรถนะหลักของ ฐท.สส.  

ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เชื่อมโยงการขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางบก 

ทางทะเล และทางอากาศ ส่งผลให้พื้นที่สัตหีบ โดยเฉพาะ ฐท.สส. ได้กำหนดให้พื้นที่พัฒนาด้านการขนส่งโดยสาร

ทางทะเล เช่ือมโยงลงสู่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการคมนาคม และท่องเท่ียว ซึ่งอาจจะกำหนดให้เป็นขีดสมรรถนะหลักใน

อนาคตในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งโดยสารทางทะเลของประเทศในการเช่ือมโยงท้ังทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ

ต่อไป โดย ฐท.สส. มีการบูรณาการการทำงานเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ กับหน่วยงานต่าง  ๆในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท้ังหน่วยงาน

ของ ทร. และส่วนราชการภายนอก เช่น กระบวนการการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และการสนับสนุนการรั กษา  

ความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เป็นต้น 

(๕) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 

ฐท.สส. สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ ฐท.สส. 
เป็นไปตามแผนเดิม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ท่ี
สอดคล้องกับทิศทางของ ฐท.สส. ตามวิสัยทัศน์ 
และ ผบ.ฐท.สส. ได้อนุมัติใช้เมื่อ ปีงบประมาณ ๖๓ 
(บันทึก คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ
ภาครัฐ ฐท.สส. ที ่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลง ๒๑ ก.ย.๖๓)   
ฐท.สส. กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี
สำคัญ ที ่เกิดจากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์   
ตามขั้นตอน ดังภาพ 
 
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ฐท.สส. มี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ ่งมีเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
เป้าประสงค์   
  ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนอย่างสูงสุด 
  ๒. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาฐานทัพเรือ ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับฐานทัพท่าเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าประสงค์  
  ๑. ฐท.สส. มีขีดความสามารถด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และการบริหารจัดการระบบงาน     
ฐานทัพเรือท่ีมีความทันสมัย เทียบเคียงได้กับ ฐานทัพท่าเรือช้ันนำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของ ฐท.สส. เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการช่วยเหลือประชาชน  
เป้าประสงค์  
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  ๑. ฐท.สส. มีความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ   
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการช่วยเหลือประชาชน 
  ๒. พื้นท่ีรับผิดชอบท่ี ฐท.สส. ท่ีได้รับมอบหมาย มีความสงบเรียบร้อย 
  ๓. ปัญหายาเสพติด ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ ฐท.สส. มีความรุนแรงลดลงทุกปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การดำรงขีดความสามารถขีดความสามารถของ ฐท.สส. ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วย และภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมาย 
เป้าประสงค์  
  ๑. ฐท.สส. มีความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วย 
  ๒. ฐท.สส. มีความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน ในการให้การสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหน่วยอื่น ๆ หรือภารกิจตามท่ี ทร. มอบหมาย 
  ๓. กำลังพลของ ฐท.สส. ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐาน และทันสมัย ภายใต้กรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์  
  ๑. การบริหารจัดการของ ฐท.สส. มีความเป็นมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดและส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีการนำระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานภายในของ ฐท.สส. 
  ๓. ฐท.สส. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 
  ๔. หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้โดยสะดวก 

(๖) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ ฐท.สส. เริ ่มจากการประเมินสภาวะแวดล้อมด้วยเครื ่องมือ         
SWOT Analysis : TOWS Matrix ซึ่งเมื่อทราบสภาวะแวดล้อมแล้ว ก็ได้นำผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลักของหน่วย และโดยการในการสร้างสมรรถนะใหม่ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ มาสร้าง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามภาพ 
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 แนวทางพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ ใช้

ประโยชนจ์ากโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ขีดสมรรถนะ ของหน่วยทำให้ได้ประเด็นในการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

โอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม 

การใชัประโยชน์สมรรถนะหลัก
ของ ฐท.สส. และโอกาสในการ

สร้างสมรรถนะใหม่ 

สร้างสมดุล
ระหว่างโอกาส

และความ 
ท้าทาย 

สร้างความสมดุลของ
ความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
สำคัญทุกกลุ่ม 

การพัฒนาฐาน
ทัพเรือ ให้มีขีด
ความสามารถ
ทัดเทียมกับ
ฐานทัพท่าเรือ
ชั้นนำใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ 

การพัฒนา 
ขีดความสามารถ
ของฐานทัพและ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก ให้
สามารถ
ตอบสนองต่อการ
ใช้งาน และ
เทียบเคียงได้กับ
ฐานทัพเรือชั้นนำ
ในภูมิภาคได้ 

การนำเอา
เทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัยมา
ใช้ในบริการ
จัดการ การ
บริการฐานทัพ
ท่าเรือและบริการ
อื่น ๆ ตามภารกิจ  

การพัฒนาหลักการปฏบิัติของ 
ฐท.สส. รวมทั้งจัดการฝึกเพื่อ
เตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์
บุคคล องคว์ัตถุ และองค์ยุทธวิธี 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสใน
การเสริมสร้างสมรรถนะใหม่คือ 
งานด้านการฐานทัพท่าเรือใน
การรองรับเรือดำน้ำในอนาคต ที่
จะต้องพัฒนาสมรรถนะหลักเดิม
ให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น 

- การนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

- การบริหาร
จัดการทรัพยากร
และงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจำกัด 

 

จัดกำลังให้ม ี
ขีดความสามารถเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ที่กำหนด และเป็นไป
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ และ 
ผุ้มีส่วนได้เสียของ  
ฐท.สส. 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของ ฐท.สส. 
เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนา
ประเทศ การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

การดำรงสภาพของ
ยานพาหนะ และ
ยุทโธปกรณ์ให้มี
ความพร้อมสำหรับ
การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
ช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
ทันท่วงที 

ส่งเสริมการใช้องค์
ความรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานจริง
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในอันที่
พัฒนานวัตกรรม
สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาประเทศ 
การรักษาความสงบ 
และการช่วยเหลือ
ประชาชน  

การพัฒนาหลักการปฏบิัติของ 
ฐท.สส. รวมทั้งจัดการฝึกเพื่อ 
เตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล 
องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ด้วยการ
เสริมสร้างและตระเตรียมความพร้อม
ไปปฏิบัติงานตามภารกิจในการ
ป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
การถวายความปลอดภัยและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

- - ช่วยเหลือกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

- การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือ
ประชาชนและบรรเทา    
สาธารณภัย  

- การส่งเสริมความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  

ตาราง ๒.๑-๕ ประเด็นในการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 

 มีการเรียนรู้การวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน ของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ฐท.สส. ซึ่งจะต้องมีการติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและทำการประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ต่อไป แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ       
ความต้องการขององค์การ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภาพปัญหาขององค์การ 
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ท่ีมีส่วนร่วมจากบุคลากรในองค์การ 

ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

(๗) การจัดทำแผนปฏิบัติการ  

๒.๒ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ฐท.สส. นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างไร 
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สำหรับแผนปฏิบัติการะยะยาวของ ฐท.สส. คือ แผนท่ียุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ แผนปฏิบัติการท่ีสำคัญ
ระยะส้ัน คือแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ ฐท.สส. ได้ดำเนินการโดยการถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ ทร. ตามแผนภาพ 

 

 

 

 

 

  

การจัดทำงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ ทร. 

ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) 

 
ยุทธศาสตร์ กห. (Military Strategy) 

 
ยุทธศาสตร์ ทร. (RTN Strategy) 

 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนยุทธศาสตร์ กห.  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กห. 

แผนยุทธศาสตร์ ทร. (RTN Strategic Plan) 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำป ี

แผนปฏิบัติราชการของหน่วย 
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 ฐท.สส. มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังส่วนราชการ ไปยังบุคลากรผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตรที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยได้นำแผนท่ียุทธศาสตร์   
มาดำเนินการถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วย และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยตามลำดับ ท้ังนี้
ได้พิจารณาร่วมกับแผนและนโยบายต่าง ๆ ท่ี ทร. กำหนดนำมาพิจารณาด้วย เมื่อได้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยแล้ว ให้ นบต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมท้ัง
ดำเนินการจัดทำ Action Plan ในส่วนของแผนงาน/กิจกรรมหลัก ของแต่ละหน่วยใน ฐท.สส. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญ ตามแผนภาพ 



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๕๕  

 

 

 

ฐท.สส. ได้ทำการบริหารกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุมัติจาก ทร. โดยมอบหมายให้

หน่วยงานของ ฐท.สส. ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ อกผง. ด้านต่าง ๆ ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ 

และประเมินผลงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประบปรุงกิจกรรม/โครงการ ให้ดียิ่งขึ้นหน่วยงานต่าง ๆ ของ ฐท.สส. 

ท่ีรับผิดชอบงานตาม อกผง. ด้านต่าง ๆ มีการทำงานในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ฐท.สส. 

ในทิศทางเดียวกัน อันจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายท่ี ทร. กำหนดไว้แล้ว 

 

ท่ี กระบวนการ ห้วงเวลา รายละเอียด หน่วยรับผิดชอบ

1 ให้หน่วยต่าง ๆ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สปช.ทร.

2 1 วัน

3 7 วัน ให้หน่วยรับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ด าเนินการ

4 1 วัน รวบรวมและจัดท าค าของบประมาณของแต่ละกลยุทธ์ คป.ฐท.สส.

5 2 วัน ตรวจสอบรายละเอียดการจัดท าค าของบประมาณ คป.ฐท.สส.

6 3 วัน จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. คป.ฐท.สส.

7 1 วัน เสนอแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. 

8 3 ชม. แจ้งแผนปฏิบัติราชการของ ฐท .สส. คป.ฐท.สส.

9 หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

รวม 15 วัน 3 ชม.

ผังกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

เร่ิมต้น 

สปช.ทร. 

รวบรวมและ
จัดท าค าขอ

ตรวจสอบ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ให้หน่วยรับผิดชอบแต่กลยุทธ์ 
ด าเนินการ 

ฐท.สส. 

แจ้งหน่วย 

ด าเนินการ 

แก้ไข 

ถูก 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

กพ.ฐท.สส. ยก.ฐท.สส. 
กบ.ฐท.สส. กพร.ฐท.สส. 
คป.ฐท.สส. 

นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส. 
หน่วยสมทบ 
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(๘) การนำแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติ 

 ฐท.สส. มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติท่ัวทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตรที่สำคัญด้วยการประชุมกับหน่วยในสังกัด เอกสารแจกจ่าย การประกาศ สื่อสารผ่านระบบสารสนเทศของ
องค์การ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญ โดย ฐท.สส.ได้ดำเนินการจัดทำแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. ต่อจากนั้นก็ได้นำแผนที่ยุทธศาตร์มาดำเนินการถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ของ
หน่วย และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยตามลำดับ ทั้งนี้ได้พิจารณาร่วมกับแผนและนโยบายต่าง  ๆ ที่ ทร. 
กำหนด นำมาพิจารณาด้วยเมื่อได้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยแล้ว นขต.บก.ฐท.สส. และ นขต.ฐท.สส. และ
หน่วยสมทบ ก็จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ Action Plan ในส่วนของ
แผนงาน/กิจกรรมหลักของแต่ละ นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญของหน่วย  
 ได้จัดทำระบบถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การสู่หน่วยต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น มีบันทึก
อนุมัติส่ังการ การมอบนโยบายในการประชุม นขต.ฐท.สส. ของ ผบ.ฐท.สส. มีการประชุมช้ีแจง อธิบายทำความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ฐท.สส. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ให้กองและแผนกต่าง ๆ ใน บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ ในการประชุม นขต.ฐท.สส. ได้รับทราบ จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม ลงในเว็บไซต์ ฐท.สส. 
เพื่อแจ้งให้ทราบ การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดประเภท แผนงาน/โครงการออกเป็นแผนงาน/โครงการที่สำคัญ และ
แผนงาน/โครงการสนับสนุน โดยพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ พันธกิจหลัก นโยบายเร่งด่วน และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแผนงาน/โครงการสำคัญจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพราะ  
จะส่งผลถึงการบรรลุภารกิจของ ฐท.สส. และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ของหน่วย ซึ่งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ ทร. ท่ีได้นำมากำหนด ยุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ นั้น ฐท.สส. ได้พิจารณาและกำหนดเป็น
โครงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและพันธกิจ ที่ ฐท.สส. ได้รับมอบหมายและถือว่าเป็น
กิจสำคัญ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการ   
ฐานทัพท่าเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือของกองทัพเรือ เรือของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน คือ การจัดทำแผนแม่บท      
การพัฒนา ทพส. - ทร. ระยะ ๕ ปี โดยหน่วยหลักของ ฐท.สส. ท่ีดำเนินการ คือ กทส.ฐท.สส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ความรู้ 
รองรับภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพเรือตามยุทธศาสตร์และนโยบายหน่วยเหนือ และการพัฒนาสนามบิน       
อู่ตะเภาให้เป็นเมืองการบิน ภาคตะวันออกตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งการนำแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดเป็นกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ห้วงเวลา และหน่วยรับผิดชอบ เพื่ อนำไป
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ชัดเจนต่อไป เพื่อให้ตอบสนอง ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปแผนกลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จากนั้นนำมากำหนดเป็นแผนงานสำคัญ 
เพื่อรองรับภารกิจของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ในงานด้านความมั่นคง กล่าวคือ การมีท่าเรือที่มีความพร้อม 
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และสามารถให้การสนับสนุนเรือรบประเภทต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของ ทร. และยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. และในงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานด้านกิจการพาณิชยนาวี
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานในบางกระบวนการหลักของ ฐท.สส. ได้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การให้บริการ เพื่อตอบสนองแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น การจัดทำระบบการจองคิว เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 
ฐท.สส. หรือ ระบบการขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าท่ี ในการออก - จอดเรือ ของ ทลท.กทส.ฐท.สส. เป็นต้น มีการควบคุม 
กำกับการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม/การเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านการประชุมเร่งรัดงบประมาณ 
หรือประชุมหน่วยขึ้นตรง เพื่อกำกับหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการให้
สามารถนำแผนปฏิบัติการของ ฐท.สส. สู่การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา
และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้ 

(๙) การจัดสรรทรัพยากร 
 การดำเนินการด้านงบประมาณในทุกกิจกรรมต่าง ๆ  ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. ซึ่งจะได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณมาจาก ทร. โดย ทร. ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณในทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเลคทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) จึงทำให้ ฐท.สส. มั่นใจได้ว่า 
การดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ มีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไว้จำนวนเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยมีงบประมาณ
ท่ีใช้ดำเนินการไม่เพียงพอ ก็อาจขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้จะต้องมีการประสานงานกันระหว่าง คป.ฐท.สส. 
กับ สปช.ทร. และหน่วยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ว่ามีงบประมาณให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่เพียงไร ในส่วนของการ
กำกับด้านงปประมาณของ ฐท.สส. นั้นเป็นตามการแผนบริหารความเส่ียงด้านงบประมาณ โดยมีการควบคุมภายใน
ด้านงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 ฐท.สส. ดำเนินการจัดการความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของการควบคุมภายในตามระเบียบ โดย ฐท.สส.  
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ฐท.สส. มีการจัด
ประชุม/สัมมนา เพื่อวางแผนการปฏิบัติในการควบคุม/กำจัด และหรือลดความเส่ียง มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ในรูปแบบของการควบคุมภายในวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยได้ดำเนินรวบรวมให้หน่วยต่าง ๆ ที่หน่วย
รับผิดชอบตามตัวช้ีวัดด้านต่าง ๆ ของ ฐท.สส. รายงานผลให้ คป.ฐท.สส. ทราบเพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของ ฐท.สส. 
โดยประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนท่ีกำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จ ถ้ากิจกรรมใดมีความเส่ียงต่อ
ความสำเร็จ และมีความจำเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทางดำเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีได้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการให้ ทร. ทราบต่อไป 
 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและจัดระบบการควบคุมการดำเนินงานตามแผนและ 
กำกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และแจ้งในการประชุม นขต.ฐท.สส.  และการประชุมเร่งรัด
งบประมาณของ ฐท.สส. 
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(๑๐) แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
 กองทัพเรือได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐ ปี ไว้ครอบคลุมในทุกประเด็น พร้อมท้ัง
มีการประเมินสมรรถนะในระดับบุคคล ซึ่งในแต่ละปี กองทัพเรือได้กำหนดเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและ
สัมมนา ท้ังในประเทศ (ภายในและภายนอกกองทัพเรือ) และการศึกษาอบรมในต่างประเทศประจำปี ตามแผนแม่บท
ด้านกำลังพล รองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ปี ๖๑ - ๗๙ ซึ่ง ฐท.สส. มีการทบทวนกลยุทธ์/แผนพัฒนาบุคลากรเป็น
ประจำทุกปีโดยกำหนดไว้เป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนา ภายในและภายนอกกองทัพเรือ และ
การศึกษาอบรมในต่างประเทศ พร้อมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ฐท.สส. เพื่อขับเคล่ือนให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยได้กำหนดแนวทางศึกษา อบรม 
ของบุคลากร ในกิจการด้านการฐานทัพท่าเรือ ที่ถูกระบุเอาไว้ใน แผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือพานิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ    
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) อาทิ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีประจำ VTMS เป็นต้น 
 ฐท.สส. มีแผนงานการจัดการด้านกำลังพลและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
แก่บุคลากร ตอบสนองความต้องการบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ในระบบ
บริหารงานบุคคล 

(๑๑) ตัววัดผลการดำเนินการ 
การกำหนดตัววัดผลการดาเนินการ ถูกกำหนดในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดตัวชี้วัดท่ี

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ หลังจากนั้นมากำหนดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การวัดและหน่วยรับผิดชอบ  
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. ผ่านการประชุมมอบนโยบายหรือช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ในยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
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ค่า
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๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย
และได้รับการเทิดทูนอย่างสูงสุด 

๑.๑ ร้อยละของความสำเร็จการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และโครงการตามพระราชดำริ 
ตามแผนที่กำหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ - แผน/โครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติได้
ครบถ้วนตามแผน 

กพร.ฐท.สส. 

๒. การถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จ ในการร่วมถวาย
ความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ - การให้การสนับสนุน การ
ปฏิบัติในการถวายความ
ปลอดภัย กอร.ถปภ.ทรภ.๑ 
ไม่มีข้อผิดพลาด 

ยก.ฐท.สส. และ
หน่วยสนับสนุน 
ของ ฐท.สส. ที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ฐท.สส. มีขีดความสามารถด้านองคบ์ุคคล 
องค์วัตถุ องค์ยทุธวิธี และการบริหารจัดการ
ระบบงานฐานทัพเรือ ที่มีความทันสมยั 
เทียบเคยีงได้กับ ฐานทัพท่าเรือชั้นนำของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 

๓.๑ ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาฐาน
ทัพท่าเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ 
ตามแผนการพัฒนาท่าเรือที่กำหนด 
๓.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ ของ
ผู้รับบริการ (ท่าเรือ) 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

- แผนงานและโครงการ ตาม
แผนแม่บทพัฒนาท่าเรือ ๕ ปี 
ของ กทส.  ฐท.สส. ได้รับการ
ดำเนินการ 
- ผู้รับบริการ มีความพึง
พอใจในการใช้บริการท่าเรือ

กทส.ฐท.สส. 
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๓.๓ ขีดความสามารถในการรองรับเรือรบทุก
ประเภท 

รับเรือรบได้
ระวางขับน้ำ
มากกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ 
ตัน 

ของ กทส.ฐท.สส. (ผ่านแบบ
สำรวจความพึงพอใจ) 
- ขนาดของระวางขับน้ำรวม
ของ เรือรบ ทร. และเรือรบ
ต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการ 
ท่าจอดเรือของ กทส.ฐท.สส. 

๔. ฐท.สส.มีความพร้อมด้านองค์บคุคล     
องค์วัตถุ และองคย์ุทธวิธี ในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการช่วยเหลือประชาชน 

๔.๑ ร้อยละความสำเร็จตามแผนสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ ในพื้นที่สัตหีบ 
๔.๒ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังการ
ช่วยเหลือประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอ/ 
สั่งการ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
ร้อยละ ๘๐ 

- แผนงานและโครงการ EEC 
สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน 
- ความสำเร็จในการปฏิบัติ
ของ นบภ.ฐท.สส. เมื่อได้รับ
การสั่งการ/ร้องขอได้ทุกคร้ัง 

กบ.ฐท.สส.  
กทส.ฐท.สส.  
กพร.ฐท.สส. 
(นบภ. 
ฐท.สส.) 
 

๕. พื้นที่รับผิดชอบที่ ฐท.สส. ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย มีความสงบเรียบร้อย 

๕.๑ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วย และใน
พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  
 

ร้อยละ ๘๐ - พื้นที่รับผิดชอบของ       
ฐท.สส. มีความสงบเรียบร้อย 
 

ยก.ฐท.สส. 
กอง รปภ.ฐท.สส. 
พัน สห.ทร.ที่ ๒ฯ 
กอท.ฐท.สส. 

๖. ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบของ 
ฐท.สส. มีความรุนแรงลดลงทุกป ี

๖.๑ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ 
ศป.ปส.ฐท.สส. 
 

ร้อยละ ๘๐ - ผลการจับกุม/ปราบปราม 
ยาเสพติด ลดลง 

ยก.ฐท.สส. 
กอง รปภ.ฐท.สส. 
พัน สห.ทร.ที่ ๒ฯ 
ศป.ปส.ฐท.สส. 

๗. ฐท.สส. มีความพร้อมด้านองค์บคุคล    
องค์วัตถุ และองคย์ุทธวิธี ในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักของหน่วย 

๗.๑ ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วย ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
๗.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 

- แผนงานและโครงการ ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำ ปี 
ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 
- ผู้รับบริการ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ 
ฐท.สส. (ผ่านแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ) 

คป.ฐท.สส. และ
นขต.ฐท.สส. 
 
กพร.ฐท.สส. และ 
นขต.ฐท.สส. 

๘. ฐท.สส. มีความพร้อมด้านองค์บคุคล    
องค์วัตถุ และองคย์ุทธวิธี ในการปฏิบัติ งาน
ในการให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
หน่วยอ่ืน ๆ หรือภารกิจตามที่กองทัพเรือ
มอบหมาย 

๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ ๘๐ ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. 
(ผ่านแบบสำรวจความพึง
พอใจ) 

กพร.ฐท.สส. และ 
นขต.ฐท.สส. 

๙. กำลังพลของ ฐท.สส. ได้รับการพัฒนาให้มี
ขีดสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๙.๑ ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานตามขีดสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง (Competency) 
 
 
๙.๒ ร้อยละความพึงพอใจของกำลังพล 
ที่มีต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วย (Happy 
Workplace) 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

- กำลังพลของหน่วย มีการ
ประเมินมาตรฐานตามขีด
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
(Competency) ในเกณฑ์
ผ่าน 
- กำลังพลมีความพงึพอใจใน
การปฏิบัติงาน /
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ ผลงานดีขึ้น 

กพ.ฐท.สส. 
 
 
 
 
กพ.ฐท.สส. 
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๙.๓ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
จัดการความรู้ของหน่วยตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ ๘๐ - หน่วยสามารถดำเนินการ
การจัดการความรู้ได้ตามแผน 

กพ.ฐท.สส. 

๑๐. การบริหารจัดการของ ฐท.สส. มคีวาม
เป็นมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดและส่งต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ 
คะแนน 

- ผลการประเมิน PMQA 
ของ ฐท.สส. อยูใ่นเกณฑ์ ที่ 
ทร. กำหนด 

คป.ฐท.สส. 

๑๑. การนำระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงาน
ภายในของ ฐท.สส. 

๑๑.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการจัดการท่าเรือ 

ร้อยละ ๘๐ - มีการพัฒนาใช้ระบบ
สารสนเทศ มาพัฒนาการ
บริการ/จัดการ อย่างน้อย ๒ 
ระบบ 

กทส.ฐท.สส. 
แผนกกรรมวิธี
ข้อมูลฯ 

๑๒. ฐท.สส. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบได้ 

๑๒.๑ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
เร่ืองทุจริตจากการปฏิบัติงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบและแก้ไข 

ร้อยละ ๑๐๐ - ข้อร้องเรียน การทุจริตของ
กำลังพล ได้รับการตรวจสอบ
และแก้ไขทุกเร่ือง 

คป.ฐท.สส. และ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

๑๓. หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ได้รับ
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ได้โดยสะดวก 

๑๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฐท.สส. 

ร้อยละ ๘๐ - สามารถปรับปรุง/พัฒนา 
ฐานทัพท่าเรือ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของ กำลังทางเรือ ทร. ได้ 

ศขร.ทร. พื้นที ่
สัตหีบ 
(กพร.ฐท.สส.) 

ตาราง ๒.๒-๑ การปฏิบัติตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สำคัญ ในยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. 

 ฐท.สส.จัดให้มีการประชุมร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนงาน/กิจกรรม 
กับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ ฐท.สส. รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของตัวชี้วัดของแผนงาน /
กิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติราชการประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  
๔ ปี ของ ฐท.สส. และตัวชี้วัดในร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ทร. ทั้งนี้ ในส่วนของการออกแบบตัวชี้วัดจะมี
การจัดทำเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดซึ่งเจ้าภาพกลยุทธ์ระดับ ทร.  (Level 0) เป็นผู้กำหนด และตัวชี้วัดซึ่ง  
ฐท.สส. (Level 1) เป็นผู้กำหนด โดยในตัวชี้วัดท้ัง ๒ ส่วนนั้น ฐท.สส. จะพิจารณาความสอดคล้องในภาพรวม 
 การตดิตามผลการดำเนินการ ผู้บริหารของ ฐท.สส. จะติดตามความก้าวหน้าของงาน/โครงการท่ีสำคัญผลการ
เบิกจ่ายตามระบบ New GFMIS Thai โดย คป.ฐท.สส. จะดำเนินการประชุมติดตามและเร่งรัด งาน/โครงการ ตามตัวช้ีวัดท่ี
สำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน แล้วนำผลไป
รายงานในการประชุม นขต.ฐท.สส. ประจำปีเดือน โดยจะมีการรายงานให้ผู ้บริหารระดับสูง และ ผอ.กอง และ       
หน.แผนกต่าง ๆ ใน บก.ฐท.สส. และ หน.นขต.ฐท.สส. และหน.หน่วยสมทบทราบ กรณีท่ีมีผลการดำเนินงานยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือมีความล่าช้า กองและแผนกต่าง ๆ ใน บก.ฐท.สส. 
หรือหน่วยที่เกี ่ยวข้องที่เป็นเจ้าภาพกลยุทธ์จะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาข้อขั ดข้อง เพื่อปรับแผนงาน/
กิจกรรม ห้วงเวลาปฏิบัติการ หรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม (การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำเดือน การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ) เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดความสำเร็จท่ีต้องการในวงรอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีถัดไป 
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(๑๒) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ 
 ฐท.สส. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยการติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ตามวงรอบท่ีกำหนด 
เพื่อประโยชน์ในการนำมาวางแผน ปรับปรุงแนวทาง หรือมาตรการ เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย ต่อไป 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยหลักแล้วจะดำเนินการผ่านการประชุม นขต.ฐท.สส. 
หรือประชุมเร่งรัดงบประมานประจำเดือน ที่ให้หน่วยต่าง ๆ ได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคข้อขัดข้อง 
รายงานผ่านเอกสาร หรือระบบสารสนเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ของ ฐท.สส. ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการหาหนทางแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติสามารถบรรลุผลได้ต่อไป 

 

 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
การคาดการณ์ (ปี) 

โครงการ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

- ความสำเร็จการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และ

โครงการตามพระราชดำริ  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการ 

จิตอาสา 

- ความสำเร็จในการให้การร่วมถวายความปลอดภัยใน

พื้นที่รับผิดชอบ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การสนับสนุนการถวายความ

ปลอดภัยให้กับ ทรภ.๑ 

- ความสำเร ็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

- ความสำเร็จในการฝึกตามแผนการฝึกประจำปีของ

หน่วย 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

การติดตตามผลการปฏิบัติประจำป ี

- ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามที่ได้รับการร้องขอ/สั่งการ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน

ด้านต่าง ๆ 

- ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื ่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในหน่วย และในพื้นที ่ร ับผิดชอบของ

หน่วย  

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

การ รปภ. พื้นที่ ฐท.สส. 

- ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ ศป.ปส.ฐท.สส. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การป้องกับปราบปรามยาเสพติด 

ฐท.สส. 

- จำนวนกำลังพลที ่ผ่านการประเมินมาตรฐานตาม 

ขีดสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Competency) 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ การประเมินประจำป ี

- ความพึงพอใจของกำลังพลที ่มีต่อการปฏิบัติงาน

ภายในหน่วย (Happy Workplace) 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ การประเมิน Happy Workplace 

- ความสำเร็จตามแผนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ใน 

พท. สัตหีบ 

๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วย (วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)  

- ผลการประเมิน ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) โดยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ ทร. 

๙๐ 

 

๙๐ 

๙๒ 

 

๙๒ 

๙๔ 

 

๙๔ 

๙๖ 

 

๙๖ 

การควบคุมภายใน ฐท.สส. 

 

การบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. 

(PMQA) 
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ตาราง ๒.๒-๒ แสดงผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญ 

 ฐท.สส. ได้เก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยมีการคาดการณ์ ด้วยการวัดผลของการดำเนินการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ทร. กำหนด ด้วยการติดตามตามเร่งการใช้จ่ายฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีปัจจัยแห่งความสำคัญคือ การควบคุมการเบิกจ่ายของ
หน่วยต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การกำกับดูแลในวงรอบทุกเดือนผ่านคณะทำงาน เพื่อดูความก้าวหน้าและ
อุปสรรคต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และสำหรับผลการดำเนินการที่คาดการณ์ไว้  หรือตาม 
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด การคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลจริงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นจริงสอดคล้องและบูรณาการ 
กับความต้องการของผู้บังคับบัญชาและองค์การ โดยเช่ือมโยงกับหมวด ๔ ข้อ ๒ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

(๑๓) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 การปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. ได้คำนึงถึงความคล่องตัวในการปฏิบัติ โดยในขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ หน่วยท่ี
เป็นเจ้าภาพกลยุทธ์ ของ ฐท.สส. สามารถเสนอขอปรับการจัดสรรทรัพยากร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์บังคับต่าง ๆ  
รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของหน่วยเหนือ รวมถึงการปรับเปล่ียนตามความจำเป็นของ นขต.ฐท.สส. เช่น ผลการสำรวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว การปรับการ
จัดสรรทรัพยากร ดังกล่าว จะต้องไม่ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงาน/กิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินการด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๖๕ 
ของ ทร. โดยให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติสรุปไว้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
การคาดการณ์ (ปี) 

โครงการ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

- ความสำเร็จในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการระบบงานภายในหน่วยตามแผนที่กำหนด 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค 

- ความสำเร็จในการพฒันาฐานทัพ ท่าเรือ สิ่งอำนวย

ความสะดวกของทา่เรือ ตามแผนการพฒันาฐานทัพ

ท่าเรือที่กำหนด 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค 

- ความสำเร็จในการสนับสนุนการเข้าจอดของเรือรบ 

ทร. และ มิตรประเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การบริการทา่เรือ 

- ขีดความสามารถ ในการรองรับเรือรบทุกประเภทของ 

ทร. และ มิตรประเทศ 

กินน้ำลึกไม่

เกิน ๑๒ 

เมตร 

กินน้ำลึกไม่

เกิน ๑๒ 

เมตร 

กินน้ำลึกไม่

เกิน ๑๒ 

เมตร 

กินน้ำลึกไม่

เกิน ๑๔ 

เมตร 

การบริการทา่เรือ 

การขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเรือ 

- จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตจากการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

- ความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ที่มี

การปฏิบัติงานร่วมกับกับ ฐท.สส. 

- ความสำเร็จในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ฐท.สส. 

๘๐ 

 

๘๐ 

๘๕ 

 

๘๕ 

๙๐ 

 

๙๐ 

๙๕ 

 

๙๕ 

การสำรวจความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ 
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 - เมื่อ ผบ.ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่าง ๆ แล้ว (Level 1) หน่วยสามารถปรับแผนได้เอง 
เฉพาะในบางเรื่อง (เช่น รายการฝึก ศึกษา อบรม) ส่วนงานอื่น เช่น งานจัดซื้อจ้าง ต้องเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน  
 - เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สำหรับงานเพิ่มเติมอันเนื่องจากนโยบายระหว่างปี หรืองานเร่งด่วนอื่น ซึ่งหากไม่
ดำเนินการอาจเกิดความเสียหาย กรมส่งกำลังบำรุงจะเป็นเจ้าภาพรวบรวมจากหน่วยต่าง ๆ เสนอ ทร. อนุมัติพร้อม
อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยจะดำเนินการประมาณ เดือน เม.ย. ของทุกป ี 
 - ตามแผนปฏิบัติราชการหากจำมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ
หน่วยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการยึดหยุ่นให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ สำหรับใน
กรณีท่ีมีผลกระทบและเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญต้องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบตามสายงาน 
 - กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ ปรับ-ลด-เลิก บางรายการเพื่อไป
ดำเนินการในรายการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรก 
 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. นั้น จะดำเนินการตามแนวทางที่ ทร. กำหนด รวมทั้งต้อง
เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน ที่ผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติและสามารถดำเนินการได้อย่างทนัถ่วงที 
การปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. ยังไม่มีปรากฏ การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการ เร่งด่วน ท้ังนี้มีการเน้นย้ำให้เตรียม
แผนงานรองรับเมื่อเกิดเหตุท่ีต้องมีการปรับแผนอยู่เสมอ 

ตัวอย่างการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. 

กิจกรรม สาเหตุการปรับ รายละเอียดการปรับเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

๑. โครงการศึกษา อบรม ประชุม และ
สัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. 
“หลักสูตรบรรยายทางวิชาการ” 
จำนวน ๑ หลักสูตร ระยะเวลา ๒ วัน 
งบประมาณ ๔๘,๓๐๐ บาท 

ความจำเป็นภายใต้
งบประมาณท่ีจำกัดของ 
ทร. 

“หลักสูตรบรรยายทางวิชาการ” 
จำนวน ๑ หลักสูตร ระยะเวลา ๑ 
วัน งบประมาณ ๒๔,๗๐๐ บาท 

กรง.ฐท.สส. 

๒. โครงการศึกษาและอบรมข้าราชการ
ตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. 
จำนวน ๖ หลักสูตร หลักสูตรละ ๒ 
นาย 

ความจำเป็นภายใต้
งบประมาณท่ีจำกัดของ 
ทร. 

ปรับลดจำนวนคนเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรละ ๑ นาย 

กรง.ฐท.สส. 

๓. โครงการ คพท. จำนวน ๔ รุ่น รวม 
๔ สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในตัวอาคาร ช่าง
ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ
ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 

ความจำเป็นภายใต้
งบประมาณท่ีจำกัดของ 
ทร. 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนเฉพาะ
งบประมาณ ปรับลดลงจากเดิม 
๗๔๙,๒๖๓ บาท เหลือ ๗๔๒,๙๔๓ 
บาท  

กรง.ฐท.สส. 
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หมวด ๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๑) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนั 
 ฐท.สส. จำแนกกลุ่มผู้รับบริการตามประเภทของการบริการ และมีวิธีการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านช่องทางแบบสอบถาม/แบบตอบรับออนไลน์ ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการ ช่องทาง/วิธีการรับฟัง ความถ่ี 
๑. กลุ่มผู้รับบริการด้าน
ท่าเรือ 

๑. จากแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงาน ทร. ของ ทพส. - ทร. 
๒. จากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ประกอบการภาคเอกชน ของ ทพส. - ทร. 

ทุกวัน 

๒. กลุ่มผู้รับบริการด้าน
การแพทย์ 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการด้านการรักษาพยาบาล ของ รพ.อาภากรฯ ฐท.สส.  ทุกวัน 

๓. กลุ่มผู้รับบริการด้านที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ กอท.ฐท.สส. ทุกวัน 

๔. กลุ่มผู้รับบริการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กบ.ฐท.สส. ทุกวัน 

๕. กลุ่มผู้รับบริการด้าน
ขนส่ง 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ กขส.ฐท.สส. ทุกวัน 

๖. กลุ่มผู้รับบริการด้านการ
ซ่อมทำเรือ 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการซ่อมบำรุงเรือรบ กรง.ฐท.สส. ทุกวัน 

๗. กลุ่มผู้รับบริการด้านการ
ทำบัตรผ่าน ทร. 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ ยก.ฐท.สส. ทุกวัน 

๘. กลุ่มผู้รับบริการด้านการ
ทำบัตรประจำตัวขา้ราชการ 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ กพ.ฐท.สส. ทุกวัน 

๙. กลุ่มผู้รับบริการด้าน
กิจการพลเรือน 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ กพร.ฐท.สส. ทุกวัน 

ตาราง ๓.๑-๑ จำแนกกลุ่มผู้รับบริการ 

(๒) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต 
 ฐท.สส. ได้พิจารณากลุ่มผู้รับบริการในอนาคตจากการขยายตัวตามแผนการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่า 
การท่ีจะเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการในอนาคต ฐานทัพเรือสัตหีบให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเท่ียว ซึ่งจะเข้ามาใช้บริการ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบมากขึ้น ตามการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการ EEC ท่ีเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐานทางเรือ ทางอากาศ ทางถนน และทางราง อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ฐท.สส. ได้กำหนดวิธีการใช้แบบสอบถาม และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ใน Website ของ ฐท.สส. 
รวมถึงการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นแอดมินเพจเพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง  ๆจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปรียบเสมือนงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยกำหนดผู้ร ับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที ่เกี ่ยวข้องกับ         

๓.๑ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การให้บริการประชาชน คือ แผนกกรรมวิธีข้อมูล ฐท.สส. เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาพัฒนาในด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงจุด 
 ฐท.สส. ใช้การค้นหาข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางการใช้
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการค้นการข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการของ ฐท.สส. หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ฐท.สส. โดย ฐท.สส. ได้นำข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ/ข้อเสนอแนะที่ได้ และนำมาพัฒนา
คุณภาพของบริการของ ฐท.สส. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากท่ีสุด 
 การมีช่องทางการรับฟังความความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ ฐท.สส. สามารถ
จัดการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เช่น 
การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยการ
ให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ รพ.อาภากรฯ เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) การพัฒนา และทำ
ความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ ให้มีความพร้อมและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นต้น 

ข. การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและการบริการ 
(๓) การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ฐท.สส. ม ีว ิธ ีการในการจำแนกกลุ ่มผ ู ้ ร ับบร ิการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียทั ้งในป ัจจุบ ันและในอนาคต  
โดยใช้เครื่องมือ SIPOC Model ตามข้ันตอนดำเนินการดังนี้  
 ๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที ่ของส่วนราชการกองทัพเร ือ  กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ฐท.สส. มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหน่วยทหารและพื ้นท่ี      
ที่ได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การเรือนจำ การสวัสดิการและสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจนให้
การฝึกและศึกษาวิชาการด้านการฐานทัพ และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมี ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
 ๒. คำส่ังกองทัพเรือ (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี ๔/๒๕๕๒ ลง ๑ เมษายน ๒๕๕๒  
 ๓. อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๔๐๐ (ฐท.สส.) 
 ๔. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๓๐ (กรง.ฐท.สส.) 
 ๕. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๕๐ (กทส.ฐท.สส.) 
 ๖. อัตราเฉพาะกิจ ๒๔๖๐ (รพ.อาภากรฯ) 
 ๗. ใช้เครื่องมือ SIPOC Model เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาในบริการแต่ละบริการว่า บริการนั้น ๆ ใครคือ 
ผู้ท่ี ฐท.สส. ส่งมอบบริการนั้น ๆ ให้โดยตรงหรือโดยอ้อม และใครคือผู้ท่ีได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากการ
ให้บริการของ ฐท.สส. 
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 โดยนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิเคราะห์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการ

ให้บริการท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไป 

 พิจารณาจากกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง ๔ กระบวนการที่ตอบสนองงานด้านบริการ ให้กับผู้รับบริการและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียพร้อมท้ังแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและ ทร. 

 ในส่วนของ ฐท.สส. กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการเตรียมกระบวนการและเตรียมความพร้อมด้านบริการ

ของกระบวนการ ทั้ง ๔ กระบวนการ นั้นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญจะต้องมารับบริการตาม ภารกิจและนโยบายของ 

รัฐบาล/ทร. และ ฐท.สส. ตามกระบวนการท้ัง ๔ กระบวนการ  
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๑. กระบวนการสนับสนุน ถปภ./
รปภ.บุคคลสำคัญ 

√ √ √ √ √ - √ √ 

๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่ 

√ √ √ √ √ - √ √ 

๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ √ √ √ √ √ √ √ √ 

๔. กระบวนการบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือประชาชน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ตาราง ๓.๑-๒ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการในแต่ละกระบวนการ 

(๔) ผลผลิต และการบริการ 
 ฐท.สส. กำหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากลักษณะ/ประเภทของ

บริการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกฎหมายต่าง ๆ กำหนดไว้ แล้วนำมากำหนดเป็น

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี ฐท.สส. เห็นว่าจะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ จำแนก

เป็นรายบริการในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นแล้ว ฐท.สส. กำหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ฐท.สส. ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพบปะผู้รับบริการ การเข้าเยี่ยมสร้างความ  

สัมพันธ์ จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้  การสนับสนุนผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง ฐท.สส. ได้ดำเนินการจัดทำบริการของ ฐท.สส. ให้ผู้รับบริการดังนี้   
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  ๑. ผ่านการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. ประจำเดือน 

 ๒. ผ่านระบบ Social Media  
 ๓. ผ่านทางเอกสารรายงาน 
 ๔. ผ่านช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๕. ผ่านข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 ในส่วนของ ฐท.สส. เป็นหน่วยสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการหลัก จำนวน ๔ กระบวนการ ให้กับผู้รับบรกิาร
โดยตรง ท้ังผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบและกลไกการส่ือสารไม่มีความแตกต่างกัน  

 
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๕) การจัดการความสัมพันธ์ 
 ฐท.สส. ส่ือสารและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
 ๑. การแข่งขันกีฬา  
 ๒. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของครอบครัว 
 ๓. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ๔. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบ และพื้นท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕. การสนับสนุนการจัดงานรำลึกวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ 
 ๖. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 ๗. กิจกรรมพบญาติใกล้ชิดของผู้ต้องขัง รจ.ฐท.สส. 

 

๓.๒ การสร้างความผูกพัน 
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จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                                          ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติ 

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๖) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ฐท.สส. มีการใช้ประโยชน์จากส่ือสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกองทัพเรือ โดยการประชาสัมพันธ์และตอบข้อซักถาม ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น E–mail Facebook Line    
เป็นต้น โดยปฎิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 
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(๗) การจัดการข้อร้องเรียน 

 ๑.การจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบการร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมีของกระบวนการท้ัง ๔ กระบวนการ

โดยผ่านทาง เว็ปไซด์ ของกระบวนการนั้น ๆ 

 ๒. การจัดเจ้าหน้าท่ีกำลังพลของแผนกกรรมวิธีข้อมูล ฐท.สส. ดูแลการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ ฐท.สส. 

 ๓. การสร้างเว็บเพจ Facebook ของ ฐท.สส. และหน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื่องจากประชาชนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ฐท.สส. มีอยู่หลายพื้นท่ี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ี ฐท.สส. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

 ๔. จัดต้ังคณะกรรมการจัดการเมื่อมีข้อร้องเรียนโดยแยกหมวดหมู่ในการดำเนินการแก้ไขเพื่อติดตามผล และแจ้ง

ตอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบภายในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ๕. วิเคราะห์ เก็บสถิติข้อมูล ข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

ฐท.สส. มีการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ ท้ัง ๔ กระบวนการ 

ไว้อย่างชัดเจน และมีการแจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งมีกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียน  

โดยฝ่ายอำนวยการเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการกับข้อร้องเรียน หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับกำลังพล ในลักษณะ     

เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับองค์การมากนัก จะคัดแยกให้ กพ.ฐท.สส. เป็นหน่วยดำเนินการ กรณีที่เป็นเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องกำลังพลโดยตรง จะคัดแยกให้ กบ.ฐท.สส. เป็นหน่วย

ดำเนินการ กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน ที่ไม่เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องกำลังพลโดยตรง จะคัดแยกให้ 

กง.ฐท.สส. เป็นหน่วยดำเนินการ ในกรณีท่ีเป็นเรื่องร้องอื่น ๆ หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือเรื่องท่ีซับซ้อน 

มีรายละเอียดมากและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย จะคัดแยกให้แผนกพระธรรมนูญ บก.ฐท.สส. เป็นผู้ดำเนินการ 

รายละเอียดตามแผนผังกระบวนการ (Work Flow) 
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แผนผังกระบวนการระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ ฐท.สส. 

 
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ฐท.สส. 



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๗๑  

 

 

 ฐท.สส. จะดำเนินการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี 
เพื่อนำข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองต่อผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

ข. การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๘) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
 ฐท.สส. ได้ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ภายใต้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งเน้น
แนวทางการปฏิบัติราชการให้มุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และความปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม และประโยชน์สูงสุดของประเทศ รวมถึงการมุ่งประสานความร่วมมือการบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ของ ฐท.สส. ท่ีว่า “เป็นฐานทัพเรือช้ันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ 
ภายในปี ๒๕๖๘” 
 ในการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ฐท.สส. นั้น ได้ดำเนิน 
การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสำเร็จรูป Google form ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที ่ใช้สำหรับการสร้าง
แบบสอบถาม/แบบตอบรับ/แบบสำรวจ/แบบทดสอบ ที ่มีความน่าเชื ่อถือ โดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามสแกน  
QR-Code ที่เชื ่อมต่อกับแบบสอบถามที ่ได้จัดสร้างขึ้น เมื ่อผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการตอบ
แบบสอบถามพร้อมกับส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะมาแสดงใน Account ของผู้สร้างแบบสอบถาม ซึ่งสามารถ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และยังลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจำกัด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
แบบสอบถาม และลดการใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่ง ฐท.สส. จะนำข้อมูลความไม่พึงพอใจไปปรับปรุง
เชิงรุกโดยนำไปปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุท่ีไม่พึงพอใจในลักษณะเดิมอีก  ส่วนการวัด
ความผูกพันของผู้รับบริการนั้น จะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม รายละเอียดตามตาราง ๓.๒-๑ 

กลุ่ม 
วิธีประเมิน 

ความพึงพอใจ 
วิธีประเมิน 

ความไม่พึงพอใจ 
วิธีประเมิน 
ความผูกพัน 

การนำข้อมูลไป
ปรับปรุงเชิงรุก 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับบริการ 
กลุ่มประชาชน 
พื้นที่สัตหีบ 

- แบบสอบถามออนไลน์ - แบบสอบถามออนไลน์ 
- การสังเกต 

สังเกตพฤติกรรม
ขณะให้บริการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

นำข้อเสนอแนะ/
ความไม่พึงพอใจไป
ปรับปรุง 

- ยก.ฐท.สส. 
- กบ.ฐท.สส. 
- กพร.ฐท.สส. 
- กทส.ฐท.สส. 
- รพ.อาภากรฯ 
- กอท.ฐท.สส. 
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กลุ่ม 
วิธีประเมิน 

ความพึงพอใจ 
วิธีประเมิน 

ความไม่พึงพอใจ 
วิธีประเมิน 
ความผูกพัน 

การนำข้อมูลไป
ปรับปรุงเชิงรุก 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มส่วนราชการ - แบบสอบถามออนไลน์ - แบบสอบถามออนไลน์ 

- การสังเกตจากร่วม
ปฏิบัติงาน 

สังเกตพฤติกรรม ปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน 

- กพ.ฐท.สส. 
- ยก.ฐท.สส. 
- กทส.ฐท.สส. 
- กรง.ฐท.สส. 
- รพ.อาภากรฯ 
- กขส.ฐท.สส. 

กลุ่มประชาชน - แบบสอบถามออนไลน์ - แบบสอบถามออนไลน์ 
- การสังเกตจากข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์การ
ให้บริการ 

สังเกตพฤติกรรม
ขณะให้บริการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ปรับปรุงกระบวนการ - ยก.ฐท.สส. 
- กบ.ฐท.สส. 
- กพร.ฐท.สส. 
- กทส.ฐท.สส. 
- รพ.อาภากรฯ 
- กอท.ฐท.สส. 

ตาราง ๓.๒–๑ ตารางแสดงวิธีประเมินความพึงพอใจ/ไม่พงึพอใจ และวิธีประเมินความผูกพัน 

(๙) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น 
 ฐท.สส. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ซึ่งมีหน่วยที่มีลักษณะเทียบเคียงได้  คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
ฐานทัพเรือสงขลา และฐานทัพเรือพังงา ซึ่งเป็นหน่วยที่มีลักษณะเตรียมกำลังเช่นเดียวกัน แต่มีโครงสร้างการจัดหน่วย
และกระบวนการในการให้บริการแตกต่างกัน ซึ ่งช่องทางในการนำมาใช้อาจมีความเหมือนหรือต่างกัน  แต่ใน        
ด้านสารสนเทศอาจมีช่องทางท่ีคล้ายคลึงกัน บนพื้นฐานของระบบสารสนเทศเดียวกัน  

ค.การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๑๐) การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งใน
การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนงานที่เป็นมาตรฐานที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ โดย
มุ่งเน้นเวลาเป็นสำคัญ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  

ข้อมูลสารสนเทศ การนำไปใช ้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

การปรับปรงุกระบวนการทำงาน รับทราบว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือต้องการให้ปรับปรุง
อย่างไร เพ่ือปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาราง ๓.๒-๒ แสดงการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
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หมวด ๔ การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

ก. การวัดผลการดำเนินการ 
(๑) ตัววัดผลการดำเนินการ  
 ในปีงบประมาณ ๖๕ ฐท.สส. ได้มีการทบทวนบทบาท โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจจึงได้มีการปรับปรุงบทบาทและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทร. 
๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ทร. และแผนปฏิบัติราชการ ทร. ประจำปี โดยในปีงบประมาณ ๖๔ คณะทำงานจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางท่ีจะช่วยพัฒนาองค์การให้มีการวางแผนเพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
ขององค์การได้ในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ฐท.สส. เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว และผ่านการทบทวนจากการประชุม
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. หมวด ๑ การนำองค์การ ประจำปี งบประมาณ ๖๕  
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ฐท.สส. “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้าน 
การบริหารจัดการท่าเรือ ภายในปี ๒๕๖๘” และกำหนดพันธกิจของ ฐท.สส. จำนวน ๕ ข้อ 
 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของ ฐท.สส. (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ข้อจำกัด/อุปสรรค) โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis และ TOWS Matrix นำมาพิจารณาประกอบกับการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ที่ตั้งไว้ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ได้ร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงทิศทางการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ให้มีความชัดเจน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดตามวิสัยทัศน์  
เมื่อปีงบประมาณ ๖๓ สรุปออกมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้จำนวน ๕ ประเด็น โดยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้
บรรลุตามงานในหน้าที่ (ภารกิจและพันธกิจ) จำนวน ๔ ประเด็น และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์  
จำนวน ๑ ประเด็น 
 ๓. เป้าประสงค์ ซึ่งตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวมจำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ 
 ๔. จัดทำแผนท่ียุทธศาสตร์ ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เป็นการจัดทำแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

 ท้ังนี้ได้กำหนดระบบการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการตามภาพ ๔.๑-๑ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง คาดการณ์และตัดสินใจในการปฏิบัติการ โดยมีตัววัดสำคัญท่ีถ่ายทอดมาจากกระบวนการทำงานท่ีสำคัญตาม
พันธกิจของ ฐท.สส. ที่ต้องส่งมอบบริการที่สำคัญให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของ ฐท.สส. เช่น
ประชาชน องค์การภาคเอกชน และหน่วยงาน โดยจำแนกบริการและกระบวนการทำงานท่ีสำคัญตามพันธกิจของ ฐท.สส. 
ท้ัง ๔ กระบวนการหลัก ๙ กระบวนการย่อย ประกอบด้วย 

๔.๑ การวัดวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ 
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 ๑. กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ.บุคคลสำคัญ   (ยก.ฐท.สส.) 
 ๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี 
  - การรักษาความสงบเรียบร้อย    (ยก.ฐท.สส.) 
  - การดับเพลิงในพื้นท่ี ทร. (สัตหีบ)    (กขส.ฐท.สส.) 
  - การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังสำคัญทางทหาร  (ยก.ฐท.สส.) 
 ๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ 
  - การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ    (กทส.ฐท.สส.) 
  - การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์   (กทส.ฐท.สส., กขส.ฐท.สส.) 
  - การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า - ประปา   (กชธ.ฐท.สส.) 
  - การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    (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 

 

- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ ฐท.สส. 
พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
- แผนปฏบิัติการ 

กลุ่มตัวชี้วัด 
- การสนับสนุน ถปภ./รปภ. บุคคล
สำคัญ 
- การรักษาความปลอดภัย 
- การให้บริการท่าเรือ 
- การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือประชาชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือการวัดระบบการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ 
- ระบบ Hrmiss 
- ระบบ New GFMIS Thai 
- ระบบ E-Suppo 
- ระบบ E-Port 

 การจัดทำยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ 

การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 

ทบทวนกระบวนการวัดวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินการ 

๑. เฝ้าติดตาม 

๒.การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 

 

การนำไปใช้ 
- ปรับปรุงกระบวนการ 
- การสนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ 

การวิเคราะห์/ตัดสินใจ 
- OODA/Loop 
- การประชุม นขต.ฐท.สส. 
- การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ฐท.สส. 
- การรายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ 
- การรายงานความคืบหน้าการใช้งบประมาณ 
- การจัดชุดตรวจเยี่ยมหน่วย 
- การแต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
- การทบทวนหลังการปฏบิัติงานหรือการฝึก
ต่าง ๆ (AAR) 
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 ซึ่งกลุ่มตัววัดผลการดำเนินการ จะมุ่งเน้นไปในการวัดผลตาม ๔ กระบวนการหลัก  และ ๙ กระบวนการย่อย
ของ ฐท.สส. โดยใช้ข้อมูลการช้ีวัดจากทุก นขต.ฐท.สส. เช่น ระบบการบริหารจัดการด้านต่าง  ๆเช่น ระบบ HRMISS ระบบ 
New GFMIS Thai ระบบ E-Suppo ระบบ E-Port แต่เนื่องจาก ฐท.สส. ไม่มีคู่เทียบเคียงเป็นหน่วยในระดับท่ีใกล้เคียง
กัน ดังนั้นการวัด การวิเคราะห์ จึงใช้การรายงานผลการดำเนินการและการเทียบเคียงดูรายงานความคืบหน้า        
การเบิกจ่ายงบประมาณของ ฐท.สส. เมื่อพันธกิจตามกระบวนการต่าง ๆ บรรลุได้ตามเป้าประสงค์ ก็เท่ากับบรรลุ
จุดประสงค์ของ ฐท.สส. กับมีวิธีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ เช่น การประชุมต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติตาม
นโยบายของ ผบ.ฐท.สส. การรายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ การประชุม นขต.ฐท.สส. การจัดชุดตรวจเยี่ยมหน่วย  
การตั้งคณะกรรมการตรวจความคืบหน้าในการดำเนินการ และการทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือการฝึกต่าง ๆ  
(After Action Review) นำผลการติดตามมาทบทวนการวัดวิเคราะห์ท่ีผ่านมา เพื่อนำไปสู่การสร้างการจัดการความรู้ใหม่ 
และนวัตกรรมในอนาคต เช่น การจัดการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-port) มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และนำไปปฏิบัตติอ่ไป 
ซึ่งผลของตัววัดผลการปฏิบัติต่าง ๆ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

(๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ฐท.สส. เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศกับพิจารณาสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจในเชิงปฏิบัติการทางทหาร เชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงกระบวนการและกระตุ้นให้เกิดนวตักรรม 
โดยมีการแต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. กับมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีคณะทำงานฯ 
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และให้
หน่วยงานของ ฐท.สส. รับผิดชอบในการดำเนินการตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ กับรวบรวมข้อมูล โดยมีเกณฑ์สำคัญ  
ในการคัดเลือกข้อมูลคือ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของปีที่ผ่าน ๆ มา และมี
เป้าหมายท่ีชัดเจนสำหรับปีถัดไป ดังตัวอย่างตัวชี้วัดตามตาราง ๔.๑-๑ ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
เป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อมูลย้อนหลังอย่างนอ้ย ๓ จุด 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
๑. ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
๑.๑ ร้อยละของความสำเร็จการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ และโครงการตามพระราชดำร ิ

กพร.ฐท.สส. แผน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ ร้อยละของความสำเร็จในการร่วมถวาย
ความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 

ยก.ฐท.สส. ข่าว ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนตามที่ ได้รับการร้องขอ/ 
สั่งการ 

กพร.ฐท.สส. ข่าว ศบภ.ทรภ.๑ ร้อยละ 
๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๔ ร้อยละความสำเร็จในการปฏบิัติงานเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วย และใน
พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย 

ยก.ฐท.สส. แผน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๗๖  

 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
เป้าหมาย 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

ข้อมูลย้อนหลังอย่างนอ้ย ๓ จุด 
พ.ศ.

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ.

๒๕๖๔ 
๑.๕ ร้อยละความสำเร็จในการปฏบิัติงานของ 
ศป.ปส.ฐท.สส. 

ยก.ฐท.สส. แผน/จำนวนผู้
ถูกจับลดลง 

ร้อยละ 
๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ตัวชี้วัดด้านการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
๒.๑ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานทัพ 
ท่าเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ  
ตามแผนการพัฒนาฐานทัพท่าเรือที่กำหนด 

กทส.ฐท.สส. แผนแม่บท 
๕ ป ี

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 

๒.๓ ขีดความสามารถ ในการรองรับเรือรบทุก
ประเภทของ ทร. และ มิตรประเภท 

กทส.ฐท.สส. แผน (เว็ปไซต์) กินน้ำลึกไม่
เกิน ๑๔ 
เมตร 

กินน้ำลึกไม่
เกิน ๑๒ 
เมตร 

กินน้ำลึกไม่
เกิน ๑๒ 
เมตร 

กินน้ำลึกไม่
เกิน ๑๒
เมตร 

๒.๔ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ใน พท. สัตหีบ 

กบ.ฐท.สส./ 
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 
๓๐๐ 

คะแนน 

๒๗๐ ๒๗๕ ๓๑๔ 

ตาราง ๔.๑-๑ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 เนื่องจาก ฐท.สส. ไม่มีคู่เปรียบเทียบในระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงใช้การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติของปีท่ี  
ผ่าน ๆ มา นำเป้าประสงค์ในแต่ละหัวข้อมากำหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัด 
เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนด โดยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติจากผลลัพธ์ที่ได้ นำมาเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และนำมาใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ฐท.สส. รวมถึงการเสนอของบประมาณต่อไป 

(๓) ความคล่องตัวของการวัดผล 
 ฐท.สส. มีระบบการวัดผลท่ีมุ่งให้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีเครื่องมือการวัดผล
การตัดสินใจตามตาราง ๔.๑-๑ โดยมีตัววัดสำคัญท่ีถ่ายทอดมาจากกระบวนการทำงานท่ีสำคัญตามพันธกิจของ ฐท.สส. ท่ี
ต้องส่งมอบบริการที่สำคัญให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของ ฐท.สส. เช่น ประชาชน องค์การ
ภาคเอกชน และหน่วยงาน สำหรับความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจในการปฏิบัติ ฐท.สส.  
ใช้ OODA loop ตามภาพ ๔.๑-๒ เป็นหลักการในการกำหนดหนทางปฏิบัติในการตัดสินใจ ซึ่งให้ความสำคัญในการ
ปฏิบัติแต่ละวงรอบด้วยความรวดเร็ว ซึ่งแต่ละวงรอบจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยิ่งใช้เวลาแต่ละ 
วงรอบน้อยจะทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น โดยเร่ิมจากการเก็บข้อมูล (Observe) กำหนดแนวทาง (Orient) ตัดสินใจ (Decide) 
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และลงมือปฏิบัติ (Act) แล้วกลับไปสู่การเก็บข้อมูลใหม่ โดย นขต.บก.ฐท.สส. 
กับ นขต.ฐท.สส. โดยมี คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ฐท.สส. หมวด ๖ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการวัดและวิเคราะห์ซึ่ง เป็นตัววัด
ลักษณะของกระบวนการมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งจะตัดสินใจ
ด้วยการใช้ตัวช้ีวัด กระบวนการหลัก โดยใช้แนวคิดตามภาพ ๔.๑-๒ 

ท้ังนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการที่สำคัญ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะ
ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดสำคัญ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชา ตามวงรอบท่ี
กำหนด หากผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมกันปรับแผน/กระบวนการ และถ่ายทอดไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องติดตาม
และดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
(๔) การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 
 นขต.บก.ฐท.สส. ท่ีรับผิดชอบแผนแม่บทและได้รับมอบหมาย จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัววัดวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น กับมี
การประชุม หารือ สัมมนาในเวทีต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทาง และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา จากนั้น
ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของ นขต.ฐท.สส.  
 ตารางวัดผลการดำเนินการของ ฐท.สส. ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะดำเนินการทบทวนการปฏิบัติและนำเสนอ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มมาตรการปรับปรุงการปฏิบัติ ตามตาราง ๔.๑-๒ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ความถ่ี ประเด็นวิเคราะห์ การนำไปใช้ 
ควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการฯ ใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ใน
การสนับสนุน (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/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงยุทธศาสตร์/นโยบาย/กระบวนการสำคญั 
- บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ (หมวด ๗.๑) 
- แผนแม่บทฯ/แผนปฏิบัติราชการ/นโยบาย ผบ.ฐท.สส./แผนและ
โครงการ กับการปฏิบัติตามแผน งป.ประจำป ี
- คำรับรองปฏบิัติราชการ 

M 
Q 
E 

T, B, GAP, Factors, Risks, 
Predict - การดำเนินการระดับ
ยุทธการและยุทธวิธีตาม
กระบวนการหลัก 

- ทบทวน/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
- พัฒนาบริการใหม่เพื่อรับมือกับ
อนาคต 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด ๗.๒) 
- การสำรวจความพึงพอใจ/ความผูกพัน 

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

- ทบทวน/ปรับปรุงการบริการ 

 

 

ภาพ ๔.๑-๒ การรวบรวมข้อมูลและ 
การตัดสินใจในการปฏิบัติ 
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ตัวชี้วัด ความถ่ี ประเด็นวิเคราะห์ การนำไปใช้ 

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

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

ทบทวน/ปรับปรุงพฒันาบุคลากร
รองรับอนาคต 

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

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) 
- จัดการความรู/้พัฒนาองค์การ 

Q T, GAP, Factors, Risks, 
Predict 

ทบทวน/ปรับปรุงการบริการ 

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

ทบทวน/ปรับปรุง CSR 

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

ตาราง ๔.๑-๒ การรวบรวม การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการ 

ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ 
(๕) ผลการดำเนินการในอนาคต 
 ฐท.สส. ได้นำผลการวิเคราะห์ประกอบการคาดการณ์ผลการดำเนินงานล่วงหน้า ๒  ปี โดยตาราง ๔.๑-๑
วิเคราะห์ใน ๓ ส่วน คือ ๑) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา ๒) วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย และ ๓ ) วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของคู่เทียบ  
ซึ่งหากผลการคาดการณ์ “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) ที่มีใช้ในปัจจุบันรองรับเรือพาณิชย์และเรือรบต่างประเทศ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีแนวความคิดนำมาใช้พัฒนาท่าเรือแหลมเทียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าเรือและปรับปรุง
กระบวนการให้บริการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่าเรือ
แหลมเทียน ให้สามารถเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ได้มากขึ้น เช่น การเก็บข้อมูลด้านสาธารณูปโภค การสนับสนุนการเข้า
จอดเรือ การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การซ่อมบำรุงเรือ การ รปภ.ท่าเรือ เป็นต้น  

(๖) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 
 ฐท.สส. นำผลการวิเคราะห์ และนำข้อมูลนำเข้าทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เข้าสู ่ระบบปรับปรุงผลการ
ดำเนินการ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานท้ังหมดของ ฐท.สส. โดยปรับปรุงผลการดำเนินการใน ๔ ขั้นตอน 
คือ ๑) การวัดและรวบรวมข้อมูล โดย นขต.ฐท.สส. และ นขต.บก.ฐท.สส. จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 
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เนื่องจากเป็นหน่วยปฏิบัติที่ใกล้แหล่งข้อมูลมากที่สุด ๒ ) การวิเคราะห์โดย นขต.บก.ฐท.สส. จะทำหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลท่ีส่งมาตามระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องตามตาราง ๔.๑-๑ และในทุกเดือนจะนำเสนอผลการวิเคราะห์/ผลการ
ดำเนินงานระดับยุทธการและยุทธวิธี เปรียบเทียบกับเป้าหมายต่อผู้บังคับบัญชา และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับกรณีประเด็นสำคัญนำเสนอเวทีประชุม นขต.ฐท.สส. ทุกเดือน เพื่อให้
ผู ้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาตัดสินใจ ตลอดจนเสนอผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะให้กับทุกหน่วยงานเพื่อ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓) การจัดการความรู้โดยมี “คณะกรรมการพัฒนากำลังพลและจัดการความรู้ ฐท.สส.” 
ดำเนินการจัดการความรู้ควบคุมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ัวทั้ง ฐท.สส. ให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
นำกระบวนการท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายเข้าสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน มีการกระตุ้นจูงใจ
ให้แต่ละหน่วยได้คัดเลือกและเสนอ Best Practice ของหน่วยอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลความรู้ของ 
ฐท.สส. ตลอดจนนำ Best Practice ของหน่วยไปขยายผล เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมใน
อนาคตต่อไป ๔) การกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ การนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัย Best Practice 
เข้าสู่กระบวนการกำหนดยุทธสาสตร์และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้การบริการท่ีมีการปรับปรุงหรือการ
บริการรูปแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๗) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ฐท.สส. มีกระบวนการในการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามหลักการ CIA : 
Confidentiality (ความลับ) Integrity (ความสมบูรณ์) Availability (ความพร้อมใช้งาน) เพื่อให้สารสนเทศของ ฐท.สส. 
มีความปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้อง เช่ือถือได้ และเป็นความลับ ซึ่งระบบสารสนเทศของหน่วยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของหน่วย และ ๒) ระบบสารสนเทศด้านธุรการ โดยระบบสารสนเทศทั้งสอง
ประเภท จะต้องให้บริการใช้งานสารสนเทศบนพื้นฐานหลักการของ CIA  

หลักการ คำอธิบาย 
ความลับ 

(Confidentiality) 
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ ฐท.สส. โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ความสมบูรณ ์
(Integrity) 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศของ ฐท.สส. ต้องกระทำโดยผู้มีสิทธ์ิเท่าน้ัน 

ความพร้อมใช้งาน 
(Availability) 

ข้อมูลสารสนเทศของ ฐท.สส. มีความพร้อมใช้งานในเวลาท่ีต้องการ 

ตารางที่ ๔.๒-๑ หลักการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

 สำหรับระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจของหน่วยในการพัฒนาจะต้องดำเนินการตามหลัก PCDA โดยเริ่ม
จากการสอบถามและศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานหรือภารกิจของหน่วยวางแผน/วิเคราะห์  และออกแบบ
ระบบงานโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงาน และผู้ใช้งาน ควบคุมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการและมีมาตรฐานและมีการทดสอบระบบงานโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับ

๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
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หน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน จัดทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการ
ระบบด้านเทคนิค รวมทั้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมกีาร
เปล่ียนแปลง ติดตามผลการใช้ระบบงาน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงให้
ระบบมีความถูกต้องและเชื ่อถือได้ รวมทั ้งสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั ้งที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในด้านหนึ่งด้านใด เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง และ
ทันสมัย เพื่อประสานการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็วขึ้น ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึง หน่วยเจ้าของระบบจะมีการ
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้น สำหรับระบบ
สารสนเทศด้านธุรการก็จะมีการกำหนดสิทธิของผู้ท่ีใช้งานเช่นกันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีการทำ
หลักฐานขอเปล่ียนแปลงสิทธิการเข้าถึงระบบงาน ในด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
ได้ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสตามท่ี ทร. กำหนด ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติตามระเบยีบ 
ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ทร. (ฉบับทบทวน) พ.ศ.๒๕๖๐ 

คุณสมบัติข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 
๑. ครอบคลุม ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเพ่ือประกอบการ

ออกแบบให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
๒. รวดเร็ว ทันกาล ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สม่ำเสมอ 
๓. ความถูกต้อง แม่นยำ กำหนดมาตรฐานของข้อมูลการปฏิบัติงาน 
๔. ความทันสมัย มีการปรับปรงุข้อมูลตลอดเวลา 
๕. ความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ 
๖. การรักษาความปลอดภัยและความลับ จัดลำดับในการเข้าถึงข้อมูล 
๗. ความพร้อมใช้งาน สามารถเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลาตามท่ีต้องการ 

ตาราง ๔.๒-๒ คุณสมบัติข้อมูลสารสนเทศ 

(๘) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ฐท.สส. มีวิธีการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีทำให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นใจ และพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบท่ี
ใช้งานง่ายสำหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยดำเนินการตามแนวทางการออกแบบระบบงานสารสนเทศ ต้ังแต่การศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงาน และตัวแทนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอบถาม
ความเห็นผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย  
ในกระบวนการดังกล่าวนั้น ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในตั้งแต่ขั้นการวางแผน และนโยบายการป้องกัน
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การมีบูรณภาพภาพรวมถึงการจัดส่งข้อมูล และสารสนเทศไปยังผู ้ทำการตัดสินใจระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนมีการสำรองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูล หรือระบบงาน
เกิดความเสียหาย 

 ฐท.สส. มีแนวทางที่ทำให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยมีความพร้อมใช้งาน จึงได้บริหารจัดการด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้มี     
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ความพร้อมใช้งานสนับสนุนการให้บริการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศสำหรับบริการข้อมูล
สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ ตามตาราง ๔.๒-๓  

ตัวอย่างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี update ความพร้อมใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูล E-port 
ระบบฐานข้อมูล VTMS 

- PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ กทส.ฐท.สส. 

ทุกวัน - รายงานผ่านระบบ 

ระบบเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก - PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ ทร. 

ทุกวัน - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- การร้องเรียน 
- รายงาน 

ระบบงานด้านงบประมาณ New 
GFMIS 
ระบบงานเงินเดือน 

- ERP API ทุกวัน - ติดตามการใช้จ่ายการเงิน/
งบประมาณ 

ระบบงานด้านการจัดซื้อจ้าง New 
GFMIS 

- ERP API ทุกวัน - ติดตามการใช้จ่ายการเงิน/
งบประมาณ 

ระบบทะเบียนพัสดุต่าง ๆ  - ใช้งาน Server ของ พธ.ทร. ทุกเดือน - สถานภาพพัสดุ การเบิก 
แจกจ่าย คงคลงั เพ่ือจะได้
วางแผนจัดหา 

ระบบทะเบียนครุภัณฑ์คอมฯ 
ระบบทะเบียนหมายเลขไอพี 
ระบบป้องกันไวรัส 

- PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ ทร. 

ตลอดเวลาท่ีมี
การ 

Transaction 

- สถานภาพคอมพิวเตอร์ 
- รายงาน 
- ข้อมูล Log files 

ระบบงาน HRMSS 
ระบบประเมินความสุข 
ระบบทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

- PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ กพ.ทร. 

๖ เดือน - รายงานข้อมูลกำลังพล 

ระบบงานสารบรรณ - PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ สบ.ทร. 

ทุกวัน - ทะเบียนรับ-จ่ายงานหนังสือ 
ทั้งภายใน/ภายนอก ทร. 

คู่มือ & KM มากกว่า 10 คู่มือ/KM 
ดังน้ี 
- คู่มือแผนเผชิญเหตุด้านต่าง ๆ 
- คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

 - PHP 
- ฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้งาน Sever ของ ฐท.สส. 

เมื่อมีการ
ปรับปรุง
โปรแกรม 

- Download ผ่านระบบ 
- สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ  

ตาราง ๔.๒-๓ ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใชง้าน 

ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
  ฐท.สส. มีวิธีการท่ีทำให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมท้ังข้อมูลและสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งาน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจำเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 
  ๑. การขอรับการสนับสนุนฝากข้อมูลด้านสารสนเทศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของ ทร. (Data Center) ซึ่งศูนย์
ข้อมูลกลางของ ทร. ทำหน้าท่ีในการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล ประมวลผล สำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล  
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รวมถึงการดูแลรักษาให้ระบบพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการ ๒๔ ช่ัวโมง และมีวงจรส่ือสารหลักและสำรอง 
และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานตามท่ีกองทัพเรือกำหนด และได้รับการรับรองมาตรฐาน       
ด้านการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 Information Security Management 
Systems (ISMS) หรือระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลกลาง ทร. ได้รับการรับรอง 
โดยสถาบัน British Standard Institution (BSI) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศของ ฐท.สส. มีความพร้อม
ใช้งานและให้บริการแก่ผู้รับบริการบนพื้นฐานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ี ทร. กำหนด 
  ๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ  
ฐท.สส. ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรองรับสถานการณ์ในสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นจากภัยต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนและ
แนวทางการปฏิบัติในการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ การติดตั้งระบบ การบริหารความต่อเนื่อง และการกำหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วย รวมท้ังกำหนดชุดปฏิบัติการหลัก และชุดปฎิบัติ
การสนับสนุน ตลอดจน แนวทางการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศขึ้นภายในหน่วยของ ฐท.สส. 
  ๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อนำมา
ปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้ความรู้แก่กำลังพล และเข้าร่วมการ
ฝึกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามที่ ทร. กำหนด เช่น การฝึกปฏิบัติการด้านไซเบอร์     
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น 
  ๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส. 
ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ และนำจุดอ่อนท่ีพบมาปรับปรุงแผนเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส. ฉบับท่ี ๑ ว่านำมาใช้งานได้จริง 
มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยจัดให้มีการทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเริ่ม
ซักซ้อมแผนครั้งแรกในปีงบประมาณ ๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ ฐท.สส. ให้มีความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
ในการทดสอบทุกครั้งจะต้องมีการบันทึกผลของการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมทั้งรายงานผล
การทดสอบให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของ ฐท.สส. ทราบ รวมทั้งนำผลการทดสอบท่ีได้จากแผนดังกล่าว
มาทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ฐท.สส. 
ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 

ข. ความรู้ของส่วนราชการ 
(๙) การจัดการความรู้ 
 ฐท.สส. มีแนวทางรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร โดยดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการจัดการ
ความรู้ของ ทร. ได้จัดทำคู่มือการจัดการความรู้ของ ทร. ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการจัดการความรู้ และ
มอบหมายให้นายทหารประสานการจัดการความรู ้ (KM Facilitator) ของ นขต.ทร. เป็นผู้ดำเนินการ ทั ้งนี้
คณะกรรมการได้จัดฝึกอบรมนายทหารประสานการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นขต.ทร. จะมีการรวบรวม
และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
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รวมทั้งมีการค้นหากระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ นขต.ทร. ได้จัดให้มีชุมชน 
นักปฏิบัติ (COP) และมีการปรับปรุงโดยใช้การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบพันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ ได้สำรวจ และจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดคุณสมบัติ และ
เกณฑ์การกำหนดผู้เช่ียวชาญขึ้นเพื่อให้ นขต.ฐท.สส. สรรหา และคัดเลือกผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจจัดทำองค์ความรู้ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีดี/เป็นเลิศ เก็บไว้ในหน่วยงานท่ีสามารถให้ทุกคน
เข้าถึงความรู้ได้ง่าย ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และนำข้อมูลองค์ความรู้ท้ังหมดเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
คลังความรู้ของหน่วย เพื่อให้กำลังพลสามารถทำการสืบค้น และดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างสะดวก 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือโดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ที่ไม่ มี 
ชั้นความลับ จะเป็นลักษณะประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับ ใบปลิว หรือการจัดอบรมสัมมนา และเผยแพร่ทางเว็บไซ ต์
ของหน่วย http://www.sattahipbase.navy.mi.th ซึ่งเว็บไซต์นี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยสามารถตรวจสอบความรู้จากฐานข้อมูลในระบบเว็บไซต์ด้าน KM ของ ฐท.สส. ซึ่งเป็นความรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว 

(๑๐) วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการแบ่งปัน และนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไปดำเนินการ เมื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้ และ
วิธีปฏิบัติที ่ดี/เป็นเลิศ ไปแล้ว ผู ้ที ่ได้รับการถ่ายทอดจะถูกส่งไปปฏิบัติงานจริง ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการ
ตรวจสอบวิธีปฏิบัติท่ีนำไปใช้ โดยวิธี PDCA เมื่อได้ผลการประเมินหลังการปฏิบัติงาน ถ้ามีข้อปรับปรุง ก็จะนำมาเข้า
กระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ ้น แล้วนำไปจัดเก็บ เพื่อนำไปถ่ายทอด และนำไปใช้งานอีกครั้ง ระหว่างที่นำไปใช้
ปฏิบัติงานจริงนั้นก็จะมีการมองหาวิธีการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแนวเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติท่ีดขีอง
หน่วยเราว่าดีกว่าหน่วยอื่นหรือไม่ ถ้ายัง ก็หาวิธีปรับปรุงต่อไป หรือถึงแม้จะดีกว่า ก็ยังคงหาวิธีท่ีปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป 
ให้ทันยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการรวบรวม และถ่ายทอดความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม และ
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ตามท่ีหน่วยต่าง ๆ 
จัดทำขึ้นมานั้น เมื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา ตรวจสอบองค์ความรู้ให้เข้ากับกระบวนการทำงาน ผลผลิตที่ได้ จะเกิด
นวัตกรรมข้ึนตามมา ซึ่งมีท้ังนวัตกรรมท่ีเป็นกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ และนวัตกรรม
ที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานขึ้นมา ดังเช่น วิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิม เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ สำหรับในปงีบประมาณ ๖๕ ฐท.สส. ได้
จัดทำองค์ความรู้ เรื ่องท่าเรืออัจฉริยะ เป็นองค์ความรู้หลัก และกระบวนการการให้บริการของท่าเรือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นองค์ความรู้รอง เพื่อให้มีกระบวนการ
ทำงานใหม่ ๆ สนับสนุนกระบวนการจัดการท่าเรือ 
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(๑๑) การเรียนรู้ระดับองค์การ 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงในวิถีการปฏิบัติงานโดย
ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทร. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บความรู้ใน
ตำแหน่งที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ตามแผนที่ความรู้ (องค์ความรู้หลักของแต่ละกลุ่มภารกิจหลัก) ของ ฐท.สส. 
รวมทั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ได้เผยแพร่กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศของ  ฐท.สส. และ 
นขต.ฐท.สส. ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาดูงานการจัดการความรู้
ของ ฐท.สส. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยต่าง ๆ ต้องรักษามาตรฐานท่ีเป็นเลิศไว้ นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งเสริมให้มีการ
ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นประจำ เพื่อช่วยให้การจัดการ
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน จนนำไปสู่การบูรณาการในการฝึกของ ฐท.สส. สามารถผนึกรวมกับการฝึก
ของ ทร. เพื่อให้ภาพการฝึกมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บทเรียนจากการปฏิบัติทุกรูปแบบ นำมาวิเคราะห์ เรียบเรียง
เป็นองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน จัดเก็บไว้ และส่งเข้ามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลความรู้ของ ฐท.สส. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ และวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศขึ้นมาโดยผู้ท่ีปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หมวด ๕ บุคลากร 

ฐท.สส. เป็นหน่วยขึ ้นตรง ทร. โดยเป็นส่วนกำลังรบ ตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการของ ทร.              
มีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายสนับสนุน และมีการจัดหรือกำหนด
อัตราของหน่วยที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยคณะกรรมการปรับปรุง
อัตรา ทร. ท่ี ทร. แต่งตั้งขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดส่วนราชการ ภารกิจ ทักษะความรู้  
และคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามความต้องการของภาระงานของหน่วยขึ้นตรง ทร. โดยจัดทำให้อยู่ใน
รูปแบบของมาตรฐานการจัดหน่วยประเภทนั้น ๆ และจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ 
หรืออัตรายุทโธปกรณ์ โดยเป็นการกำหนดจำนวนอัตราตำแหน่ง และคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นของบุคลากรใน
แต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องรองรับกับภาระงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สำหรับการบรรจุกำลังตาม
อัตราของ ฐท.สส. ซึ่งเป็นส่วนกำลังรบของ ทร. นั้น บรรจุกำลังพลได้ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของอัตราเต็มตามสัดส่วนท่ี 
ทร. กำหนด 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร  
(๑) ขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร 
 ฐท.สส. มีแนวทางในการกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลังพลและมีการพิจารณาขีดความสามารถของกำลังพล 
ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยมีการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังพลที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบเป็นหลัก คือ การรักษาความปลอดภัยฐานท่ีต้ังหน่วยทหารและพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางเรือ เสนอ ทร. เป็นข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วย 
 ฐท.สส. มีการกำหนดสัดส่วนการบรรจุกำลังพลตามโครงสร้างและกรอบอัตรา มีการจัดหากำลังพล ตาม
อัตรากำลังและขีดความสามารถ (อ้างอิง บัญชีพล ๓ ก.) 
 ฐท.สส. มีการประเมินโครงสร้าง อัตราการจัด และขีดความสามารถของกำลังพลของหน่วยตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบ มีการปรับปรุงโครงสร้าง โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ความพอเพียงของกำลังพล 
ต่อการปฏิบัติภารกิจ และมีการเสนอความต้องการด้านกำลังพลเพิ่มเติม หรือเสนอทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างให้
สอดคล้องกับภาระงาน 
 ในด้านการประเมินความต้องการอัตรากำลังด้านบุคลากร เพื่อดำรงขีดความสามารถท่ีต้องการ เมื่อ นขต.ฐท.สส. 
ได้ประเมินขีดความสามารถของกำลังพลท่ีต้องการ เรียบร้อยแล้ว ฐท.สส. ได้จัดการประชุมหน่วยงานภายใน ฐท.สส. 
ร่วมกับหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่าง ๆ เพื่อกำหนดความต้องการ และแจ้งความต้องการในการบรรจุกำลังพลให้กับ
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเสนอย้ายบรรจุ ให้หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส. มีความพร้อม
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามขีดความสามารถท่ีกำหนดและต้องไม่เกินร้อยละ ๗๕ ตามท่ี ทร. กำหนด 
 

 

๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
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ภาพ ๕.๑-๑ การประเมินขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

ตาราง ๕.๑-๒ การปฏิบัติหน้าท่ี ทักษะจำเป็นและความต้องการพัฒนาบุคลากร ฐท.สส. 

กลุ่ม การปฏิบัติหน้าที ่ ทักษะจำเป็น ความต้องการด้านพัฒนา 
นายทหาร ก. ผู้นำหน่วยทหาร/บริหาร ภาวะผู้นำ, เทคโนโลยี,สื่อสาร

เป็นความฉลาดทางอารมณ์ 
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
ปฏิบัติร่วม  

นายทหาร ป. สนับสนุนการปฏิบัติการ
ตามสายวิทยาการ 

การทำงานวิจัยความชำนาญ
เฉพาะด้านตามสายวิทยาการ 

มีความรู้ด้านการวิจัย R2R เพ่ือพัฒนา
งานให้มีคุณภาพการคิดค้นนวัตกรรม
ตามสายวิทยาการ 

นายทหาร ข. ควบคุมการปฏิบัติการ ความเชี่ยวชาญตามสาขา การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการ 
ประทวน  
(จาก รร.ชุมพลฯ และเปิดรับ
สมัครบุคคลเรือน) 

ผู้ปฏิบัติการ การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

เพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

สนับสนุน  
(พนักงานราชการและลูกจ้าง) 

สนับสนุนการปฏิบัติการ
และบริการ 

การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย 

เพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

ทหารกองประจำการ การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติการตามหน้าที่ได้รับ 
มอบหมาย 

เพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 
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(๒) บุคลากรใหม่  
 บุคลากรใหม่ของ ฐท.สส. นั้น ดำเนินตามแนวทางที่ ทร.กำหนด แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ จากส่วนกลางโดย ทร. และการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ โดย ฐท.สส. ดังนี้ 
  ๑. การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ จากส่วนกลางโดย ทร. ซึ่งกำลังที่ปฏิบัติงานใน ฐท.สส. ส่วนใหญ่จะได้รับการ
จัดสรรมาจาก ทร. มีกระบวนการต่าง ๆ ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ และ
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ใช้เวลาในการฝึกฝน อบรม และเรียนรู้เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะบรรจุให้ปฏิบัตงิาน 
อันได้แก่ 
  ๑.๑ การผลิตบุคลากรเอง โดย ทร. เป็นผู้ผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นการเฉพาะในสาขาอาชีพท่ี
ต้องการ ท่ีไม่สามารถสรรหาจากบุคคลพลเรือนท่ัวไปได้ เช่น นักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาล นักเรียนจ่าทหารเรือ 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เป็นต้น  
  ๑.๒ การสรรหาด้วยการรับสมัครจากบุคคลพลเรือน โดย ทร. จะประกาศรับสมัคร บุคคลพลเรือน ได้แก่ 
กำลังพลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายนอก ทร. ทั้งระดับอุดมศึกษา และต่ำกว่า
อุดมศึกษา ในสาขาท่ี ทร. มีความต้องการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นบุคลากรชั้นสัญญา
บัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร แล้วแต่กรณี โดย ฐท.สส. จะทำการร้องขอไปยังหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่าง ๆ 
เพื่อให้พิจารณาสรรหาและบรรจุให้ ฐท.สส. ต่อไป 
  ๑.๓ การคัดเลือก สำหรับบุคคลากรที่เป็นทหารกองประจำการ ทร. จะดำเนินการคัดเลือกทหารกอง
ประจำการในภาพรวมของกองทัพ โดย ฐท.สส. จะเสนอความต้องการ จำนวน และประเภทที่มีความถนัดเฉพาะทาง 
เพื่อให้ ทร. พิจารณาจัดสรรตำแหน่งอัตรา และดำเนินการจัดสอบ คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหา ให้มารับราชการท่ี 
ฐท.สส. 
 ๒. การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ ฐท.สส. มีอำนาจในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ พนักงานราชการ ในอัตราของ ฐท.สส. 
โดยจะประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนในพื้นท่ี ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะบรรจุในตำแหน่ง 
พนักงานราชการ โดยจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบ ท่ีทางราชการกำหนด 
 การสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ บุคลากรใหม่ของ ฐท.สส. มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ในแต่ละปี กพ.ฐท.สส. เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านบุคลากรของ ฐท.สส. จะประสาน กพ.ฐท.สส.  
ในการจัดทำแผนความต้องการในการผลิตกำลังพลตามประเภท และจำนวนต่าง ๆ ได้แก่ แผนผลิตนักเรียนนายเรือ 
นักเรียนจ่าทหารเรือสาขาต่าง ๆ ตลอดจนแผนความต้องการในการจัดหากำลังพล นายทหารปริญญา และนายทหาร
ประทวน ในสาขาท่ีขาดแคลนและไม่มีการผลิตในส่วนของ ทร. รวมทั้งแผนการบรรจุลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
และการบรรจุทหารกองประจำการ เสนอเป็นความต้องการในโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ประจำปี  
ของ ทร. ตามความจำเป็นและสถานภาพงบประมาณที่จะอำนวยให้ในแต่ละปี พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ  
ทั้งที่เป็นหน่วยงาน และคณะกรรมการในการสรรหา ว่าจ้าง ในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ท่ีหน่วยงาน/คณะกรรมการฯ นั้น ๆ กำหนด เสนอขออนุมัติตามลำดับช้ันตามสายงาน 
 ๒. เมื่อ ฐท.สส. ได้รับอนุมัติโครงการ ฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ประจำปี ในแต่ละปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ในการผลิตกำลังพล และการสรรหา ว่าจ้าง จะดำเนินการประกาศรับสมัครและเลือกสรรด้วยการสอบคัดเลือกใน  
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ภาคทฤษฎี การทดสอบร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ (ตรวจโรค) เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความ
ต้องการ มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่ง เสนอ ทร. เพื่อแต่งตั ้งยศและบรรจุบุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ของ ฐท.สส. 
 ๓. กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ฐท.สส. จะปฏิบัติงานตามแนวทางการรับราชการของกำลังพล (Career Path)  
เพื่อใช้เป็นแนวทาง/เส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพต่าง ๆ ในเรื่องของจำนวนปีที่จะครองยศในแต่ละชั้นยศ  
การย้ายหมุนเวียนกำลังพลไปในตำแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละช่วงช้ันยศ และการเล่ือนขึ้นดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ตลอดจน
การได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนวทางการรับราชการในแต่ละช่วงช้ันยศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ี
ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการทำงานและการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายดังกล่าวของกำลังพล  
 ๔. ในช่วงการปฏิบัติงานของกำลังพลในแต่ละชั้นยศ ฐท.สส. จะจัดให้มีการอบรมและพัฒนากำลังพล 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลเป็นประจำและต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในแต่ละสาขาอาชีพ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ตามแนวทาง  
การรับราชการ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมท่ีจะเลื่อนยศ/เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ทั้งในระดับนายทหารชั้นสญัญาบัตร 
และนายทหารชั ้นต่ำกว่าสัญญาบัตร  โดยบรรจุไว้ในโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ของกำลังพล  ฐท.สส. 
ท้ังภายนอก ทร. ภายนอกกระทรวงกลาโหม และต่างประเทศ 
 การสรรหา ว่าจ้าง บุคลากรใหม่ของ ฐท.สส. ได้เปิดกว้างให้บุคคลพลเรือนในทุกเพศ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิลำเนา และสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสสมัครเข้ารับราชการอย่างเท่าเทียมกัน  

ประเภทบุคลากร วิธีการสรรหา 
คุณวุฒิ  

คุณสมบัติที่ต้องการ 
วิธีการคัดเลือก ผู้รับผิดชอบ 

นายทหาร ก คณะกรรมการ 
กพ.ทร. พิจารณา 

ป.ตรี กพ.ทร. เป็นผู้พิจารณา กพ.ทร. และ กพ.ฐท.สส. 

นายทหาร ป สายวิทยาการสรรหา ป.ตรี สายวิทยาการเป็นผู้สรร
หามาบรรจ ุ

สายวิทยาการและ 
กพ.ฐท.สส. 

นายทหาร ข สอบเลื่อนฐานะ 
จากสายวิทยาการ 

สายวิทยาการเป็นผู้
กำหนด 

สอบตามสายวิทยาการ กพ.ฐท.สส. 
สายวิทยาการ 

ประทวน  
(จาก รร.จ่า และปิดรับ
สมัครบคุคลเรือน) 

สอบคัดเลือก ม.๖ ผู้ที่ได้คะแนน 
สูงสุดไล่ตามลำดับ 

กพ.ฐท.สส. 
สายวิทยาการ 

สนับสนุน  
(พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง) 

-สอบคัดเลือกจากบุคคล
พลเรือน 
-จากนักเรียนช่าง อร. 

ม.๓ 
 
ปวช. ปวส.  
ตามสายเทคนิค 

ผู้ที่ได้คะแนน 
สูงสุดไล่ตามลำดับ 
 

กพ.ฐท.สส. 
หน่วยเจ้าของอัตราใน ฐท.
สส. 

ทหารกองประจำการ การตรวจเลือกทหาร
กองเกิน 

ไม่กำหนด ศฝ.นย.และศฝ.สอ.รฝ. 
แจกจ่ายให้ 

ศฝ.นย. และศฝ.สอ.รฝ. 

ตาราง ๕.๑-๓ แสดงวิธีการสรรหาบุคลากรใหม ่
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(๓) การทำงานให้บรรลุ  

 ฐท.สส. ได้กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผล ด้วย S-BASE ใน       
๕ ประเด็น ต่อไปนี้  
 ๑) S : Service Mind การให้บริการด้วยใจมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ยินดีให้การสนับสนุนและเป็นท่ีพึ่งพาได้ 
 ๒) B : Belongingness ความรักในองค์การ สามารถทำงานเป็นทีม มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
ยุติธรรม โปร่งใส 
 ๓) A : Accountability มีความรับผิดชอบในงาน มีใจรักในงานท่ีทำ ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีและองค์การ  
 ๔) S : Specialist มีความเชี่ยวชาญฐานทัพท่าเรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติในระดับ 
มืออาชีพ มีความถูกต้อง ทันเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย และมีผลผลิตตรงตามมาตรฐานท่ีผู้บังคับบัญชากำหนด 
 ๕) E : Excellence เพื่อความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น เรียนรู้และปรับตัวเพื่อพัฒนางานและ
องค์การไปสู่ความเป็นเลิศ และได้กำหนดเป้าหมายในรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ คือ “We serve the Fleet” 
ให้บริการด้านส่งกำลังบำรุงกองเรือ และหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ สร้างความไว้วางใจ เน้นคุณภาพ ความแน่นอน 
ให้บริการตลอดเวลา และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู ้รับบริการ ทั้งนี ้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพและการบรรลุพันธกิจ ฐท.สส. ดีขึ้นตามลำดับ 

 

การเปลี่ยนแปลง ประเด็นการพัฒนา กลุ่มบุคลากร วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การมีท่าเรือดำน้ำ 
ในอนาคต 

การพัฒนาฐานทัพท่าเรือด้าน
เตรียมความรู้  
ด้านสุขภาพ  
 

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

- อบรมหลักสูตรพัฒนาการควบคุมการ
สัญจรทางทะเล VTMS 
- ศึกษาระบบการส่งกำลังบำรุง ให้กับ 
เจ้าหน้าที ่
- ศึกษาอบรมการดูแลสขุภาพผู้ปฏบิัติการ
ในเรือดำน้ำ (ก่อนปฏิบัติหน้าที่/        
ขณะปฏิบัติหน้าที่/หลังปฏิบัติหน้าที่) 

- กทส.ฐท.สส 
 
- กบ.ฐท.สส. 
 
- รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ 

๒. การแพร่ระบาด  
COVID-19 

การคัดกรองผู้ป่วยและการ
ป้องกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยี การใช้โปรแกรม
กับระบบงานเอกสาร 

บุคลากรทาง
การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
นขต.ฐท.สส. 

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสขุและ พร. 
- ฝึกแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด
และปรับปรุงแผนฯ  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ
พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปแบบเอกสารการ
จัดการความรูแ้ละเผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศ 
- จัดอบรมพัฒนาทักษะ ความพร้อมด้าน
งานสารสนเทศ เพื่อรองรับการการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) 

- รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ 
 
- ยก.ฐท.สส., รพ.อาภากร
เกียรติวงศ์ฯ 
- รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ 
 
 
 
 
- นขต.ฐท.สส. 
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(๔) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  

ตาราง ๕.๑-๔ การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบคุลากรทีส่ำคญั 

 ฐท.สส. มีการกำหนดวิธีการทดแทนกำลังพลกรณีเกษียณอายุราชการ ในการจัดกำลังพลมารับการถ่ายทอด
กระบวนการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดอย่างน้อย ๒ ปี โดยผู้ที ่อยู ่ประจำ
ตำแหน่งนั้น จะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดกระบวนงานและทักษะที่มีความจำเป็นให้ก่อนเกษียณอายุราชการ รวมถึง 
ให้คำแนะนำกรณีเกิดปัญหาโดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ประสบปัญหาจริง และแนะนำแนวทางแก้ไข และมีการ
บริหารจัดการให้กำลังพลสามารถหมุนเวียนหน้าท่ี ปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยพิจารณาตามขีดสมรรถนะของแต่ละคน 
กรณีมีกำลังพล เสียชีวิตหรือมีการโยกย้าย จะกำหนดให้กำลังพลที ่มีขีดความสามารถใกล้เคียงกันเข้ามาช่วย
ปฏิบัติงานทดแทนกัน ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน (Job Description: JD)  
ใหเ้หมาะสม ซึ่งเป็นส่ิงท่ียืนยันได้ว่า สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ข. บรรยากาศการทำงานของบุคลากร  
(๕) สภาพแวดล้อมการทำงาน  
 ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
 สภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรใน ฐท.สส. มี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ เป็นหน่วยให้ความรู้ ตรวจ 
และรักษาสุขภาพ โดยยึดกำลังพลเป็นศูนย์กลาง มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านชีวอนามัย การคัดกรอง ป้องกัน บำบัด รักษา 
ฟื้นฟู สุขภาพให้กับบุคลากรในภาพรวมของทุก ๆ หน่วย โดยมีเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมถึงการป้องกันอันตราย และส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านชีวอนามัย คือ แผนก
อาชีวอนามัย กองเวชกรรมป้อง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ โดยให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน มีการ
ติดตามโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าท่ีสาดทราย พบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่สวมหน้ากากเพื่อป้องกัน
ฝุ่นท่ีมีขนาดเล็ก เมื่อสูดเข้าไปจะทำให้เจ็บป่วยในระยะยาว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณ หากไม่ได้รับ
การป้องกัน แผนกอาชีวอนามัย กองเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับ กพ.กรง.ฐท.สส. จึงจัดอบรมการให้ความร ู ้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีดังกล่าว เพื่อให้เห็นความสำคัญกับการใช้หน้ากากกันฝุ่น 
 
 

การเปลี่ยนแปลง ประเด็นการพัฒนา กลุ่มบุคลากร วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
๓. นโยบายปรับลด
บุคลากรของรัฐ/ 
การปรับโครงสร้าง
กำลังพล 

เพิ่มความสามารถและพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ตามสมรรถนะตามสาย
วิทยาการ 

ทุกสาย
วิทยาการ 

ปรับปรุงโครงสร้างรายละเอียดของ
หลักสูตร การอบรมตามสายวิทยาการ 
กำหนด Job Description และสมรรถนะ
หลักของตำแหน่งงานให้ชัดเจน 
มีการกำหนด KPI ของตำแหน่งต่าง ๆ 
ฝึกให้กำลังพลปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

- กพ.ฐท.สส./ 
นขต.ฐท.สส. 

๔. โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(ECC) 

การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ทุกสาย
วิทยาการ 

อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กบั
บุคคลากร 

- นขต.ฐท.สส. 
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 การให้ความสำคัญในเรื่อง แสงสว่างนพื้นท่ีปฏิบัติงาน การตรวจวัดค่าความเข้มของระดับแสงสว่าง ในสถานท่ี
ทำงานของหน่วยต่าง ๆ เพื่อให้มีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับสายตาและอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานได้ เนื่องจากแสงสว่างไม่พียงพอ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากแผนกอาชีวอนามัย  
กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ได้   
 ด้านสุขภาพ  
 - ฐท.สส. กำหนดให้กำลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรับทราบผลการตรวจ 
ด้วยตนเอง และเข้ารับการรักษาตามกระบวนการของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ หากพบว่า เป็นการเจ็บป่วยที่เกิน  
ขีดความสามารถ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ จะดำเนินการประสานและส่งต่อไปยัง รพ.  ที่มีขีดความสามารถในการ
รักษาต่อไป รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ จะเน้นย้ำให้กำลังพลรับการตรวจสุขภาพประจำปี เนื่องจากหากตรวจพบความ
ผิดปกติได้รวดเร็ว ก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล กำลังพลสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ จะรายงานผู้ท่ีไม่มารับตรวจสุขภาพฯ ให้ ฐท.สส. ทราบทุกเดือน 
 - ฐท.สส. กำหนดให้กำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามท่ี รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ กำหนด จำนวนปีละ 
๒ ครั้ง และผลการทดสอบร่างกาย จะบันทึกในระบบ HRMISS โดย กพ. หน่วย นขต.ฐท.สส. เป็นผู้บันทึกลงระบบ 
 - ส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย ในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบ เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ  
โรงพลศึกษา ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น 
 - กำหนดให้มีแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบำบัด รักษาและฟื้นฟูกำลังพลให้พ้นภัย  
จากส่ิงเสพติด เพื่อการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้ต่อไป 
 - ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (๕ ส.) เป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีวัตถปุระสงค์  
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างวินัยให้กับกำลังพล 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
(๖) นโยบายและสวัสดิการ  
 ฐท.สส. สำรวจความต้องการของกำลังพลผ่านการพบปะพูดคุย ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
และได้ทราบถึงความต้องการเบื้องต้น จึงได้จัดสวัสดิการ และการบริการต่าง ๆ ให้กับกำลังพล เพื่อการดูแลและ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความพึงพอใจเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของกำลังพล ฐท.สส. ดังนี้ 
 ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สมาชิกออมทรัพย์กู้เงินตามความจำเป็น ให้สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว เป็นต้น 
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 ๒. ช่วยเหลือด้านท่ีพักอาศัยของกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบมีท่ีพักอาศัยสำหรับข้าราชการท่ีมีความเดือดร้อน
เรื่องที่พัก และยังช่วยค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สำหรับสมาชิกของกิจการไฟฟ้าและประปา 
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  

 ๓. กิจการเดินรถสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและครอบครัว 
พื้นท่ีสัตหีบ ในการเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ–สัตหีบ หรือ บริการให้เช่ารถในราคาถูก  

 
 ๔. ด้านการศึกษา ฐท.สส. เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรหลานของกำลังพล ฐท.สส. จึงได้
ดำเนินการให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ดังนี้ 
 ๔.๑ โรงเรียนสัตหีบ เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด 
ทร. ท่ีย้ายมารับราชการในพื้นท่ีสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง 
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 ๔.๒ ความต่อเนื่องในระดับแต่ละช่วงช้ัน มีการประสานความร่วมมือ ตามข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือและ
กรมสามัญศึกษา กำหนดรับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ในสัดส่วน ร้อยละ ๖๕ ในระดับชั้น ม.๑ 
และ ม.๔ 
 ๔.๓ จัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ รับ–ส่ง บุตรหลานของข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง ท่ีศึกษาในโรงเรียนนอกพื้นท่ีสัตหีบ เส้นทาง สัตหีบ–ระยอง โดยคิดค่าโดยสารในราคาประหยัด 
          ๕. การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา และ ศูนย์เกษตรกรรม พื้นที่ ฐท.สส. 
เพื่อเป็นต้นแบบให้กำลังพลนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อนำรายได้มาสู่ครอบครัว 

 
         
 
 
 
 
              

 
 
           
 
 
 
 
 
 ๖. การรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกขยะและการนำกลับมาใช้ซ้ำของหน่วยงานในพื้นท่ี ฐท.สส. 
ในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
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ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ชั้นยศ จำนวน  
มากกว่า ร้อยละ ๕๐ มากกว่า ร้อยละ ๓๐ ต่ำกว่า ร้อยละ ๓๐ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

สัญญาบัตร ๑๘๕ ๑๑๓ ๖๑.๐๘ ๔๘ ๒๕.๙๕ ๒๔ ๑๒.๙๗ 

ประทวน ๑๕๓ ๖๙ ๔๕.๑๐ ๔๙ ๓๒.๐๓ ๓๕ ๒๒.๘๘ 

รวม ๓๓๘ ๑๘๒.๐๐ ๕๓.๘๔ ๙๗.๐๐ ๒๘.๗๐ ๕๙.๐๐ ๑๗.๑๖ 

 
ตาราง ๕.๑-๕ ข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ฐท.สส. จำนวนเงินเดือนที่เหลือสุทธิจากเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 

 
 

ตาราง ๕.๑-๖ การจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 

ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

(๗) องค์ประกอบความผูกพัน  

 จากการสำรวจและประเมินความผูกพันของบุคลากรด้วยวิธีสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล HRMISS ตามที่ กพ.ทร.กำหนด โดยการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ในปงีบประมาณ ๒๕๖๕ วงรอบท่ี ๑ (ต.ค.๖๔ - เม.ย.๖๕) พบว่า ผ่านเกณฑ์เฉล่ียในทุกหัวข้อ ตามระดับคาดหวัง แต่

หากพิจารณาหัวข้อจากระดับความสำคัญโดยแยกเป็นรายการ พบว่า ตำแหน่งงานและความก้าวหน้า ความสำเร็จใน

การทำงาน การเงินและจิตวิญญาณ (เรียงจากน้อยไปหามากตามลำดับ)  

 ฐท.สส. นำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ หาแนวทางปรับปรุงกระบวนงานการสร้างความ

เช่ือมั่นในเรื่อง ตำแหน่งงานและความก้าวหน้า ด้วยการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) การค้นคว้าเอกสาร 

กลุ่ม ความต้องการด้านสวัสดิการ นโยบายสนับสนุน การปรับปรุง 

นายทหารสัญญาบัตร - บรรเทาความเดือดร้อนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

- สวัสดิการที่พักอาศัยของตนเอง 

- สวัสดิการลดค่าครองชีพ 

- สนับสนุนเงินจากสวัสดิการหน่วยเพื่อ

การกู้ยืมฉุกเฉิน (ทุกชั้นยศ) 

- มีข้อตกลงกับ ธอส. ให้กู้ซื้อบ้านใน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

- จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก 

- แจกเครื่องอปุโภคบริโภค 

- สำรวจและจัดทำแผนปรับปรุง 

กราบพักทหาร 

- สวัสดิการช่วยเหลือกำลังพล บิดา 

มารดา และบุตร กรณีเสียชีวิต 

- ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับ

สวัสดิการเงินกู้ 

- สำรวจความต้องการด้าน

สวัสดิการเพิ่มเติม นายทหารประทวน - บรรเทาความเดือดร้อนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

- สวัสดิการที่พักอาศัยของตนเอง 

- สวัสดิการลดค่าครองชีพ 

ทหารกองประจำการ - ที่พักอาศัย/กราบพัก 

- สวัสดิการ/ความคุ้มครอง 

พนักงานราชการ/

ลูกจ้าง 

- บรรเทาความเดือดร้อนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

- สวัสดิการลดค่าครองชีพ 

๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยฐท.สส. จะนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง โดยมีการกำหนด CAREER 

PATH ควรมีทั้ง ๓ ระดับ คือ SLOW TRACK, NORMAL TRACK และ FAST TRACK ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางการ

ก้าวหน้าของกำลังพล สำหรับกำลังพลปกติส่วนใหญ่ ๗๐ % จะมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบ NORMAL 

TRACK คือก้าวไปตามลำดับข้ัน ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม สำหรับกำลังพลท่ีมีความสามารถซึ่งในองค์การหนึ่ง ๆ จะ

มีประมาณ ๑๐–๑๕ % จะใช้ช่องวิ่งแบบ FAST TRACK ซึ่งจะเติบโตได้เร็วกว่ากำลังพลท่ัวไป โดยจะพิจารณาบำเหน็จ

ประจำปี ซึ่งการขึ้นเงินเดือนจะอยู่ในกระบวนการ FAST TRACK สำหรับกำลังพลท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ช้าให้

ใช้ลู่วิ่งช่อง SLOW TRACK อย่างไรก็ตาม ฐท.สส. จะกำหนดเกณฑ์การพิจารณา FAST TRACK ให้ชัดเจน มิเช่นนั้น

หัวหน้าของหน่วยนั้น ๆ พยายามจะผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ช่องวิ่ง FAST TRACK และสุดท้ายจะทำให้ช่องวิ่ง 

FAST TRACK เป็นช่องวิ่งมาตรฐานของกำลังพล โดยใช้เกณฑ์กำหนดเป็นคุณสมบัติของกำลังพลที่จะสามารถใช้ชอ่ง

วิ่ง FAST TRACK ประกอบไปด้วย ๑. ความรู้ความสามารถท่ีมี (COMPETENCY) และศักยภาพท่ีจะพัฒนาเพิ่มเติมได้

ในอนาคต (POTENTIAL) ๒. ผลงานย้อนหลังท่ีสูงกว่าเกณฑ์เฉล่ียติดต่อกันอย่างน้อย ๒-๓ ปี ๓. การยอมรับจากเพื่อน

และการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา (การให้คนรอบข้างได้แก่ หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้

ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลนั้น) แต่เนื่องจากตำแหน่งงานและความก้าวหน้า เป็นการพิจารณาจากสาย

วิทยาการเป็นผู้กำหนด และจำกัดด้วยโควต้าท่ี กพ.ทร. กำหนดให้ ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ฐท.สส. จึงนำ

เรื่องการพิจารณาบำเหน็จประจำปีมาใช้เพื่อเป็นตัววัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาเกณฑ์จาก COMPETENCY ผลงาน

ย้อนหลังและการประเมิน ๓๖๐ องศา  

สรุปผล การวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

รายการประเมิน ระดับ

ความสำคัญ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คะแนนที่ได้ ระดับความ

ผาสุก 

ระดับความ

คาดหวัง 

ผลประเมิน 

๑. สุขภาพกาย ๔.๕๓ ๔.๒๐ ๑๙.๐๓ ๓.๘๑ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๒. สุขภาพจิตและอารมณ์ ๔.๒๗ ๔.๐๐ ๑๗.๐๘ ๓.๔๒ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๓. จิตวิญญาณ ๔.๘๐ ๔.๖๐ ๒๒.๐๘ ๔.๔๒ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๔. ความรู้และทักษะ ๔.๓๐ ๔.๐๕ ๑๗.๔๒ ๓.๔๘ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๕. สภาพการทำงาน ๔.๕๒ ๓.๘๔ ๑๗.๓๖ ๓.๔๗ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๖. นโยบายการบริหารงาน ๔.๕๐ ๔.๓๐ ๑๙.๓๕ ๓.๘๗ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๗. ความสำเร็จในการทำงาน ๔.๘๐ ๔.๔๐ ๒๑.๑๒ ๔.๒๒ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๘. ตำแหน่งงานและ

ความก้าวหน้า 

๔.๘๐ ๔.๓๐ ๒๐.๖๔ ๔.๑๓ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๙. สิทธิกำลังพล ๔.๗๐ ๔.๓๐ ๒๐.๒๑ ๔.๐๔ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๐. การเงิน ๔.๘๐ ๔.๔๗ ๒๑.๔๖ ๔.๒๙ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 
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รายการประเมิน ระดับ

ความสำคัญ 

ระดับความ

พึงพอใจ 

คะแนนที่ได้ ระดับความ

ผาสุก 

ระดับความ

คาดหวัง 

ผลประเมิน 

๑๑. การสวัสดิการ ๔.๒๐ ๔.๑๕ ๑๗.๔๓ ๓.๔๙ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๒. การบริการ ๔.๓๖ ๓.๙๒ ๑๗.๐๙ ๓.๔๒ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๓. การปกครองบังคับบัญชา ๔.๗๐ ๔.๑๐ ๑๙.๒๗ ๓.๘๕ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๔. การได้รับการยอมรับนับถือ ๔.๖๐ ๔.๒๐ ๑๙.๓๒ ๓.๘๖ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๕. ภาพลักษณ์องค์การ ๔.๖๐ ๔.๔๐ ๒๐.๒๔ ๔.๐๕ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

๑๖. ความผูกพันต่อองค์การ ๔.๕๓ ๔.๔๒ ๒๐.๐๒ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

เฉลี่ยรวม ๔.๕๖ ๔.๒๓ ๑๙.๓๒ ๓.๘๖ ๓.๐๐ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 
ตาราง ๕.๑-๗ ตารางการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

(๘) การประเมินความผูกพัน 
 กพ.ทร. จะทบทวนองค์ประกอบพร้อมทั ้งประเมิน ความผูกพัน และความพึงพอใจ ประจำทุกปีโดยมี
วัตถุประสงค์หาคำตอบว่าการท่ีจะจูงใจให้บุคลากรแต่ละกลุ่มขับเคล่ือน ความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมท้ังทาง
อารมณ์และสติปัญญาให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์นั้น ต้องมี วิธีการสร้างความผูกพันให้เกิดความพึงพอใจอย่างไร 
เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติต่อไปยังกระบวนการจัดทำ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการตามหมวด ๒ ต่อไป 
 โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ วิธี คือ ๑) เชิงปริมาณ ด้วยการขอความร่วมมือหน่วยงานและบุคลากร ท้ังหมดเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม Online ผ่านระบบ HRMISS เพื่อหาว่ากำลังพลแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบหรือ
ปัจจัย “ความผูกพัน” และ “ความพึงพอใจ” ในระดับท่ีแตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมท้ังมีคำถาม
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และ  ๒) เชิงคุณภาพ 
ด้วยการจัดชุดสำรวจลงพื้นที่ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. ด้วยการประชุม /สัมมนากับกลุ่ม
นายทหาร และสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มบุคลากร (ประทวน พลทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) เพื่อ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและยืนยันผลท่ีได้จากการสำรวจเชิงปริมาณ รวมถึงประเมินผล
เชิงคุณภาพท่ีไม่สามารถวัดได้จากการวัดเชิงปริมาณได้ จากนั้นนำผลท่ีได้มาพัฒนาแบบสอบถามเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลลัพธ์ของการประเมินความพึงพอใจ และการประเมินความผูกพันรวม มีผลการประเมนิดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(๙) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ  

 ฐท.สส. ได้นำผลประเมิน ความผูกพัน และความพึงพอใจ มาเปรียบเทียบกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(KPIs และ Competency) ท่ีผ่านมามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสอดคล้อง บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการ
นำผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อพิจารณากำหนดการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล ยกย่องชมเชย  
เช่น ผู้ท่ีจะได้ขึ้นเงินเดือน ๒ ขั้น จะต้องมีผลการประเมินฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มีภาระงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ
เพิ่มเติม ทำช่ือเสียงหรือคุณประโยชน์ให้กับหน่วย และในทุกปี กพ.ทร. จะดำเนินการทบทวนระบบการประเมินความ
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ผูกพันโดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ได้จากเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และผลการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจมาเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการประเมินท้ัง  
๓ ส่วน (ผลการปฏิบัติงานฯ ความผูกพัน การบรรลุพันธกิจ ทร.) ให้สะท้อนซึ่งกันและกัน เช่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  
ได้ปรับเปลี่ยนการให้น้ำหนักคะแนนการประเมินผล KPIs และ Competency ด้วยการเพิ่มน้ำหนัก KPIs ของ
บุคลากรระดับผู้บริหารสูงขึ้นเพื่อสะท้อนการขับเคล่ือน ความสำเร็จโดยรวมขององค์การ (ตามค่านิยมและวัฒนธรรมท่ี
เน้นความสามัคคี) มากกว่าที่จะเน้น Competency ของแต่ละบุคคล โดยส่งผลต่อความพึงพอใจในการได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ  

ข.วัฒนธรรมส่วนราชการ 
(๑๐) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
 ฐท.สส. มีวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง เป็นการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง เพื่อสั ่งงาน บอก
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ มอบหมายงาน และจากล่างขึ้นบน เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ส่ือสารทำความเข้าใจ โดยมี
การโต้ตอบ ระหว่างบุคลากรในองค์การ และผู้บังคับบัญชา โดยทั้งสองฝ่ายมีโอกาส พบปะ ชี้แจง ทำการตกลง
ทบทวนความเข้าใจโดยมีการปฏิบัติงาน ร่วมกันหาประเด็นปัญหา และร่วมกันหาข้อแก้ไขทันที 
 ๑. จัดให้มีการประชุม นขต.ฐท.สส. เป็นประจำทุกเดือน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการ
ดำเนินการภายในฐท.สส. เพื่อรับฟังข้อมูล อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อยุติท่ีได้จากการ
ระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการอภิปราย ถกแถลง และวิเคราะห์ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปในการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 ๒. มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วย/กอง/แผนก เพื่อเป็นเวทีในการแสดง  และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๓. มีการประชุมย่อยเมื่อพบปัญหาในหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหา Root cause analysis หรือ RCA โดยการ
วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกจากระบบหรือขั้นตอนการทำงานขององค์การ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้กับ
องค์การ เพื่อค้นหาต้นตอของสาเหตุท่ีแท้จริงและหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังหาทางป้องกันการเกิดปัญหา
เดิมซ้ำอย่างยั่งยืน มีการบันทึกและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 

ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร  
(๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ฐท.สส. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล เป็นไปตามแนวทางท่ี ทร. กำหนด โดยมี 
กพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยใช้กระบวนการตาม ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กับบริบทที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้รูปแบบการประเมินในปัจจุบัน โดยประเมินทุกวงรอบ ๖ เดือน ด้วยการประเมินแบบ 
๑๘๐ องศา ในรูปแบบของโครงสร้าง Matrix Organization (งานตามหน้าที่ x งานข้ามสายงาน) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคีตามวัฒนธรรม ค่านิยมและการบรรลุเป้าหมายองค์การ โดยแบ่งบุคลากรเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
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กลุ่มบริหาร (ช้ันยศ น.อ.ขึ้นไป) และกลุ่มปฏิบัติการและสนับสนุน โดยประเมิน ๓ ส่วน คือ ๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน (KPIs) เน้นผลลัพธ์ขององค์การท่ีเกิดจากความร่วมมือ ๒) การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ซึ ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน และ ๓) การประเมินขีดสมรรถนะประจำกลุ ่มงาน (Functional 
Competency) ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสาขาปฏิบัติการท้ังในการเตรียมกำลัง
และใช้กำลัง โดยจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริง
และการฝึกจากคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการ
แจ้งเกณฑ์การการประเมินให้บุคลากรทราบเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการบรรลุเป้าหมาย
และผลการดำเนินงานท่ีดี โดยมีสัดส่วนการให้น้ำหนักท่ี
ได้ปรับปรุงจนเหมาะสมตามตาราง ๕.๒-๒ 
 ฐท.สส. นำผลของการประเมินตามเกณฑ์ของ ทร. เป็นข้อมูลวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังในหมวด ๕ 
ข้อ (๑) และนำไปวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการในหมวด ๔ ข. เพื่อนำไปปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจน ฐท.สส. พิจารณาให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจตามแนวทางของ ทร. โดยแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ  
 ๑) การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ (เล่ือนขั้นเงินเดือนสูงกว่าระดับปกติ) ของหน่วยงาน ให้
ผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นและมีผลการประเมินเกินกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๒) การเสนอของหัวหน้าคณะทำงานข้ามสายงานสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นให้ได้รับการเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนสูงกว่าระดับปกติ 
 ๓) รางวัลยกย่องชมเชยสำหรับคณะทำงานหรือหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  

(๑๒) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
 ฐท.สส. มีกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตามขีดความสามารถของบุคคล และช่องทางในการพัฒนาตนเองที่สำคัญ 
๔ ช่องทาง โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการปฏิบัติ (AAR) มาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบริการท่ีดีขึ้น 
 ฐท.สส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. เพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่ อให้บรรลุว ิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ทร. ๓ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 ๑. สร้างกำลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการ
แบ่งปัน ถ่ายทอด และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ียวชาญในแต่ละองค์ความรู้ 
 ๒. สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยเป็นการจัดระบบการจัดการความรู้ของ ฐท.สส. ให้มี
โครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัวคน) โครงสร้างบุคลากรด้านการ
จัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนี่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและสามารถ
ยกระดับการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน 

ตาราง ๕.๒-๒ น้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 ๓. สร้างศูนย์ความรู้ของ ฐท.สส. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
จัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที ่ใช้งานง่ายและมีความรู้ ท่ี
หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่จะนำเอาข้อมูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือต่อยอดองค์ความรู้ 
 - การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R 
 - ฐท.สส. มีการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน โดยการจัดการประชุม สัมมนาในการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง เพื่อนำผลจากการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ และคู่มือ
การปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรที่จะมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระหว่าง
การปฏิบัติงานให้มีการพิจารณาจัดบุคคลากรปฏิบัติงานทดแทนกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

(๑๓) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
 ฐท.สส. ได้กำหนดให้กำลังพลที่เข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ฯลฯ ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สายวิทยาการ
กำหนด เมื่อจบการศึกษา สายวิทยาการหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะส่งผลการศึกษาอบรมมาให้ ฐท.สส. รับทราบและ
มีเอกสารให้หน่วยต้นสังกัดหรือหัวหน้างานประเมินหลังจบการศึกษา หากพิจารณาจากแบบสอบถามการประเมินหลัง
จบการศึกษา อบรม การตอบแบบสอบถามนั้นจะเป็นการวัดผลที่ไม่ลงลึก วัดเพียงแค่ความพึงพอใจของหัวหน้างาน
และประสิทธิภาพงาน ซึ่งที่ไม่ตรงกับสมรรถนะจริง ไม่มีการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง คือหลังจากอบรมแล้ว  
ไม่สามารถประเมินได้ว่า นำความรู้ท่ีได้มาใช้งานได้หรือไม่ ดังนั้น ฐท.สส. จะพัฒนาการประเมินท่ีเป็นจริง แล้วส่งผล
กลับไปยังหน่วยที่ให้ประเมินดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่พบปัญหากลับไปสู่หน่วยสายวิทยาการ เพื่อพัฒนาเพื่อนำไปสู่
การการเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ นำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(๑๔) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
 ฐท.สส. กำหนดแนวทางการรับราชการของกำลังพล เป็นไปตามแนวทางท่ีกองทัพเรือกำหนด โดยได้พิจารณา
ตามหลักการ คือการกำหนดให้ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพของแต่ละพรรค–เหล่า เมื่อแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้
และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอท่ีจะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้นำหน่วยได้ท้ังในสายงานเดิม รวมท้ัง
การหมุนเวียนในสายงานอื ่น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามลำดับขั้นตอนของการ
เจริญเติบโตของตำแหน่งระดับและช้ันยศภายในขอบเขตท่ีกำหนดโดยจำนวนปีครองยศในแต่ละช้ันยศ พร้อมท้ังได้รับ
การอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มีความพร้อมที่จะเติบโต
ในทางราชการตามตำแหน่งหน้าท่ีและภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. นายทหารท่ีสำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ทุกพรรค–เหล่า เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการแล้วในช่วงระยะเวลาต้ังแต่แรกบรรจุช้ันยศ ร.ต. ถึงระดับช้ันยศ ร.ท. จะบรรจุในหน่วยเรือ หลังจากนั้นในช่วง
ช้ันยศ ร.อ. ขึ้นไปจึงจะมีการหมุนเวียนไปบรรจุให้ปฏิบัติงานในหน่วยและสายงานต่าง ๆ ตามพรรค–เหล่า และอัตรา
ตามแนวทางการรับราชการของกองทัพเรือต่อไป 
 ๒. นายทหารท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การกำหนดพรรค–เหล่า และสายวิทยาการ เมื่อแรกบรรจุ
จะเป็นตัวบ่งชี ้การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการของแต่ละพรรค–เหล่าต่อไปโดยสรุป คือ แนวทาง 
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การรับราชการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามหลักการเดียวกันก็คือการปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติในชั้นยศ ร.ต.  - น.ท. 
และในระดับผู้บริหารในช่วงช้ันยศต้ังแต่ น.อ. ขึ้นไป 
 ๓. นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข. หลักการในการกำหนดแนวทางการ
รับราชการ คงเป็นไปในทำนองเดียวกัน แต่สำหรับนายทหารประเภทนี้จะมีข้อจำกัดอยู่ท่ีตำแหน่งอัตราท่ีจะเล่ือนยศ
สูงขึ้นซึ่งมีจำนวนน้อย ดังนั้นการเล่ือนขึ้นดำรงยศในระดับ น.ต. หรือน.ท. จึงต้องใช้การสอบแข่งขันเป็นหลักและจะมี
เพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีจะขึ้นครองยศสูงขึ้นได้ 
 ทร. ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้แต่ละสายงานต่าง ๆ สามารถเติบโตได้ในระดับสูงขึ ้น  และเปลี่ยนเส้นทาง
ความก้าวหน้าได้ตามเกณฑ์ คุณสมบัติและการสอบแข่งขันที่กำหนด รวมถึงมีแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้  
การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเตรียมความสามารถของบุคลากรให้เหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน โดยมีการแจ้ง
เส้นทางสายอาชีพต้ังแต่ขั้นการสมัครเข้ารับราชการทหาร 
 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหารของ ฐท.สส. ใช้แนวทางเดียวกันกับแนวทางของ 
ทร. ดังนี้  
 ๑. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญ 
(Succession Planning) : เป็นการดำเนินการเพื่อให้สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งสำคัญ
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณา
ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ สำหรับตำแหน่งงานในระดับสูงท่ีสำคัญ ในอัตรา
ช้ันยศ พล.ร.ต. และ พล.ร.ท. ของ ทร. แนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย 
  (๑) การกำหนดตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงท่ีสำคัญ ได้แก่ อัตราช้ันยศ พล.ร.ต. และ พล.ร.ท. ของ ทร. 
  (๒) การกำหนดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
 - คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นคุณสมบัติท่ีกำหนดให้มีในทุกตำแหน่ง ประกอบด้วยจำนวนปีครองยศเป็นไป
ตามท่ี ทร. กำหนดลำดับอาวุโส พรรค–เหล่า การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยการทัพ มีคะแนนประเมินค่า
นายทหารสัญญาบัตรเกินร้อยละ ๗๕ (เฉพาะการเลื่อนจาก น.อ.พิเศษ - พล.ร.ต.) และไม่อยู่ระหว่างการพักราชการ 
ถูกสอบสวน หรือการดำเนินคดีใด ๆ  
 - คุณสมบัติประจำตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
เฉพาะเจาะจงในแต่ละตำแหน่ง เช่น ประสบการณ์ในสายงานท่ีเกี่ยวข้องและการสำเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
 - คุณสมบัติพิเศษ เป็นคุณสมบัติสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู ้ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติประจำตำแหน่งจำนวนมาก เช่น เคยดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่จะเข้ารับตำแหน่งการ
สำเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตร วปอ. และได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
  (๓) แนวทางในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง   
 - คัดกรองรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน ด้วยระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(HRMISS) 
 - คัดกรองรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประจำตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ด้วยระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) 
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 ๒. แนวทางการบริหารจัดการกำลังพลกลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง (Talent Management) : เป็นการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง (High Potential) ในการทำงานและสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง (High Performance) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การโดยผ่านกระบวนการวางแผน 
อย่างเป็นระบบอันได้แก่ การระบุ (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที ่มีศักยภาพสูง) การพัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา)  
การธำรงรักษา (การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน) ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเพื ่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของกลุ่มคนท่ีมีศักยภาพสูงในการทำงานและก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่ังสมประสบการณ์ ทักษะ 
และคุณลักษณะในตำแหน่งงานที่สำคัญขึ้นตามลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน 
ในระดับสูงท่ีสำคัญ (Succession Planning) ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนายทหารสัญญาบัตร 
ช่วงชั้นยศไม่เกิน น.อ.พิเศษ ที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับการทดแทนตำแหน่งงาน  
ในระดับสูงท่ีสำคัญขององค์การ ได้อย่างมีคุณภาพในเวลาท่ีเหมาะสม 
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หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

ก. การออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการ 

(๑) ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 

 ฐท.สส. มีภารกิจ ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ระบุหนา้ที่ของ 

ฐท.สส. ไว้ว ่า มีหน้าที ่ดำเนินการเกี ่ยวกับการฐานทัพ การรักษาความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยทหาร 

การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั ้งหน่วยทหาร และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน  

การเรือนจำ การสวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการด้านการฐานทัพ  

และวิชาการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย มี ผบ.ฐท.สส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ท้ังนี้ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของ 

ฐท.สส. คือ “เป็นฐานทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

ท่าเรือภายในปี ๒๕๖๘” โดยมีพันธกิจ ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) ดำเนินการในเรื ่องการฐานทัพ ได้แก่  

การส่งกำลังบำรุง การท่าเรือและส่ิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดำรงขีดความสามารถ และให้มีความพร้อมในการ

สนับสนุนหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนกำลังรบและหน่วยอื่น  ๆ ของกองทัพเรือ ในการป้องกันประเทศ และ

คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒) รักษาความปลอดภัยของฐานที่ตั้งหน่วยทหาร และเขตปลอดภัย 

ในราชการทหารรวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓) ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถ 

ของฐานทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทา  

สาธารณภัย ๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การฝึกและการศึกษา ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย ๕) บริหาร

จัดการฐานทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 ฐท.สส. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฐท.สส. ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เป็นแผนระยะยาว โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์

องค์การ วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในแต่ละ

เป้าประสงค์ มีการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามท่ีกำหนดไว้ โดยกระบวนการวางแผนและกำหนด

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของหน่วยนั้น นอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับ ภารกิจ/พันธกิจ หน้าที่ที ่ได้รับ

มอบหมายแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาวะแวดล้อมโดยรอบ และคำนึงถึงความ

คล่องตัวในการปฏิบัติ โดยใช้ขีดสมรรถนะหลักของหน่วยประกอบกับสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกที่ต้องเผชิญใน

ปัจจุบัน ถ่ายทอดออกมาเป็นกระบวนการงานหลักของหน่วย เพื่อทำให้ได้ผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

๖.๑ กระบวนการทำงาน : ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบจัดการและปรับปรุงผลผลิต 
การบริการและกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
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(๒) แนวคิดในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
 ฐท.สส. ได้กำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยการพิจารณาจากปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ดังนี้ 
 ๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ ทร. ภารกิจและหน้าท่ีของหน่วย ตามท่ีกำหนดไว้ใน
กฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. แผนแม่บทในการพัฒนา ทร.  ด้านต่าง ๆ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผน และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ ทร. แผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีให้กับหน่วย นำมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จากการนำ 
SIPOC Model มาเป็นเครื่องมือ  
 ๒) ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ของหน่วย เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ การวิเคราะห์ทรัพยากรของหน่วยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหน่วยภายใน
องค์การ การบริหารงานด้านองค์บุคคล ขีดจำกัดและความพอเพียงขององค์วัตถุ และองค์ความรู้ ประสบการณ์ของ
กำลังผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วย  
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบในการพิจารณากำหนด
สมรรถนะหลักและกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยกำหนดเฉพาะกระบวนการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วย 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาตร์ที ่ตั ้งไว้ ประกอบกับการพิจารณาความต้องการ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผน และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ใน
การกำหนดสมรรถนะหลักและกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ  

กลุ่ม 
ผู้รับบริการ 

บริการ 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ตัวชี้วัด 

กร. ทรภ.๑  การบริการด้านการฐานทัพ ความต้องการ การจัดการท่าเรือ การซ่อมบำรุงตามแผน สิ่งอำนวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีความพร้อม 
ความคาดหวัง สามารถให้การบริการ และการสนับสนุนตลอด ๒๔ ชม. อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

กร. รร.ชุมพลฯ ศฝท.
ยศ.ทร, กชพ.พธ.ทร. 

การบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ต้ังหน่วยทหารและพ้ืนที่สำคัญ
ในความรับผิดชอบของ ทร. 

ความต้องการ ที่ต้ังหน่วยทหารและพ้ืนที่สำคัญของ ทร. ได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
ความคาดหวัง ได้รับความปลอดภัยสูงสุด 

หน่วยทหารในพ้ืนที่ 
ประชาชน หน่วย
ราชการ 

การสนับสนุน ด้านการส่งกำลัง
บำรุงด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ความต้องการ การลำเลียงขนส่ง การบรรเทาสาธารณภัย การบริการด้าน
การแพทย์และกิจต่าง ๆ ขอได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย  
ความคาดหวัง ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทรภ.๑ นถปภ.รอ. สนับสนุน ทรภ.๑ ในการถวาย         
ความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ความต้องการ สามารถสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัยฯ เมื่อร้องขอ 
ความคาดหวัง สถาบันฯ ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

นขต.ทร. 
 

ประสานงานและปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน 

ความต้องการ การติดต่อ ประสานงานได้รับการอำนวยความสะดวกอย่าง
รวดเร็ว และมีความพร้อม สามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชม. 
ความคาดหวัง สนับสนุนภารกิจของ ทร. ได้ ตามที่ร้องขอ 
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กลุ่ม 
ผู้รับบริการ 

บริการ 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ตัวชี้วัด 

หน่วยงานราชการ 
ประชาชน 

ประสานงานและปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน 

ความต้องการ การติดต่อ ประสานงานได้รับการอำนวยความสะดวกอย่าง
รวดเร็ว และมีความพร้อม สามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชม. 
ความคาดหวัง สามารถสนับสนุนได้ตามที่ได้ร้องขอ 

ตารางแสดงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รบับริการ 
 
 จากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา กำหนดได้ว่า ฐท.สส. ในฐานะเป็นหน่วยกำลังรบของ ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออก  
มีสมรรถนะหลักที่สำคัญ คือ สมรรถนะด้านการฐานทัพท่าเรือ และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยกำลังรบของ ทร. ในพื้นที่ ทั ้งนี ้สามารถวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญของ ฐท.สส. ซึ่ง
สอดคล้องและเกื้อหนุนกัน กับขีดสมรรถนะหลักของ ฐท.สส. ประกอบด้วย ๔ กระบวนการหลัก และ ๙ กระบวนการ
ย่อย (กระบวนการสนับสนุน) ดังตาราง 
 
   
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงกระบวนการหลักของ ฐท.สส. ๔ กระบวนการ 

 
 
 

กระบวนการหลัก ฐท.สส. ๔ กระบวนการ 

๑. กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ. บุคคลสำคัญ 

๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี 

๒.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒.๒ การดับเพลิงในพื้นท่ี ทร. (สัตหีบ) 

๒.๓ การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังสำคัญทางทหาร 

๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ 

๓.๑ การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ 

๓.๒ การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอัมภัณฑ์ 

๓.๓ การสาธารณูปโภคไฟฟ้า - ประปา 

๓.๔ การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

๓.๕ การซ่อมบำรุงเรือ 

๓.๖ การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ 

๔. กระบวนการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน 
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(๓) ข้อกำหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทำงาน 
 กระบวนการทำงานของ ฐท.สส. จำนวน ๔ กระบวนการหลัก และ ๙ กระบวนการสนับสนุน ได้มีการจัดทำ
ข้อกำหนดที่สำคัญโดยพิจารณาจาก พันธกิจ และภารกิจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผน และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุมมองด้านประสิทธิ ภาพและ
ความคุ้มค่า กำหนดเป็นตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในกระบวนการนั้น  ๆ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ แยกตามกระบวนการหลัก 
๔ กระบวนการ ได้ดังนี้ 

CP-1 กระบวนการสนับสนุน ถวายความปลอดภัย/รักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ 

ข้อกำหนดด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ข้อกำหนดด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ข้อกำหนดด้าน
ประสิทธิภาพ 

ข้อกำหนดด้านความ
คุ้มค่า 

ความต้องการ  
- องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท  
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์  
ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะมีความปลอดภัย  
และสมพระเกียรติ 
ความคาดหวัง 
- การถวายความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสัง่  
และสมพระเกียรติ 
- รับทราบการปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

- พระราชบัญญัติการ
ถวายความปลอดภัย 
พ.ศ.๒๕๕๗  
- ระเบียบกรมราชองค์รักษ์ 
ว่าด้วยการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
- หลักปฏิบัติว่าด้วยการ
ถวายความปลอดภัย 
กรมราชองค์รักษ์  
พ.ศ.๒๕๕๘ 

- การปฏิบัติในการ
สนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย/รักษาความ
ปลอดภัย บุคคลสำคัญ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถให้การ
สนับสนุนได้ทุกภารกิจ 
และเป็นไปอย่าง 
สมพระเกียรติ 

- การใช้ทรัพยากรบุคคล/
วัตถุ ทุกอย่างเพ่ือให้การ
ปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ปลอดภัย 
และสมพระเกียรติ 

สรุปข้อกำหนดของกระบวนการหลัก CP-1 ตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน 

- การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ ด้วยทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 
และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญได้ทุกภารกิจ 
ตามที่ได้รับการร้องขอ (ร้อยละ ๑๐๐) 
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CP-2 กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ต้ังหน่วยทหารและพื้นที่สำคัญของ ทร. ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อกำหนดด้านความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ข้อกำหนดด้านความคุ้มค่า 

ความต้องการ 
- ที่ต้ังหน่วยทหารและพื้นที่รักษา
ความปลอดภัย ปลอดภัยจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ  
- การได้รับความร่วมมือในการ
ประสานการปฏิบัติต่าง ๆ 
ตลอดจนการขอรับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการ รปภ. ในทุก ๆ ด้าน 
ความคาดหวัง 
- ความสะดวกรวดเร็ว ความสุภาพ
อ่อนโยนของเจ้าหน้าที่ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
๑. ข้อบังคับทหาร ที่ ๖/๓๑๖๗๐  
ว่าด้วยการรักษาการณ์ 
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒  
๓. ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ 

- พื้นที่ต้ังหน่วยทหาร และพื้นที่
ได้รับมอบหมาย มีความเรียบร้อย 
ปลอดภัย และไม่เกิดความสูญเสีย 

- ใช้กำลังพล และงบประมาณในการ
รักษาความปลอดภัยฯให้พื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีความปลอดภัย
สูงสุด 

สรุปข้อกำหนดของกระบวนการหลัก CP-2 ตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน 

- การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตั้งหน่วยทหาร และพื้นที่ได้รับ
มอบหมาย มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยกำลังพล และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย/ความ
ปลอดภัย ของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฐท.สส. 

 

CP-3 กระบวนการให้บริการท่าเรือ 
ข้อกำหนดด้านความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ข้อกำหนดด้านความคุ้มค่า 

ความต้องการ 
- การจัดการท่าเรือ สิ่งอำนวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภค
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
และมีความพร้อม 
ความคาดหวัง 
- สามารถให้การบริการท่าเรือและ
การสนับสนุนตลอด ๒๔ ชม. 

๑. คำแนะนำการใช้ท่าเรือสัตหีบ  
พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒. พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไทย  
พ.ศ.๒๔๕๖ 
๓. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 
๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ตรวจคนเข้าเมือง 
๕. มาตรฐาน ม.อ.ก.๒๑๐ 
๖. มาตรฐาน ISO 

- สามารถดำเนินการตามพันธกิจ
หลักด้านให้บริการท่าเรือ ได้ตามที่
ร้องขอครบถ้วนทุกรายการ 

- สามารถให้บริการเรือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลา 
ภายได้การใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 

สรุปข้อกำหนดของกระบวนการหลัก CP-3 ตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน 

- การปฏิบัติในการให้บริการท่าเรือ ให้การสนับสนุนได้ตามที่หน่วยผู้รับบริการ
ร้องขอ ได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- ร้อยละ ความสำเร็จ ในการให้การสนับสนุน ในการใช้ท่าจอดเรือรบ       
ของ ทร.ตามที่ได้รับการร้องขอ 
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CP-4 กระบวนการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน 

ข้อกำหนดด้านความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ข้อกำหนดด้านความคุ้มค่า 

ความต้องการ 
- การสนับสนุนการบรรเทา 
สาธารณภัยและช่วยเหลือ
ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ศบภ.ทรภ.๑ และพื้นที่ 
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ความคาดหวัง 
- สามารถให้การสนับสนุน 
กำลังพลและยุทโธปกรณ์ 
ในการบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชนได้ตามที่ 
ศบภ.ทรภ.๑ ร้องขอ 

๑. แผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. แผนบรรเทาสาธารณภัย 
ศบภ.ทรภ.๑ 
๓. แผนบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  
ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ ๑/๒๕๖๒ 

- การปฏิบัติของ ฐท.สส. ในการ
บรรเทาสาธารณภัย และการ
ช่วยเหลือประชาชน เป็นไปได้ 
ตามแผนที่กำหนด ทันเวลา  
และมีประสิทธิภาพ สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ 

- สามารถใช้กำลังพล ยุทโธปกรณ์ 
และทรัพยากรอื่น ๆ ของหน่วย  
ในการปฏิบัติภารกิจบรรเทา 
สาธารณภัย ได้อย่างประหยัด 
และคุ้มค่า 
 

สรุปข้อกำหนดของกระบวนการหลัก CP-4 ตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน 

- การปฏิบัติในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการบรรเทา 
สาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ร้อยละ ความสำเร็จในการปฏิบัติ เพื่อการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณ
ภัยและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบภ.ทรภ.๑ และพื้นที่
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข. การจัดการและการพัฒนากระบวนการ 

(๔) การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 
 ฐท.สส. ได้กำหนดหน่วยรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน โดยให้หน่วย
รับผิดชอบมีการจัดทำแผน คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติประจำ หรือคู่มือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในแต่ละ
กระบวนการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามขั้นตอนและรูปแบบที่ก ำหนด เพื่อให้
กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถทำซ้ำ ถ่ายทอด ตรวจสอบ และปรับปรุง
กระบวนการทำงานได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดการกำหนดหน่วยรับผิดชอบ และเอกสารประกอบต่าง  ๆ ท่ี
นำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการ 
หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ในการจัดทำแผน/ 
คู่มือปฏิบัติงาน 

เอกสาร/คู่มือ ทีเ่ก่ียวข้อง 

๑. กระบวนการสนับสนุน ถปภ./รปภ.บุคคลสำคัญ ยก.ฐท.สส. รปจ.ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนภารกิจการถวาย 
ความปลอดภัยฯ ในพ้ืนที่ สัตหีบ 

๒. กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นที่   
    ๒.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย ยก.ฐท.สส. แผนเผชิญเหตุ ผบ.ฐท.สส./ผบ.รส.ฐท.สส.  

ลับมาก ที่ ๑ /๒๕๖๓  
    ๒.๒ การดับเพลิงในพ้ืนที่ ทร. (สัตหีบ) กขส.ฐท.สส. แผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเพลิงไหม้ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ๒.๓ การรักษาความปลอดภัยที่ต้ังสำคัญทางทหาร ยก.ฐท.สส. รปจ. ศปรภ.สัตหีบ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓. กระบวนการให้บริการท่าเรือ   
    ๓.๑ การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ กทส.ฐท.สส. คำแนะนำการใช้ท่าเรือ สัตหีบ พ.ศ.๒๕๔๕ 
    ๓.๒ การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ กทส.ฐท.สส.  

กขส.ฐท.สส. 
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ 
ของ กขส.ฐท.สส. 

    ๓.๓ การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า - ประปา  กชธ.ฐท.สส. คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการไฟฟ้า-ประปา  
ของ กชธ.ฐท.สส. 

    ๓.๔ การซ่อมบำรุงเรือ  กรง.ฐท.สส. คู่มือปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเรือ ของ  
กรง.ฐท.สส. 

    ๓.๕ การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ ยก.ฐท.สส. 
กทส.ฐท.สส. 

คำสั่งยุทธการ ผบ.ฐท.สส. ที่ ๒/๒๕๕๕  
(การจัดกำลัง มรภ.ฐท.สส.) 

๔. กระบวนการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
และช่วยเหลือประชาชน 

กพร.ฐท.สส. แผนบรรเทาสาธารณภัย ผบ.นบภ.ฐท.สส.  
ที่ ๑/๒๕๖๒ 

ตารางแสดงเอกสาร/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

(๕) กระบวนการสนับสนุน 

 ฐท.สส. ได้พิจารณากำหนดกระบวนการสนับสนุน แยกย่อยออกมาจากกระบวนการงานหลัก โดยเฉพาะ
กระบวนการท่ีมีความสำคัญ และมีรายละเอียดของงานเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการกำหนดกระบวนการ
สนับสนุนขึ้นมา เพื่อทำให้กระบวนการหลัก มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกระบวนการหลักท่ีสามารถกำหนดกระบวนการ
สนับสนุนได้มี จำนวน ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี แยกย่อยออกมาเป็น
กระบวนการสนับสนุนได้ ๓ กระบวนการสนับสนุน และ กระบวนการให้บริการท่าเรือ แยกย่อยออกมาเป็น
กระบวนการสนับสนุนได้ ๖ กระบวนการสนับสนุน รวมกำหนดกระบวนการสนับสนุนได้ ๙ กระบวนการสนับสนุน  
ในแต่ละกระบวนการมีข้อกำหนดท่ีสำคัญ ดังนี้ 
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ที่ กระบวนการสนับสนุน ข้อกำหนดที่สำคัญ 
 กระบวนการหลัก การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ 
๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ การจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และสามารถสั่งการในการใช้กำลังได้ในทันที 
๒ การดับเพลิงในพ้ืนที่ ทร. (สัตหีบ) การดับเพลิงในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา และลดความเสียหาย

จากการเกิดเพลิงไหม้ ให้เหลือน้อยที่สุด 
๓ การรักษาความปลอดภัยที่ต้ังสำคัญทางทหารและ

พ้ืนที่สำคัญในความรับผิดชอบของ ทร. 
พ้ืนที่ต้ังหน่วยทหาร และพ้ืนที่สำคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล มีความปลอดภัย 
ไม่เกิดความสูญเสียใด ๆ 

 กระบวนการหลัก การให้บริการท่าเรือ 
๔ การสนับสนุนการเข้าจอดเรือ การให้บริการในการเข้าจอดเรือ ณ ท่าเทียบเรือในความรับผิดชอบ เป็นไปได้

อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย  และให้การสนับสนุนต่าง ๆ ได้ตามที่ร้องขอ 
๕ การสนับสนุนขนส่งลำเลียงอมภัณฑ์ การจัดยานพาหนะ การอำนวยความสะดวกท่าเรือ และการรักษาความปลอดภัย 

ในการลำเลียงอมภัณฑ์ของหหน่วยต่าง ๆ มีความเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนกด 

๖ การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า-ประปา ให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในท่าเรือ  
ได้ตามที่ได้รับการร้องขอ 

๗ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับกำลังพล ทร. และครอบครัว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามระบบการรักษาของกระทรวง
สาธารณสุข 

๘ การซ่อมบำรุงเรือ  สนับสนุนการซ่อมบำรุงเรือได้ตามแผนที่กำหนด และตามที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ิมเติมจากหน่วยซ่อมบำรุงหลักของ ทร. 

๙ การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ พ้ืนที่ในเขตท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. มีความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล 
ตารางแสดงข้อกำหนดที่สำคัญกับกระบวนการสนับสนุน 

(๖) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
 ฐท.สส. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตามทรัพยากรที่ได้รับ
การจัดสรรจาก ทร. ตามแผนปฏิบัติราชการ และสมรรถนะหลักในการดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่า
กระบวนการใดบ้างที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือกระบวนการใดที่ควรต้องส่งมอบให้พันธมิตรดำเนินการแทน 
สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานจะใช้แนวความคิดลักษณะของ PDCA เริ ่มจาก ๑) การวางแผน (Plan)  
จะวางแผนการควบคุม กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเส่ียง และการปรับปรุงความ 
ต่อเนื่องทางการปฏิบัติงาน เพี่อให้ผลลัพธ์จากการวางแผนระบบการบริหารความต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของกองทัพเรือ ๒) การปฏิบัติ (DO) ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน ในการบริหารไปปฏิบัติและ
ดำเนินการ ๓) การตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงาน (Monitor and Review)
เปรียบเทียบปฏิบัติงาน ๔) การทบทวนและปรับปรุง (Act) ปรับปรุงระบบการบริหารการปฏิบัติงาน ท้ังงานตามแผนการปฏิบัติ 
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เมื่อเสร็จสิ้นจะมีการบันทึกผลผ่านระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ หรือการประชุมติดตาม และประเมินผลใน
ลักษณะ After Action Review เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำข้อบกพร่องหรือโอกาสไปปรับปรุงต่อไป ซึ่งแต่ละเดือนจะ
มีการจัดประชุมการดำเนินการ เช่น การประชุมติดตามความก้าวหน้าต่าง ๆ การประชุมหน่วยขึ้นตรง ฐท.สส.       
การประชุมติดตามงบประมาณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการหรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อกำหนดขีดสมรรถนะหลัก และกระบวนการทำงานหลัก ของ ฐท.สส. 
ในอนาคตนั้น จะพิจารณาจากผลการดำเนินการตามกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่กำหนด นำข้อดี
ข้อเสีย และขีดจำกัดต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการนำกระบวนการไปปฏิบัติ มาเป็นปัจจัยในการกำหนดว่าในอนาคต  
ฐท.สส. ควรจะมีการปรับปรุงกระบวนการงานอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี มีที ่แนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ คือสองฝ่ังมหาสมุทร สามพื้นท่ีปฏิบัติการ หรือ OOAAA ได้กำหนดขีดความสามารถในด้านการปฏิบัติการ
ได้ทั้งสองฝ่ังมหาสมุทรซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฐท.สส. นั้น คือการพัฒนาด้านการฐานทัพท่าเรือเพื่อรองรับกำลังรบ 
และดำรงความต่อเนื่องในการส่งกำลังบำรุงให้ได้ รวมทั้งการรองรับขีดความสามารถในด้านสงครามใต้น้ำ ซึ่งได้เน้น
เฉพาะไปท่ีการเป็นฐานทัพของเรือดำน้ำท่ีจะรับเข้าประจำการในอนาคต จึงทำให้สามารถกำหนดขีดสมรรถนะในการ
เป็นฐานทัพเรือหลักของ ทร. ให้เป็นขีดสมรรถนะหลักของ ฐท.สส. และพัฒนากระบวนการในการให้บริการท่าเรือ   
ให้ครอบคลุมกับขีดสมรรถนะในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีเช่ือมโยง
การขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ส่งผลให้พื้นที่สัตหีบ โดยเฉพาะ ฐท.สส.  ได้กำหนดให้พื้นท่ี
พัฒนาด้านการขนส่งโดยสารทางทะเลเช่ือมโยงลงสู่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการการคมนาคม และการท่องเท่ียว ซึ่งอาจจะ
กำหนดให้เป็นขีดสมรรถนะหลักในอนาคตในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งโดยสารทางทะเลของประเทศในการเชื่อมโยง 
ท้ังทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ซึ่งก็จะได้มีการกำหนดกระบวนการงานหลักรองรับขีดสมรรถนะดังกล่าวต่อไป  

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน 

(๗) การจัดการเครือข่ายอุปทาน 

 ฐท.สส. ให้ความสำคัญกับการจัดการเครือข่ายอุปทาน เพื่อช่วยยกระดับผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการ
งานหลักของหน่วย และเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ส่ง
มอบหลักในเครือข่ายอุปทานของ ฐท.สส. คือ นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ ซึ่งมีกำลังพลภายในหน่วย ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามแผน/คู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดในแต่ละกระบวนการ โดยผลลัพธ์ที ่ได้จากการปฏิบัติตามกระบวนการ คือ        
การส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการ ไปยังผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี ้ได้กำหนดหน่วยเกี่ยวข้อง บทบาท 
ข้อกำหนดสำคัญในการทำงานร่วมกัน ภายในเครือข่ายอุปทาน ดังแสดงได้ตามตาราง ดังนี้  
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กระบวนการ บริการที่ส่งมอบ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

บทบาท 
ข้อกำหนดสำคัญในการ

ทำงานร่วมกัน 
กระบวนการสนับสนุน 
ถปภ./รปภ.บุคคสำคัญ 

กำลังพล/ยุทโธปกรณ์
ในการสนับสนุนการ 
ถปภ./รปภ. 

กอร.ถปภ.ทรภ.๑ - ประสานงานและการ
ปฏิบัติเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจ 

กฎ ระเบียบ แผน และคำสั่ง
ของกองอำนวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย 

กระบวนการรักษา 
ความปลอดภัยพ้ืนที่ 

พ้ืนที่สำคัญทางทหาร 
มีความปลอดภัย 

กร. รร.ชุมพลฯ 
ศฝท.ยศ.ทร. อร.
กชพ.พธ.ทร. 

- การจัดกำลังในการรักษา
ความปลอดภัย  
- การจัดชุดเผชิญเหตุกรณี
เกิดเหตุร้าย เช่น เพลิงไหม้ 

ระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยของ ทร. และของ
หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการให้บริการ
ท่าเรือ 

การให้บริการต่าง ๆ ใน
การจอดเรือ 

หน่วยเรือของ กร. 
ทรภ.๑ 
หน่วยยุทธบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำลังทางเรือ 
เช่น อร. สพ.ทร. 

- การควบคุมในการเข้าออก
จากท่าเรือ และการจอดเรือ 
- การสนับสนุนด้านส่ง
กำลังบำรุงให้กับเรือ 
 

ระเบียบและคู่มือปฏิบัติในการ
ใช้ท่าเรือ 

กระบวนการสนับสนุน
การบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือประชาชน 

กำลังพล/ยุทโธปกรณ์
ในการสนับสนุน
บรรเทาสาธารณภัยฯ 

ศบภ.ทรภ.๑ 
ประชาชนในพ้ืนที่ 

- ประสานงานและปฏิบัติ
เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 

แผนบรรเทาสาธารณภัยของ 
ทร. 

กระบวนการให้บริการ
ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข 

บริการทางการแพทย์
ให้กับกำลังพล ทร. 
และครอบครัว 

กำลังพล ทร.และ
ครอบครัว ในพ้ืนที่
สัตหีบ 

การให้บริการทาง
การแพทย์และการดูแล
สุขภาพ 

- กฎ ระเบียบ ทางการแพทย์ 
ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

ตารางแสดงบทบาทและข้อกำหนดสำคัญในการทำงานร่วมกันภายในเครือข่ายอุปทาน 

ง. การจัดการนวัตกรรม 
(๘) การจัดการนวัตกรรม 
 ฐท.สส. ได้จัดให้มีการดำเนินการในการจัดการความรู้ของหน่วย ซึ่งก่อให้ เกิดมีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้
ปฏิบัติราชการและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการให้การบริการซ่อมบำรุงเรือ
ฉุกเฉิน ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรือรบนั้น มีทั้งการซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี การสนับสนุนเรือพร้อม และ 
เรือปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๑ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการเชิงตั้งรับโดยเฉพาะงานซ่อมทำ
ฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ทำให้การซ่อมทาเรือไม่ทันตามกำหนดตามแผนการใช้เรือของหน่วยผู้ใช้ จึงได้มี
แนวความคิดดำเนินการเชิงรุก โดยการบำรุงเรือให้พร้อมรบ (Keep Fleet Fits to Fight) ประสานการซ่อมทำเรือ
หลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ การดำเนินการซ่อมบำรุงป้องกันระดับกลาง ( Intermediate Level : I Level) อย่าง
จร ิงจ ัง การซ่อมบำร ุงตามสภาพการใช้งาน (Condition Base Maintenance : CBM) อย่างสม่ำเสมอ สร ้าง          
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Network For Maintenance) เพื่อประสานการซ่อมทำและ ให้คำปรึกษาจากทีมงาน
คลินิกหมอเรือ และจัดชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที ่เร็ว (Maintenance Mobile Team) เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำให้
ทันท่วงทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงข้อจำกัดและ
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ปัญหาต่าง ๆ จึงนำมาสู่การปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอน วิธีการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองงานซ่อมทำเรือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้  
  ๑. ลดระยะเวลาขั้นตอนบางอย่างให้น้อยลง เช่น ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ การเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดเคล่ือนท่ีเร็ว และการ Check List เพื่อตรวจสอบความพร้อมต่าง ๆ  
  ๒. เพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามการซ่อมทำผ่าน Application เช่น โปรแกรม Line/Messenger 
/Video Conference หรือส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
  ๓. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมทำเรือต่าง ๆ เอกสารการส่งมอบเรือ สามารถ
นำมาวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ในการซ่อมทำ มีการแนะนำการใช้งานเครื่องกลต่าง ๆ สนับสนุนในระบบฐานข้อมูล (Big Data) 
ของหน่วย สามารถแบ่งปันให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ ระบบฐานข้อมูลคำแนะนำทางช่าง 

๔. กำลังพลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการซ่อมทำหรือการปฏิบัติต่าง ๆ เกิดทักษะความชำนาญจากขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ลดระยะเวลาการซ่อมทำ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมทำ 

 
ก. การควบคุมต้นทุน 
(๙) การควบคุมต้นทุน 
 ฐท.สส. มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการทำงาน ดังนี้ 
 ๑. มีการนำระบบบัญชีต้นทุนผลผลิตมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทำต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมที่ทำ
ให้สามารถรู้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และจะทำการเช่ือมโยงต้นทุนกับศูนย์ต้นทุน เข้ากับกิจกรรมและผลผลิต ตามท่ี ทร.กำหนด 
ผลจากการดำเนินการ ทำให ้ฐท.สส. สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรือ
ลดการดำเนินงานในกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์ และหันมาบริหารกิจกรรมท่ีเหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. ดำเนินการด้านงบประมาณ ตามมาตรการประหยัด ทร. ซึ่งจะเป็นการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของหน่วย 
 ๓. ดำเนินการตามแนวทางท่ี พธ.ทร. และ ขส.ทร. กำหนด ได้แก่ การกำหนดอัตราความส้ินเปลืองของการใช้
นำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่ือล่ืนของยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดราคามาตรฐานท่ีทำให้สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 
 ๔. ใช้มาตรการ การควบคุมภายใน ในการค้นหาและระบุความเสี ่ยงที ่จะทำให้การดำเนินกิจกรรม/
กระบวนการทำงานท่ีไม่บรรลุผลสำเร็จ และนำมาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความผิดพลาดนั้น โดยรายงาน
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงการควบคุมทุก ๖ และ ๑๒ เดือน ตามลำดับ 
 ๕. ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจราชการของ จร.ทร. และ สตน.ทร. ในการสอบทานกิจกรรม 
 ๖. การสนับสนุนให้หน่วยขึ้นตรง ดำเนินกิจกรรมที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการเพื่อสร้างความ  
พึงพอใจโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริการ เช่น รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ จัดการปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสุขภาพโดยใช้แนวความคิด Lean เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจสุขภาพประจำปีภายใน ๑ วัน เป็นการลด
ต้นทุนในกระบวนการบริการ ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดกับผู้รับบริการเป็นต้น  

๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : ส่วนราชการมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบปฏบิัติการมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในปัจจุบันและเพือ่อนาคต 
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ข. การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
(๑๐) การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
 ฐท.สส. มีแผนเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ ฐท.สส. (ตามอนุมัติ 
ฐท.สส. ท้ายบันทึก แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.ฐท.สส. ท่ี ๖๐/๒๕๕๗ ลง ๘ พ.ค.๕๗) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อม และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนระบบส่ือสารของหน่วย ทำให้สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ใขปัญหา ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของ ฐท.สส. ในอนาคต 
โดยเฉพาะมาตรการในการป้องกันมัลแวร์ (Malware) ได้มีการติดตั ้งซอฟแวร์ป้องกันมัลแวร์  สำหรับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องระมัดระวัง 
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือ
ทำลายระบบ  

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
(๑๑) ความปลอดภัย 
 ฐท.สส. ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงานและบุคคลากร โดยคำนึงถึงสังคม 
ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก โดยผู้บังคับบัญชาของ
หน่วย ได้สนับสนุนการสร้างบรรยากาศท่ีดี ในการทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรของ ฐท.สส. ประกอบด้วย ระบบการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ และขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ  
การใช้ระบบงานสารสนเทศท่ีมีความรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยระบบความปลอดภัยทาง
เครือข่าย ได้แก่ ระบบ Authentication ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet 
หรือระบบ VDO Conference ระบบเว็ปไซต์และสื่อ Social Network ต่าง ๆ การใช้ระบบสารสนเทศการบริการจัดการ
ท่าเรือท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอกมีความปลอดภัย และน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
รวมถึง การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปรภ.สัตหีบ ในการเป็นศูนย์กลางด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังในชีวิต 
ทรัพย์สินของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ในการเป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมและกระจายข่าวสาร รวมทั้งประสานงาน
กับผู้รับบริการต่าง ๆ  การใช้ระบบการสื่อสารในการประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ในสถานการณ์ปกติและ
การแพรร่ะบาดของโรค 
 ในด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานรวมถึงสภาพแวดล้องการทำงานของบุคคล ได้สนับสนุนองค์ความรู้ 
ที ่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยท่ี เกี ่ยวกับโรคภัยและสุขภาพของกำลังพล การดูแลความปลอดภัยของบุคลากร  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น การกิจกรรม ๕ ส.  
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานและสถานที่พักอาศัยของกำลังพล  
การจัดประกวดบ้านพักอาศัย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัย ซึ่งทำให้กำลังพลได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของกำลังภายใน ฐท.สส. ท่ีผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการให้กำลังพล
ของ นขต.ฐท.สส. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างบรรยากาศและความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์การ 
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(๑๒) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 ฐท.สส. ได้จัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติ หรือ
ภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ แผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย แผนป้องกันเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล และ
เหตุการณ์ก่อการร้าย ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ฐท.สส.  
จะสามารถดำรงขีดความสามารถตามภารกิจท่ี ทร. มอบหมายในสภาวะวิกฤติ จึงได้จัดทำแผนความต่อเนื ่อง  
โดยรวบรวมแผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องไว้ในแผน เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์  
ท่ีสำคัญได้ หรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูง
ต่อการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส. เนื่องจากสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยหัวหน้าหน่วยสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการฝึก
ซักซ้อม และตรวจประเมินในความสำเร็จ กำหนดให้นำแผนเผชิญเหตุด้านต่าง ๆ เป็นหัวข้อในการฝึกประจำปี 
ของหน่วย เพื ่อเป็นการทดสอบแผนในการฝึก และนำผลการทดสอบมาประเมินเพื ่อทบทวน/ปรับปรุงแผน 
ให้เหมาะสม สอดคล้อง ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันต่อไป 
 ตัวอย่างแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ของ ฐท.สส. ซึ่งมีการดำเนินด้านการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้สถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน ท่ีสามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 
 ๑. กรณี มเีหตุการณ์ก่อการร้าย ก่อวินาศกรรม ก่อความไม่สงบ และก่อการจลาจล/ชุมนุมประท้วง จะปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหตุ ผบ.ฐท.สส./ผบ.รส.ฐท.สส. ลับมาก ท่ี ๑/๒๕๖๓ มีภารกิจป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย 
ก่อวินาศกรรม ก่อความไม่สงบ และก่อการจลาจล และรักษาความปลอดภัยบุคคล อาคารสถานท่ีในความรับผิดชอบ
ของ ฐท.สส. หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเหลือในการต่อต้านการก่อการร้าย และรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
ทร. โดยได้กำหนดรายละเอียดการจัดกำลัง ยุทโธปกรณ์ การสื่อสาร และแนวทางการปฏิบัติไว้ ในแผนเผชิญเหตุ
ดังกล่าว ดังนี้ 
 - หน่วยรับผิดชอบหลัก ฐท.สส. สั ่งการผ่าน ศปรภ.สัตหีบ จัดตั ้งกองอำนวยการรักษาความสงบ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ (กอ.รส.ฐท.สส.) 
 - การกำหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์กำหนดไว้ใน ผนวก ค แนวความคิดในการปฏิบัติ  
โดยแบ่งเป็น ๔ ข้ัน ต้ังแต่ขั้นการเตรียมการ ข้ันการปฏิบัติและขั้นการฟื้นฟู 
 - การจัดกำลัง/โครงสร้างการบังคับบัญชากำหนดไว้ใน ผนวก ง การกำลังพล และ ผนวก จ สายการบังคับบัญชา 
 - เป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดการปิดล้อมพื้นท่ีเหตุการณ์ ในรายการ อนุผนวก ๑–๓ ของผนวก ค 
 - การส่ือสารกำหนดไว้ใน ผนวก ฉ การส่ือสารและการรายงาน 
 ๒. กรณี เกิดเหตุการณ์อัคคีภัย ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ฐท.สส. ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยในพื้นที่ของ 
ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้มีการจัดสถานีดับเพลิง เพื่อปฏิบัติการดับเพลิงแก่ส่วนราชการใน ฐท.สส. ท่ีได้เกิดเพลิงไหม้ข้ึน  
โดยการกำหนดตำแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการดับเพลิงเบ้ืองต้น รวมทั้งการ
แบ่งเขตรับผิดชอบในการดับเพลิงออกเป็นเขตย่อย จำนวน ๔ เขต และจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติภายในหน่วยอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและคุ้นเคยในขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
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 - ตามคำสั่ง ฐท.สส. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ เรื ่อง การปฏิบัติเกี ่ยวกับอัคคีภัยของกองบัญชาการ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสถานีดับเพลิงในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยบรรจุกำลังพลในตำแหน่งต่าง  ๆ  
ตามสถานีดับเพลิงที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ ฐท.สส. รวมทั้งมีการลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติเมื ่อเกิด
เหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานท่ีต่าง ๆ ของกองบัญชาการ ฐท.สส. และติดต้ังอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย แผนผังแสดง
เส้นทางการขนย้ายและหนีไฟ แผนผังพื้นที ่วางสิ ่งของและแถวรอฟังคำสั ่ง รวมถึงแผนผังเส้นทางเข้า - ออก 
รถดับเพลิงและแหล่งน้ำดับเพลิง อีกท้ังยังมีคำส่ังแต่งต้ังนายทหารป้องกันความเสียหาย ตามคำส่ัง ฐท.สส. (เฉพาะท่ี) 
๑๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารป้องกันความเสียหาย เพื่อให้เป็นการป้องกันความเสียหายของ ฐท.สส. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบ ทร. 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ และระเบียบ ทร. ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ 
 นอกจากแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง  ๆแล้ว ฐท.สส. มีแผนบริหารความต่อเนื่องด้านกำลังพล เพื่อ
ใช้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านกำลังพล จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 
โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผบ.ฐท.สส. ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ ให้
ทุกหน่วยสร้างการรับรู้และการปรับพฤติกรรมรองรับความปกติใหม่ (New Normal) เน้นการดำเนินการต่อกิจวตัร
ประจำวันของกำลังพล พนักงานราชการและลูกจ้าง รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการกับหน่วยการปฏบิัติงาน
ประจำวันของหน่วย ให้เป็นไปตามแผนงานและภารกิจหลักของหน่วย และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องมี
การกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่รองรับความปกติใหม่ (New Normal) 
โดยส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing การลดการสัมผัสกันระหว่างบุคคล 
และการรักษาความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค และมีการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อกำลังพลและ    
ผู้เข้ารับบริการ เช่น กำหนดพื้นที่เข้า-ออก ให้มีจุดเข้าออกเพียงจุดเดียว และกำหนดมาตรการในพื้นที่ปฏิบัติงาน     ใน
สถานที่ทำงาน ที่ประชุม พื้นที่บริเวณร้านค้า พื้นที่รับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วย เช่น การฝึกของหน่วย การจัดการประชุม การจัดงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ และการให้บริการประชาชน เช่น การจัดรถยนต์โดยสาร 
รถยนต์บรรทุก การซ่อมบำรุง การช่างโยธา ในทุกกิจกรรมให้มีการกำหนดมาตรการ Social Distancing และปฏิบติั
ตามมาตรการโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามแนวทางทางการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. รองรับความปกติใหม่ (New Normal) 
ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กำลังพลของ ฐท.สส. ร่วมมือกันเพื่อลดการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งหน่วยต่าง ๆ 
สามารถนำแนวทางท่ี ฐท.สส. กำหนดไปใช้ และอาจจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับภารกิจและ
ข้อจำกัดของหน่วย ซึ่งเมื่อหน่วยต่าง ๆ ได้มีการสร้างความรับรู้ และกำกับการปฏิบัติของกำลังพล ให้ปฏิบัติจนเกิด
ความเคยชินแล้ว New Normal ก็จะไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่จะเกิดความคุ้นเคยโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลให้กำลังพลทุกนาย
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ 

 

ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัติราชการ 

(๑) ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ 

๑.๑ ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับการร้อง/สั่งการ  

 ผลลัพธ์ด้านผลผลิตและบริการตามพันธกิจ ในการช่วยเหลือ

ประชาชน ฐท.สส. ตั ้งค่าเป้าหมายไว้ที ่ ๑๐๐ % ทั้งนี ้เนื ่องจากการ

ช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่คำนึงถึงความปลอดภัย ชีวิต ทรัพย์สิน 

ต้องดำเนินการเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจ 

ความศรัทธาของประชาชนที่มีกับ ทร. โดยการกำกับดูแลจากผู้บริหาร

ระดับสูงของ ฐท.สส. 

๑.๒ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และในพื้นที่รับผดิชอบของหน่วย 

 ผลลัพธ์ด้านผลิตและบริการตามพันธกิจ ในการปฏิบัติงานเพื่อ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และพื้นที่รับผิดชอบ ฐท.สส. ได้ตั้งค่า

เป้าหมาย ไว้ต้อง ๑๐๐ % เนื่องจากเป็นเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในหน่วย ซึ่งต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รูปแบบของ

กราฟออกมาเป็นแบบไม่มีแนวโน้ว (Trend) แต่ถึงกระนั้น ฐท.สส. ได้

ดำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ สามารถปฏิบัติงาน

ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ได้ตามเป้าหมายท่ี ฐท.สส. ได้กำหนดไว้ โดยการกำกับดูแลจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วย  

๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ ศป.ปส.ฐท.สส. ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด 

 ผลลัพธ์ด้านผลิตและบริการตามพันธกิจ ในการปฏิบัติงานของ 

ศป.ปส.ฐท.สส. ในการบำบ ัดผ ู ้ต ิดยาเสพติด ซ ึ ่ งดำเน ินการโดย            

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ต้ังค่าเป้าหมายของผู้ท่ีเข้ารับการบำบัดไม่ควรเกิน 

๘๐ % จากกราฟ ผู ้เข้ารับการบำบัดผู ้ติดยาเสพติด มีจำนวนลดลง

ตามลำดับ ทั้งนี้เกิดจาก ฐท.สส. ได้ดำเนินการด้านเชิงรุก ด้วยการสร้าง

ชุมชนสีขาวในเขตกองทัพเรือ ตลอดจนให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 

เรื่องผลร้ายของยาเสพติด โดยกิจกรรมกรรมนี้ ฐท.สส. ได้มอบหมายให้ รพ.อาภากรฯ เป็นผู้ดำเนินการบำบัดและ

สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล 

๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
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1.1 ความส าเร็จในการจัดก าลังเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามที่ไดรั้บการร้อง/สั่งการ 

ขอ้มูล การเคลือ่นที่ เป้าหมาย
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1.2 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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1.3 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ ศป.ปส.ฐท.สส. 
ในการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด

ขอ้มูล การเคลือ่นที่ เป้าหมาย
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(๒) ด้านการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๑ จำนวนเรือที่ได้รับการซ่อมทำจาก กรง.ฐท.สส. ที่แล้วเสร็จทัน

ตามแผน 

 ผลลัพธ์ด้านการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ พันธกิจของ ฐท.สส. 

นอกจากการส่งกำลังบำรุงทางเรือแล้ว ยังมีหน้ามีหน้าท่ีซ่อมทำเรือและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จากกราฟ ฐท.สส. ได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้ท่ี 

๒๕ ลำ เนื่องจากขีดความสามารถในการซ่อมทำ จำนวนเรือท่ีเข้ารับการ

ซ่อมทำในปี ๖๓ และ ๖๔ มีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นผลดีท่ี

แล้วเสร็จทันตามแผน 

๒.๒ ความพร้อมของรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติของ กขส.ฐท.สส. 

 ผลลัพธ์ด้านการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ด้านความพร้อม

ของรถยนต์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติของ กขส.ฐท.สส. จากกราฟความ

พร้อมในการสนับสนุนฯ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่มีแนวโน้มไปในทางท่ี

สูงขึ้นทุกปีนั้นแสดงให้เห็นว่า ฐท.สส. ได้ดำเนินการด้านดังกล่าวเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ

 

ก. ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓) ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการซ่อมทำเรือ 

 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการในการซ่อมทำเรือของ กรง.ฐท.สส. จาก

กราฟ ทำให้ทราบว่า ในการซ่อมทำเรือของ ทร. มีความพึงพอใจของ

ผู ้ร ับบริการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั ้งไว้ โดยมีแนวโน้มสูงขึ ้นทุกปี 

สะท้อนใหเ้ห็นว่า ฐท.สส. มีการจัดการและดำเนินงานได้ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.1 จ านวนเรือที่ได้รับการซ่อมท าจาก กรง.ฐท.สส. ที่
แล้วเสร็จทันตามแผน

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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2.2 ความพร้อมของรถยนต์สนับสนุนการปฏิบตัขิอง 
กขส.ฐท.สส.

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการซ่อม
ท าเรือ

ข้อมูล การเคลื่อนที่ เป้าหมาย
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๓.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ รพ.อาภากรฯ 

 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ รพ.อาภากรฯ จากกราฟ 

แสดงแนวโน้มด้านการความพึงพอใจไปในทางท่ีสูงขึ้นทุก ๆ ปี ตลอดจนถึง

ปี ๒๕๖๔ นั้นเป็นเพราะทาง รพ.อาภากรฯ ได้นำผลการประเมินความพึง

พอใจท่ีได้รับ มาปรับปรุงในกระบวนการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้รับบริการมากท่ีสุด 

๓.๓ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ท่าเทียบเรือ กทส.ฐท.สส. 

 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจของผู ้ใช ้บร ิการ ท่าเทียบเร ือ กทส.ฐท.สส. สูงขึ้น 

เนื่องจากมีการให้บริการที่รวดเร็วขึ ้นจากการนำระบบ E-Port มาใช้ 

โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในการยกระดับการ

ให้บริการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

(๔) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.๑ การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน (จำนวนเร่ืองที่ได้รับการแก้ปัญหา) 

ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน (จำนวนเรื่องที่ได้รับการแก้ปัญหา) 

จากกราฟ มีแนวโน้มในการร้องเรียนลดลง นับจากปี ๒๕๖๒ ถึงปี 

๒๕๖๔ เน ื ่องจาก นโยบาย ผบ.ฐท.สส.  ได้กำหนดไว้ว ่าให้ม ีการ

บริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม รวมท้ัง 

ประชาชนผู้รับบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานและ

สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ ทาง website ฐท.สส. โดยตรง 
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3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางการแพทย์ 
รพ.อาภากรฯ

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ท่าเทียบเรือ การ
ท่าเรือสัตหีบ

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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4.1 จ านวนเร่ืองที่ได้รับการแกป้ัญหา

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

(๕) ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 

 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร จากกกราฟ ข้อ ๕.๑ ด้านขีดความสามารถในการจัดทำโครงการศึกษาอบรมในปี ๖๓ ถึง

ปี ๖๔ นั้น มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี ้เนื ่องจากผลพวงจากการปรับลดงบประมาณ จึงมีผลทำให้โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะด้านทักษะ องค์ความรู้ต่าง ๆ  ขาดการส่งเสริมซึ่งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาหน่วย ส่วนทางด้านการพัฒนา

บุคลากรตามแผนนั้น จากกราฟ ๕.๒ พบว่าในปี ๖๔  มีบุคลากรที่รับการพัฒนาตามแผนฯ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้งนี้

เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของ ทร. 

(๖) บรรยากาศการทำงาน 

๖.๑ จำนวนครั ้งที ่เก ิดอุบ ัต ิเหตุในการปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ ของ กรง.ฐท.สส.  ที ่ต้องเข้ารับการ

รักษาพยาบาล 

 ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน จำนวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุใน

การปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. นั ้น ได้ตั ้งค่า

เป้าหมายไว้ว่าไม่ควรเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน (๐ ครั้ง) เนื่องจาก

ต้องการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน จากกราฟ 

แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในโรงงานมีค่าใกล้เคียงกับ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของหน่วย ให้

ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยมีการกำกับดูแล

อย่างใกล้ชิดและให้แต่งต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กรง.ฐท.สส. 

 

๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคคล : ผลการดำเนินการมุ่งเน้นบุคลากร 
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5.1 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น (จ านวน
โครงการศึกษาอบรม)

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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5.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน (หลักสูตรตามแนว
ทางการรับราชการ)

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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6.1 จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในโรงงาน
ต่าง ๆ ของ กรง.ฐท.สส.

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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๖.๒ ร้อยละของกำลังพลที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

กำลังพลที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีของ ฐท.สส. มี

แนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให ้รพ.อาภากรฯ ไม่สามารถ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่กำลังพลได้ และเป็นนโยบายของ

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการมารวมตัวกันของกำลังพลท่ี

โรงพยาบาล 

๖.๓ ร้อยละของกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส. 

 จำนวนกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส. ฐท.สส. ตั ้งค่า

เป้าหมายท่ี ๗๕ % จากกราฟ จะพบว่าต้ังแต่ปี ๖๒ เป็นต้นมานั้น 

มีแนวโน้มท่ีต่ำลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ

ไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จ ึงได้ลดการจัดกิจกรรม

ดังกล่าว และผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้กำหนดนโยบายในการลดการ

แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยลด

การรวมกลุ่มของกำลังพลจำนวนมาก จึงทำให้มีแนวโน้มต่ำลง 

 

(๗) การทำให้บุคลากรมีความผูกพัน 

 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลต่าง ๆ มี 

ร้อยละต่ำกว่าค่าเป้าหมายซึ่งมรเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้าง เนื่องจาก

งบประมาณท่ีรับในแต่ละปีไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้การจัดสวัสดิการ

ให้กำลังพลในบางปี อาจไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
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6.2 ร้อยละของก าลังพลที่ได้รับตรวจสุขภาพประจ าปี

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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6.3 ร้อยละของก าลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส.

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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7. ร้อยละความพึงพอใจด้านสวัสดิการ สิทธิก าลังพลต่าง ๆ

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย



รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การของฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน้า | ๑๒๑  

 

 

(๘) การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ 

๘.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นำของ

ส่วนราชการ จากกราฟแสดงให้เห็นว่าร้อยละของบุคลากรที่ได้

ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เนื ่องจากในแต่ละปี มีผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาบุคลากรไม่เท่ากัน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับจำนวนหลักสูตรท่ี 

กพ.ทร. อนุมัติให้เปิดการศึกษาอบรม  

 

ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแลองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(๙) การนำองค์การ 

๙.๑ ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 ผลลัพธ ์ด ้านการนำองค์การ จากกราฟ ๙.๑ ผลการ

ประเมิน ITA มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นในทุกปี เนื่องจาก ทร. มีนโยบาย

ให้ นขต.ทร. มีผลการประเมิน ITA สูงกว่าเกณฑ์ที ่ ป.ป.ช. 

กำหนดไว้ท่ี ๘๕ % ซึ ่ง ฐท.สส. ได้ดำเนินการได้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ี ทร. กำหนด 

(๑๐) การกำกับดูแลองค์การ 

๑๐.๑ คะแนนประเมิน PMQA 

 ผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลองค์การ ฐท.สส. ได้นำเครื่องมือ 

PMQA มาใช้ในการดำเนินการวัดผลการดำเนินการใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบายการดำเนินการของภาครัฐ และนโยบายของ ทร. จาก

กราฟ ๑๐.๑ ผลคะแนนประเมินมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่ง

เกิดจากกระบวนการรูปแบบประเมินของแต่ละปียังไม่เสถียร 

ประกอบกับอยู่ในช่วงเรียนรู้ของการนำเครื่องมือ  PMQA มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ ซึ่งยังต้องศึกษา 

เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในระบบต่อไป 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล 
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8.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดผ้่านการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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9.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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10.1 คะแนนประเมิน PMQA

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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(๑๑) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 

๑๑.๑ จำนวนผู้กระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 

 ผลลัพธ์ด้านกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับ ฐท.สส. ได้ต้ัง

ค่าเป้าหมายไว้ในแต่ละปี ไม่เกินปีละ ๑๐ ราย จากกราฟในปี ๖๒ 

และ ๖๓ มีค่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในปี ๖๔ มีค่าสูง

กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ ผบ.ฐท.สส. ให้ หน.นขต.ฐท.สส. 

กำกับดูแลและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมอย่าง

ใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฏหมาย 

รวมท้ังไม่ประพฤติตนท่ีส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของ ทร. 

 

(๑๒) การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 

๑๒.๑ จำนวนคร้ังในการถูกร้องเรียนในกระบวนการการทำงานของหน่วย 

ผลลัพธ์ด้านการด้านประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความ

โปร่งใส และจริยธรรม ด้านการถูกร้องเรียนในการกระบวนการ

การทำงานของหน่วย จากกราฟ ๑๒.๑ ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ปีละ 

๑๒ ครั้ง ในการถูกร้องเรียน ผลปรากฏว่า มีแนวโน้มไปทิศทาง

ลดลง เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้ลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และ

มีการติดตามการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเกิดความพึงพอใจกับผู้ท่ีร้องเรียน 

(๑๓) สังคมและชุมชน 
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13.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ (COVID-19)

ขอ้มูล การเคลือ่นที่ เป้าหมาย
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13.2 จ านวนผู้รับบริการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล

ขอ้มูล การเคลือ่นที่ เป้าหมาย
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11.1 จ านวนผู้กระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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12.1 จ านวนครั้งในการถูกร้องเรียนในกระบวนการการท างานของ
หน่วย

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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 ผลลัพธ์ด้านสังคมชุมชน จากกราฟ ๑๓.๑ ในปี ๖๔ และ ๖๕ โดย ฐท.สส. ได้รับนโยบายจาก ผบ.ฐท.สส. ให้

ดูแลรับผิดชอบและตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ชุมชนในพื้นท่ีสัตหีบและพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน 

ทั้งนี้ ฐท.สส. ได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพแก่ประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น การติด

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และรถกระจายสียงเคล่ือนท่ี เพื่อเข้าถึงประชาชนและป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นอกจากนั้นแล้ว ฐท.สส. ได้ดำเนินให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วง

เทศกาล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนในระดับหนึ่ง โดยในปีถัดไป ฐท.สส. จะดำเนินการ

ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงท่ีกำหนดตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชนต่อไป 

 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 

(๑๔) ผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 

๑๔.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การเบิกจ่ายภาพรวม 

 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต จากกราฟ 

ผลการดำเนินการมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที ่ ทร. 

กำหนด แสดงให้เห็นว่า ฐท.สส. ได้ดำเนินการตามเป้าหมายและ 

Timeline ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

ในภาพรวม 

(๑๕) การเติบโต 

๑๕.๑ ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง (มากกว่าค่าเป้าหมายคือดี) 

ผลลัพธ์ด้านการเติบโต ด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีแนวโน้มท่ีลดลง 

โดย ฐท.สส. เป็นหน่วยที่ถืองบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าให้กับหน่วย

ต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งได้มีการประชุมกำหนดมาตรการประหยัด

พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ กบ.ทร. ในส่วนของ ฐท.สส. 

ผบ.ฐท.สส. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก โดยให้ นขต.ฐท.สส. 

กำหนดมาตรการประหยัดกระแสไฟฟ้า และให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

โดยรายงานผลให้ ฐท.สส. ทราบ ในการประชุม นขต.ฐท.สส. 

 

 

๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 

๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
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15.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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14.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายภาพรวม

เปา้หมาย ผลลพัธ์
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ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 

(๑๖) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

๑๖.๑ ความรวดเร็วของการตอบสนองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

(ไฟไหม้) ในเขตท่าเรือ 

 ผลลพธ ์ด ้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด ้านการ

ตอบสนองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (ไฟไหม้) ในเขตท่าเรือ ในปี

ปัจจุบัน ได้มีการบูรณาการขึ้นเป็นครั้งแรก โดย นขต.ฐท.สส. มีการฝึก

ดับเพลิงร่วมกัน กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้จะแจ้งศูนย์ VTMS เพื่อ

ตอบสนองได้ภายใน ๕ นาที ซึ่งดำเนินการในปี ๖๕ เป็นปีแรก 

(๑๗) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

๑๗.๑ ความรวดเร็ว (เวลาเป็นนาที) ในการแก้ไขการจัดการระบบสารสนเทศ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (ต่ำกว่า

เป้าหมายคือดี) 

 ผลลัพธ์การเตรียมพร้อมต่อการจัดการสารสนเทศ กรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉิน มีแนวโน้มในการแก้ไขระบบท่ีใช้เวลาลดลง เนื่องจาก

มีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที ่สารสนเทศ โดยมีการให้

ความรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับงาน ทำให้เกิดความพร้อมในการ

ให้บริการท่ีรวดเร็วในการกู้ข้อมูลต่าง ๆ และได้มีการฝึกซ้อมการ 

กู้คืนข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงในเรื ่องความเสียหายของข้อมูล     

ซึ่งดำเนินการในปี ๖๕ เป็นปีแรก 

ข. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

(๑๘) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

๑๘.๑ จำนวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งกำลังบำรุง (น้ำ น้ำมัน ไฟฟ้า) ให้กับเรือในท่าเรือ 

ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการส่งกำลังบำรุง (น้ำ 

น้ำมัน ไฟฟ้า) ให้กับเรือในท่าเรือ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จาก

กราฟ ฐท.สส. ได้ต้ังค่าเป้าหมายไว้ท่ี ๕ ครั้งต่อป ีซึ่งมีแนวโน้มไปในทาง

ที่ลดลง นั้นแสดงเห็นว่า ฐท.สส. ได้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

ในการตอบสนองการส่งกำลังบำรุง (น้ำ น้ำมัน ไฟฟ้า) ให้กับท่าเรือได้

เป็นอย่างดี เพราะในแต่ละปี มีผลลัพธ์ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่า       

๒ ครั้ง ในปี ๒๕๖๓ และ มีค่า ๑ ครั้ง ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งสามารถแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้ 
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เปา้หมาย 2565

16.1 ความรวดเร็วของการตอบสนองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
(ไฟไหม้) ในเขตท่าเรือ 

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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17.1 ความรวดเร็ว (เวลาเป็นนาที) ในการแก้ไขระบบการจัดการ
สารสนเทศ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (ต่ ากว่าเป้าหมายคือดี)

ขอ้มูล การเคล่ือนท่ี เปา้หมาย
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18.1 จ านวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งก าลังบ ารุง (น้ า น้ ามัน
ไฟฟ้า) ให้กับเรือในท่าเรือ

ขอ้มลู การเคล่ือนท่ี เป้าหมาย


