๑

รายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ปีงบประมาณ 2563

๒

สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

ลักษณะสำคัญขององค์กำร
หมวด ๑ การนาองค์การ
หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด ๕ บุคลากร
หมวด ๖ การปฏิบัติการ
หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
ผนวกแนบท้าย
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
ของ กรง.ฐท.สส. ประจาปี งป.๖๓
- แผนการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
ของ กรง.ฐท.สส. ประจาปี งป.๖๓
– ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Questionnaire)

๑
๒๕
๔๗
๖๗
๘๙
๑๐๔
๑๒๔
๑๔๙

๑

๒

ลักษณะสำคัญขององค์กำร
๑. ลักษณะองค์กำร
ให้ส่วนรำชกำรตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร
(๑) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย
- พันธกิจหรือหน้ำที่หลักตำมกฎหมำยของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไรบ้ำง
หน้ำที่ตำมกฎหมำย
พันธกิจ
อั ต รำกองทั พ เรื อ อั ต รำเฉพำะกิ จ ๒๔๓๐ ๑.อำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะนำ และกำกับกำร
กรมโรงงำน ฐำนทั พ เรื อ สั ต หี บ มี ห น้ ำ ที่ เกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุก
ดำเนินกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรงและ ประเภท
อุป กรณ์ก ำรช่ ำงทุ กประเภทของหน่ วยที่ฐ ำน ๒.ด ำเนิ น กำรออกแบบ ตั ว เรื อ ส่ ว นประกอบตั ว เรื อ
ทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน มีเจ้ำกรมโรงงำน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน
เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ
และเครื่องใช้ประจำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ
๓.ดำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไ ข ตัวเรือ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง
และสิ่ง อำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้ กับหน่วยที่ฐำน
ทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน
๔.ด ำเนิ น กำรตรวจซ่ อ ม แก้ ไ ข ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งโสตทั ศ น์
เครื่ อ งมื อ เดิ น เรื อ บำงส่ ว น เครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ละเครื่ อ งใช้
สำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน
- ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมสำเร็จของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร
พันธกิจ
ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
๑. อำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน - กำรเตรียมกำรด้ำนกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร
แนะน ำ และก ำกั บ กำรเกี่ ย วกั บ กำร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่ง
ซ่ อ ม สร้ ำ ง เรื อ เครื่ อ งทุ่ น แรงและ อำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้
อุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท
กำรสนับสนุนให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ ในกำรให้กำรสนับสนุน หน่วย
๒.ด ำเนิ น ก ำรออกแบบ ตั ว เรื อ กำลังรบหน่วยสนับสนุนกำลัง รบและหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่ง
ส่ ว นประกอบตั ว เรื อ เครื่ อ งจั ก ร จะส่งผลให้ภำรกิจของ ทร.สำมำรถปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ตำมบทบำท
เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งไฟฟ้ ำ เครื่ อ งมื อ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเพิ่ ม เติ ม จำกรั ฐ บำล ประสบ
เดิ น เรื อ บำงส่ ว น และเครื่ องใช้ ควำมสำเร็จในทุก ๆ ภำรกิจ
ประจำเรือ เพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ

๓

พันธกิจ
๓. ด ำเนิ น กำรซ่ อ ม สร้ ำ ง ดั ด แปลง
แก้ไ ข ตัว เรือ เครื่ องจักร เครื่องยนต์
เครื่ อ งไฟฟ้ ำ เครื่ อ งใช้ ป ระจ ำเรื อ
เครื่ อ งทุ่ น แรง และสิ่ ง อ ำนวยควำม
สะดวก บำงประเภทให้กับหน่วยที่
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ให้กำรสนับสนุน
๔. ดำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้ง
เครื่ อ งโสตทั ศ น์ เครื่ อ งมื อ เดิ น เรื อ
บำงส่วน เครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้
สำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ กำรสนับสนุน

ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
- กำรเตรียมกำรด้ำนกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้
กำรสนับสนุนให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ ในกำรให้กำรสนับสนุน หน่วย
กำลังรบหน่วยสนับสนุนกำลังรบและหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่ง
จะส่งผลให้ภำรกิจของ ทร.สำมำรถปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ตำมบทบำท
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเพิ่ ม เติ ม จำกรั ฐ บำล ประสบ
ควำมสำเร็จในทุก ๆ ภำรกิจ

- กลไก/วิธีกำรทีก่ รมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจคืออะไร
พันธกิจ
ดำเนินกำรในเรื่องกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำเรือ
เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน
บริกำร
กลไก/วิธีกำรในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำร
กำรซ่อมบำรุงเรือ
กำรให้บริกำรในกำร ซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่น
แรง และอุป กรณ์ก ำรช่ำ งทุก ประเภท ทั้ง ตำม
แผนและฉุกเฉิน
(๒) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
- เป้ำประสงค์วิสัยทัศน์และค่ำนิยมของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ที่ได้ประกำศไว้คืออะไร
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีกำรจัดทำวิสัยทัศน์และกำรกำหนดค่ำนิยมร่วมตำมอนุมัติ
จก.กรง.ฐท.สส. โดยนำหน้ำที่ตำมอัตรำเฉพำะกิจควำมต้องกำรด้ำนนโยบำย และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสี ย รวมทั้ง ปัจ จัยทั้ ง ภำยในและภำยนอกต่ำ ง ๆ มำวิ เครำะห์จุ ดแข็ง -จุ ดอ่ อน-โอกำสอุปสรรค SWOT และกำหนดเป็นทิศทำงองค์กำร เพื่อมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ด้วยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้บริหำรทุกระดับ และบุคลำกร ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยมร่วม
Core value วิสัยทัศน์ “กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงำนของกองทัพเรือที่มีกำรซ่อมเรือ
และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ดีมีมำตรฐำน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”

๔

- สมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไรและมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของ
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำ
เรือ เครื่องทุ่นแรง และ สิ่งอำนวยควำมสะดวก
สมรรถนะหลั กของกรมโรงงำน ฐำนทั พเรื อสั ตหี บ ดั ง กล่ำ วเป็ น จุ ด แข็ ง ที่ สำคั ญ ที่ ทำให้ ก รมโรงงำน
ฐำนทัพ เรือสัต หีบสำมำรถปฏิ บัติงำนตำมพัน ธกิจที่ไ ด้รับมอบหมำย และกำรปฏิบั ติภำรกิ จอื่นตำมที่ไ ด้รั บ
มอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นอย่ำงไร
วุฒิกำรศึกษำ
เวลำ
อำยุ
เพศ
<ป.ตรี
ป.ตรี
>ป.ตรี
รำชกำร
เฉลี่ย
กลุ่ม
จำนวน
เฉลี่ย (ปี)
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง
นำยทหำร
๑๒๕ ๑๑๖ ๙
๕๓
สัญญำบัตร
พล.ร.ต.
๑
๑
๑
๕๙
น.อ.พิเศษ
๔
๔
๔
๕๓
น.อ.
๗
๗
๗
๔๗
น.ท.
๑๑
๑๐
๑
๘
๒
๕๐
น.ต.
๒๐
๑๘
๒
๑
๕๓
ร.ต.- ร.อ.
๘๗
๘๐
๗
๕๖
ประทวน
๑๐๘ ๙๘ ๑๐
๔๔
พ.จ.อ.พิเศษ
๑๓
๑๒
๑
๕๓
พ.จ.ต.-พ.จ.อ. ๖๖
๖๐
๖
๔๕
จ.อ.
๕๑
๔๘
๓
๓๕
ลูกจ้ำงประจำ ๒๖๗ ๒๔๐ ๒๗
๕๖
พนักงำน
๓๓๔ ๒๙๕ ๓๙
๓๓
รำชกำร
พลทหำร
รวม/เฉลี่ย
๘๖๑ ๗๗๕ ๘๖
หมำยเหตุ : ข้อมูลเมื่อ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓

๕

- มีกำรจำแนกบุคลำกรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง
๑. ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยอำนวยกำร กองบังคับกำร กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
๑.๑ แผนกธุรกำร
๑.๒ แผนกกำรเงิน
๑.๓ แผนกจัดกำร
๑.๔ แผนกกำลังพล
๑.๕ แผนกพัฒนำกำรช่ำง
๑.๖ แผนกโครงกำรและงบประมำณ
๒. ฝ่ำยปฏิบัติกำร ประกอบด้วย
๒.๑.กองแผนกำรช่ำง
๒.๒ กองโรงงำน
ผู้บริหำร
ระดับสูง ประกอบด้วย พลเรือตรี
นำวำเอก (พิเศษ)
ระดับกลำง ประกอบด้วย นำวำเอก
นำวำโท
ระดับต้น ประกอบด้วย นำวำตรี
ผู้ปฏิบัติ
ประกอบด้วย เรือเอก
เรือโท
เรือตรี
พันจ่ำเอก (พิเศษ)
พันจ่ำเอก
พันจ่ำโท
พันจ่ำตรี
จ่ำเอก
จ่ำโท
จ่ำตรี
- อะไรคือข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำสำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ
ลำดับที่
ประเภท
ข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
๑.
นำยทหำร ก
- พรรคนำวิน เหล่ำพลำธิกำร

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี สำขำ บริหำรศำสตร์ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์

- พรรคกลิน

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญ ญำตรี สำขำ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ

๒.

นำยทหำร ป.

- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี สำขำตำมที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ
ท้ำยอัตรำ

๓.

นำยทหำร ข.
- สัญญำบัตร
- ประทวน
รับสมัครจำกบุคคลพลเรือน
รับสมัครทหำรกอง

- ไม่กำหนด (เลื่อนขึ้นจำกนำยทหำรประทวนเท่ำนั้น)
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น
- คุณวุฒิไ ม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้น เว้นวิชำชีพเฉพำะที่

๖

ลำดับที่

๔.
๕.

ประเภท
ประจำกำรต่อจำกเวลำกอง
ประจำกำร

ทหำรกองประจำกำร
ลูกจ้ำง
- กลุ่มงำนช่ำง

- กลุ่มงำนเทคนิคพิเศษ

- กลุ่มงำนสนับสนุน
- กลุ่มบริกำรพื้นฐำน
๖.

พนักงำนรำชกำร
- กลุ่มงำนบริกำร

- กลุ่มงำนเทคนิค

ข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
กองทัพเรือต้องกำรตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรสมัครรับ
รำชกำรต่อ จำกเวลำกองประจ ำกำร พ.ศ.๒๕๒๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมต้องจบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๖
- ไม่กำหนด
- คุณวุฒิไ ม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือเป็นผู้ผ่ำน
กำร ทดสอ บมำตร ฐำน ฝี มื อ แร งง ำน ใน ร ะ ดั บ ชั้ น ที่ มี
ควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนในหน้ำที่
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำขึ้นไปใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๓ ปี กรณี
ปริญญำตรี สำหรับปริญญำโท ไม่น้อยกว่ำ ๙ ปี และ
ปริญญำเอกไม่นอ้ ยกว่ำ ๕ ปี
- คุณวุฒิไ ม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่
- คุณวุฒิไ ม่ต่ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่
- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสำขำที่เหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติหรือ
- ในกรณีที่เป็น งำนที่ต้ องใช้ทั กษะเฉพำะของบุคคลซึ่ง มิไ ด้
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะผู้
นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในงำนที่จะปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่ำ๕ปี
- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสำขำที่เหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
และต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่
ปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปีหรือ

๗

ลำดับที่

ประเภท
-

-

-

-

- กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

-

- กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ

-

- กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ

-

-

ข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้
ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำที่ เ หมำะสมกั บ ลั ก ษณะงำนที่
ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
งำนที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ๑๑ปีหรือ
คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำที่ เ หมำะสมกั บ ลั ก ษณะงำนที่
ปฏิบัติและต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
งำนที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปีหรือ
คุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำที่
เหมำะสมกั บ ลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ แ ละต้ อ งมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ
๘ ปีหรือ
ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคลซึ่ง มิไ ด้
ผ่ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนในสถำบั น กำรศึ ก ษำใดเป็ น กำร
เฉพำะผู้นั้นจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะควำม
ชำนำญในงำนที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ปริ ญ ญำตรี ใ นสำขำวิ ช ำที่ เ หมำะสมกั บ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญ ญำตรีและได้รับใบอนุญ ำตประกอบ
วิชำชีพเฉพำะหรือ
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีและได้รับประกำศนียบัตรหรือ
หนัง สือรับรองควำมรู้ในสำขำวิชำชีพเฉพำะในระดับที่สูง
กว่ำปริญญำตรีหรือ
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และมีประสบกำรณ์ในงำนที่จะ
ปฏิบัติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญำตรี
๑๒ ปี ส ำหรั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโท และ ๑๐ ปี ส ำหรั บ วุ ฒิ
ปริญญำเอก หรือ
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และได้รับประกำศนียบัตรใน
สำขำ ที่ตรงกับควำมจำเป็นของลักษณะงำน โดยจะต้องมี
ประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี
สำหรับวุฒิปริญ ญำตรี ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญำโท และ

๘

ลำดับที่

ประเภท

ข้อกำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ
๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญำเอก หรือ
- มีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม่ต่ำกว่ำ ๑๕ ปี
และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในวงกำรนั้น

- องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรทำงำนเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร
องค์ประกอบที่สำคัญในกำรที่บุคลำกรของ กรง.ฐท.สส. จะร่วมกันขับเคลื่อนกำรทำงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
กำลังพลทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนโดยแบ่งระดับต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ระดับผู้บริหำร ผู้บริหำรในทุกระดับต้องรับรู้ รับทรำบ แนวทำงกำรบริหำรองค์กร เพื่อให้ไ ปใน
ทิศทำงเดียวกัน และมีส่วนร่วมเข้ำไปกำกับ ดูแล ประสำน และช่วยแก้ไขปัญหำ อยู่ตลอดเวลำและต่อเนื่อง
ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญ และแจ้งให้กำลังพลทรำบอยู่ตลอดเวลำ เพรำะในปัจจุบัน
เทคโนโลยี ได้ พั ฒนำไปอย่ ำ งรวดเร็ ว ผู้ บริ ห ำรต้อ งคอยเฝ้ ำ ตรวจสอบข้ อมู ล ข่ำ วสำร ( Monitoring) และ
ประชำสัมพันธ์ให้กับกำลังพลในองค์กรได้รับรู้ รับทรำบได้ อย่ำงทั่วถึงซึ่งจุดแข็งของข้ำรำชกำรทหำร คือกำร
เคำรพเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชำโดยเคร่งครัด หำกในระดับผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ นโยบำยที่ชัดเจน กำรนำ
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติจะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่ำงรวดเร็วดังนั้น
ผู้บริหำรจึงเป็น ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร ตำมพันธกิจเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้
๒. ระดับผู้ปฏิบัติ จะต้องมีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ และหมั่นศึกษำหำควำมรู้ในตำแหน่งหน้ ำที่
ของตนเองอยู่ เ สมอ ฝึ ก ฝนตนเองให้ มี ค วำมรอบรู้ อ ยู่ ต ลอดเวลำ เพรำะสภำวะแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วพฤติกรรมข้ำรำชกำรก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพำะกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมแห่ง
นวัตกรรม หรือที่เรียกว่ำ Thailand ๔.๐ (ประเทศที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อไปสู่เป้ำหมำยที่เป็น
ประเทศรำยได้สูง) จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ข้ำรำชกำรกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบจักต้องพัฒนำตนเอง
เพื่อให้มีองค์ควำมรู้อยู่ตลอดเวลำและกำลัง พลต้องมีควำมกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลำ จนนำไปสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning organization) ตำมทฤษฎีแนวคิดของPeter druger(๑๙๙๔) ที่บอกว่ำโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ “ควำมรู้ ” จะเป็นทรัพยำกรที่ สำคัญ ที่สุดลักษณะของสัง คมแห่ง ควำมรู้ ๓ ประกำรคือ
ควำมรู้ไม่มีพรมแดนเพรำะ ควำมรู้เดินทำงได้ง่ำยกว่ำเงินควำมรู้ช่วยให้คนเลื่อนสถำนะของตนเองได้ เพรำะ
ควำมรู้เข้ำถึงได้ง่ำยจึงสำมำรถ แสวงหำได้ด้วยกำรเรียนหนังสือควำมรู้ให้ทั้งโอกำสประสบควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลวลักษณะสังคมแห่งควำมรู้ ทั้ง ๓ ประกำร จึงเป็นสังคมที่มีกำร แข่งขันสูงมำก ทั้งระดับองค์กร
และ เทคโนโลยี จึงกลำยเป็นตัวแปร ที่สำคัญ ที่ให้ควำมรู้เกิดขึ้นพร้อมกั นได้ อย่ำงมหำศำล ทำให้องค์กร
ต่ำงๆ ต้อ งปรับตั ว อยู่ เสมอ อีก สิ่ง หนึ่ ง ที่ส ำคั ญ คื อข้ ำรำชกำรกรง.ฐท.สส. จัก ต้อ งปรับเปลี่ ยนทัศ นคติ
พฤติ กรรม ต่ ำงๆ ให้สอดคล้ องและเหมำะสมในกำรมีส่ วนร่ วมในกำรขั บเคลื่อนงำนต่ำ งๆ ตำมนโยบำย
ผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กรง.ฐท.สส. ที่ว่ำ “กรมโรงงำนฐำนทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงำน

๙

ของกองทัพเรือที่มีกำรซ่อมเรือและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ดีมีมำตรฐำน โดยมีกำรบริหำรจัดกำร
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”
- ในกำรทำงำนจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพำะของ กรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบ อะไรบ้ำง
๑. ข้อ กำหนดควำมปลอดภัย ในกำรทำงำนตำมคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของ
กรง.ฐท.สส. โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธำนฯ
๒. มำตรฐำนสุขภำพผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ำ พ.ศ.๒๕๕๙ (นักประดำน้ำ กรง.ฐท.สส. ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับ
บรรยำกำศ รพ.อำภำกร ฯ ฐท.สส.)
๓. มำตรฐำนกำรประเมินจำกกำรตรวจสุขภำพของพนักงำนรำชกำรในสังกัด กรง.ฐท.สส.
(๔) สินทรัพย์
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอำคำรสถำนที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้ำง
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญในกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติงำน
เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญขององค์กำร
เทคโนโลยี

ยำนพำหนะ

- ระบบ internet intranet และ website
- กำรสื่อสำรทำงทหำร
- ระบบวิทยุเชื่อมโยง
- ระบบทีวีวงจรปิด, Line, facebook และ software ตำมที่ ทร.กำหนดให้ใช้งำน
ประเภทสนับสนุน/ ทุ่นแรง/สำย ชย.ทร.
รถเครน (ปั้นจั่น) ขนำด ๓๐ ตัน(KATO)
รถเครน (ปั้นจั่น) ขนำด ๑๐ ตัน(ISUZU)
รถเครน (ปั้นจั่น) ขนำด ๑๐ ตัน(TADANO)
ตักดิน(FORD754)
ตักดิน(FORD754)
รถไถตัดหญ้ำ(FORD6600)
รถไถตัดหญ้ำ(FORD3600)
รถยกด้ำนหน้ำ(TCM)
รถยกด้ำนหน้ำ(KOMUTZU)
รถบรรทุกเทท้ำย
รถกระเช้ำ
รถลำกจูง TOYOTA(๑)
รถลำกจูงTOYOTA(๒)

อัตรำ(คัน) ซ่อมทำ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

พร้อม หมำยเหตุ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐

รถลำกจูงTRACTER(๓)
รถเทด้ำนหน้ำ (YUNMA)
รถเทด้ำนหน้ำ นิมบัส (๑)
รถเทด้ำนหน้ำ นิมบัส(๒)
รถถำกถำง (ตีนตะขำบ)
รถยกเทด้ำนหน้ำ LANCER BOSS
กระบะ (ISUZU)
รถตัดหญ้ำ KIOTI
ประเภทสนับสนุน/สำย ขส.ทร.
รถยนต์โดยสาร (ปอ.) ขนาดใหญ่ ฮีโน่
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 1 นิสสัน
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 2 โตโยต้า
รถยนต์นั่ง 1 โตโยต้า
รถยนต์นั่ง 2 นิสสัน
รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ อีซูซุ
รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ฮีโน่
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 1 อีซูซุ
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 2 อีซูซุ
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 3 อีซูซุ
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 4 ฟอร์ด
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 5 อีซูซุ
รถยนต์บรรทุกนา อีซูซุ
รถจักรยานยนต์ 1 ฮอนด้า
รถจักรยานยนต์ 2 ซูซูกิ

สิ่งอำนวยควำมสะดวก

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๕

๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๕

รอรุจำหน่ำย

รอรุจำหน่ำย

- ซินโครลิฟท์ขนำด ๑๒๕ ตัน และขนำด ๙๕๐ ตัน
- อำคำรโรงงำนสำหรับซ่อมทำพร้อมเครื่องจักร
- อำคำรสำนักงำนและโรงจอดรถ
- ระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ / ประปำ
- บ้ำนพักข้ำรำชกำร(บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด ตึกแถว แฟลต อำคำรพักส่วนกลำง)
- อำคำรพลศึกษำ สนำมฟุตบอล สนำมฟุตซอลสนำมเทนนิส

กรง.ฐท.สส. มีเทคโนโลยีสนับสนุนกำรซ่อมสร้ำงเรือของ ทร. ได้อย่ำงทั่วถึงมี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกใช้ในกำรปฏิบัติ ให้บรรลุพันธกิจและหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตลอดจนสนับสนุนกำรช่วยเหลือ พัฒนำ

๑๑

ประเทศแต่ไม่เต็มประสิทธิภำพเนื่องจำกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกบำงรำยกำรมีอำยุกำรใช้งำนมำ
นำนต้องได้รับกำรซ่อมบำรุงตำมระยะเวลำและบำงรำยกำรมีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน จำเป็นต้องจัดหำเพิ่มเติม
ให้ครบตำมอัตรำ

(๕) กฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับ
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ดำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญ
อะไรบ้ำง
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำนของกองทัพเรือ ดังนี้
ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออกหรือ
กฎหมำย กฎระเบียบ
เนื้อหำสำระสำคัญของ
เจ้ำของกฎหมำย
ข้อบังคับ
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
- กำรซ่อมบำรุงเรือ
-กำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรแบ่ง มอบงำน
อร.
- คู่มือบริหำรงำนซ่อมบำรุง และกำรวำงแผนซ่อมบำรุงเรือ
เรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔
- โปรแกรม Glin System
ของ อร.
- มำตรฐำนม.อ.ก. ๒๑๐
มำตรำฐำนISO
-ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
- คู่ มื อ กำรจั ด คลั ง และกำร
เก็บรักษำพัสดุ

-ใช้เขียนใบสั่งงำน ตรวจสอบวัสดุ ร่วมกับหน่วยงำน
สนับสนุนและผู้ใช้เรือ
-มำตรฐำนเครื่องมือ อุปกรณ์และกระบวนกำรเขียน
แบบ
-ประกอบกำรจัดหำจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ฯ

-กำรมอบอำนำจในกำรจัดหำพัสดุ
-ว่ำด้วยกำรจัดคลังพัสดุกำรจัดเก็บกำรบำรุงรักษำ
กำรจำหน่ำยพัสดุ ฯ

อร.
อร.
สำนักนำยก
รัฐมนตรี
ทร.
พธ.ทร.

๑๒

-อทร.๔๐๐๘ คู่มือกำรอู่

-แนวทำงกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรอู่ที่ถูกต้อง

- มำตรฐำน อร.(กำรควบคุม -ขั้นตอนกำรทดสอบกำรซ่อมทำด้วยเครื่องมือและ
คุณภำพงำนซ่อม)
เกนณ์ ก ำรวิ เ ครำะห์ ค วบคุ ม งำนซ่ อ มท ำแต่ ล ะ
ประเภท
-คู่มือซ่อมทำ สำขำงำนช่ำง -กระบวรกำร วิธีกำร และ กำรควบคุมคุณภำพกำร
ของ อร. (ISO )
ซ่อมทำในสำขำงำน ช่ำงกล ช่ ำงไฟฟ้ำ ช่ำงตัวเรื อ
เหล็ก ช่ำงต่อไม้ และบริกำร

อร.
อร.

อร.

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
(๖) โครงสร้ำงองค์กำร
- โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีลักษณะอย่ำงไร
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองบังคับการ

กองแผนการช่าง

กองโรงงาน

กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยขึ้นตรงสังกัดฐำนทัพเรือสัตหีบ จัดอยู่ในประเภทหน่วย
กำลังรบโดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น ๑ กองบังคับกำร ๒ หน่วยขึ้นตรง ดังนี้
๑. กองบังคับกำร มีหน้ำที่บริหำรกิจกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมโรงงำน รวมทั้งกำรดำเนินกำร
ในเรื่อง กำรธุรกำร กำรบริกำร กำรเงิน กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสถิติ
๒. กองแผนกำรช่ ำ ง มี หน้ ำ ที่ วำงแผนงำน ออกแบบ และเสนอแนะเกี่ย วกั บกำรซ่ อ ม สร้ ำ ง
ดัดแปลงตัวเรือส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องใช้ประจำเรือ
เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
๓. กองโรงงำน มีหน้ำที่ซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ทดลอง ตัวเรือ ส่วนประกอบตัว เรือ เครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอำนวยควำมสะดวก

๑๓

- ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรกำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ผู้บริหำรกรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบ และส่วนรำชกำรที่กำกับมีลักษณะเช่นใด (*)
ผังโครงสร้ำงองค์กำรและวิธีกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี
ฐท.สส.
กรง.ฐท.สส.
กองบังคับกำร
แผนกธุรกำร

แผนกกำรเงิน
แผนกจัดกำร
แผนกกำลังพล

แผนกพัฒนำกำรช่ำง
แผนกโครงกำรและ
งบประมำณ

กองแผนกำรช่ำง
แผนกแผนและ
ประมำณกำรช่ำง
แผนกออกแบบ
แผนกพัสดุช่ำง

กองโรงงำน
แผนกกำกับกำรซ่อมสร้ำง

แผนกควบคุมคุณภำพ
แผนกจัดแผนงำน
แผนกโรงงำนเครื่องกล
แผนกโรงงำนเรือเหล็ก
แผนกโรงงำนไฟฟ้ำ
แผนกโรงงำนเรือไม้
และบริกำร

(๗) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง (*)
บริกำร
ผู้รับบริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทำงและวิธีกำร
ให้บริกำร
กำรบริกำรซ่อมบำรุงเรือ
ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำร -เรื อ ที่ ม ำข อ กองเรื อ ต้ น สั ง กั ด เรื อ - จัดทำแผนและประสำนงำน
ซ่ อ มสร้ ำ งเรื อ เครื่ อ งทุ่ น แรงและ ซ่ อ มในพื้ นที่ ที่ ม ำขอซ่ อ มในพื้ น ที่ ซ่ อมบ ำรุ ง เรื อ เครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท
บริกำร
(กตอ.กร,กฟก.๑กร., ใ ห ญ่ / เ ค รื่ อ ง จั ก ร ช่ ว ย /
- ซ่อมบำรุง/ดัดแปลงตัวเรือ
กฟก๒.กร,กบฮ.กร. เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง/

๑๔

บริกำร
- ซ่ อ ม บ ำ รุ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ ห ญ่ /
เครื่องจักรช่วย/อุปกรณ์ประกอบตัว
เรือ/เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง
- ซ่อมบำรุงรถรบ/รถช่วยรบ
- ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำยต่ำง ๆ

ผู้รับบริกำร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทำงและวิธีกำร
ให้บริกำร
,กยบ.กร,กยฝ.กร,กฝร. อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ
กร.,กบร.กร.,กดน.กร. - ดู แลรั กษำและซ่ อ มบ ำรุ ง
,นสร.กร.)
ชำนยกเรื อ ลำนซ่ อ มเรื อ
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓, อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อช่ ำ งให้ มี
กปช.จต.
ควำมพร้อม
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ
- สนั บ สนุ น กำรซ่ อ มบ ำรุ ง
ดัดแปลงตัว เรื อ เครื่ องจัก ร
ใ ห ญ่ / เ ค รื่ อ ง จั ก ร ช่ ว ย /
เครื่องมือกล/เครื่องทุ่นแรง /
ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำยช่ ำ งต่ ำ งๆ ใน
แผนและนอกแผน
ก ร ะ บว น ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร
ประกอบด้วย
CP๒ . ๑ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
วำงแผนกำรซ่ อม ดั ดแปลง
แก้ไข
CP๒ . ๒ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ด ำเนิ น กำรซ่ อ มดั ด แปลง
แก้ไข

- กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวั งที่สำคัญต่อผลผลิตต่อกำรบริกำรที่มีให้และต่อกำรปฏิบัติกำร
ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ อย่ำงไร
โดยมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง แนวทำงกำรสื่อสำร วิธีกำรสื่อสำรต่อกัน มีควำมแตกต่ำงกันโดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน บริกำรที่ให้
ควำมต้องกำรและ
แนวทำงและวิธีกำร
เสีย
ควำมคำดหวัง
สื่อสำรระหว่ำงกัน
ผู้รับบริกำร
กำรบริกำรซ่อม ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร กั บ
-เรื อตำมแผนกำรซ่ อ มบ ำรุ งเรื อ บำรุงเรือ
- กำรดำเนินกำรด้ำนกำรซ่อม ผู้รับบริกำร
ประจำปี
บ ำรุ ง เรื อ เครื่ อ งจั ก รใหญ่ / ๑.โทรศัพท์/โทรสำร
-กำลังรบทำงเรือ ณ ที่ตั้งปกติ ที่จอด
เครื่องจักรช่วย/เครื่องมือกล/ ๒.วิท ยุติ ดต่อ สื่อ สำร
เทียบท่ำ กทส.ฐท.สส.
เ ค รื่ อ ง ทุ่ น แ ร ง / อุ ป ก ร ณ์ และ ปร ะ ส ำน ก ำ ร
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กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน บริกำรที่ให้
ควำมต้องกำรและ
แนวทำงและวิธีกำร
เสีย
ควำมคำดหวัง
สื่อสำรระหว่ำงกัน
-เรื อ ที่ อ อกปฏิ บั ติ ร ำชกำรในทะเล
ประกอบตัวเรือมีควำมพร้อม ปฏิบัติ
พื้นที่อ่ำวไทยตอนบนถึงเกำะกูด(ทรภ.
และสำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ๓.กำรประชุ ม /สั่ ง
๑,มรก.,อศ.,มชด.)
อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ กำร
-หน่ วยเรื อเฉพำะกิ จที่ จอดเที ยบท่ ำ
- สำมำรถให้กำร สนับสนุนกำร
กทส.ฐท.สส.(มชด.,ทรภ๒.,ทรภ.๓)
ซ่ อ มบ ำรุ ง ดั ด แปลงตั ว เรื อ
-เรือฝึก Cobragold,Karat
เครื่ อ งจั ก รใหญ่ / เครื่ อ งจั ก ร
-มฝ.นรจ.,มฝ.นนร.,
ช่วย/เครื่องมือกล/เครื่องทุ่น กำรสื่ อ สำรกั บ ผู้ มี
-หน่วย ทร.ในพื้นที่ที่ขอรับกำร
แรง ยำนพำหนะ รถรบ/รถ ส่วนได้ส่วนเสีย
สนับสนุนกำรดำเนินกำรทำงกำรช่ำง
ช่วยรบ/ครุภัณฑ์สำยช่ำงต่ำง ๑. กำรสำรวจควำม
(กร.,กตอ.,กฟก.๑.,กฟก๒.,กบฮ..,กยพ.
ๆทั้ ง ในแผนและนอกแผน ต้องกำร
กยฝ.,กฝร.,กบร.กดน.นสร.,สพ.ทร.,นย.,
ตลอดเวลำ
๒. กำรสำรวจควำม
สอ.รฝ.,ศกล.พธ.ทร.กชพ.พธ.ทร.,
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ พึงพอใจและควำมไม่
รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ,
ส่วนเสีย
พึงพอใจ
รร.ชุมพลฯ,ศฝท.,กอต.อศ.กอล.อล.ทร.
เช่นเดียวกับผู้รับบริกำร กรณี ๓. จัดเวทีแลก
,นขต.ฐท.สส.)
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร้ อ งขอ เปลี่ยน (สื่อสำรสอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรื อ ประสำนมำที่ กรง.ฐท. ทำง)
กองทัพเรือ
สส.
-อร.
-กร.
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓,กปช.จต.
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
บริกำรกำรบริกำรซ่อมบำรุงเรือ
ผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
เรือ ทร.ที่มำขอรับกำรสนับสนุนกำรซ่อม ควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
ในพื้นที่
รวดเร็วทันตำมแผนและมีคุณภำพกำรซ่อมทำ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองเรือต้นสังกัดเรือขอรับกำร
สนับสนุน/หน่วยเรือเฉพำะกิจ

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีควำมเชื่อมั่นและเรือสำมำรถนำใช้ปฏิบัติรำชกำรได้ดี

๑๖

(๘) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ หรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันที่สำคัญ
มีหน่วยงำนใดบ้ำงและมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวมีส่วนร่วมหรือบทบำทอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ (*)
- กลไกที่สำคัญในกำรสื่อสำรและข้อกำหนดสำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง
ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ ส่ ว นรำชกำรหรื อ องค์ ก ำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรมโรงงำน ฐำนทั พ เรื อ สั ต หี บ
ประกอบด้วย
๑. กองทัพเรือ
๒. กองเรือยุทธกำร
๓. กรมอู่ทหำรเรือ
๔. กรมอุทกศำสตร์
๕. โรงเรียนนำยเรือ
๖. กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ
๗. ทัพเรือ ภำค ๑,๒,๓
๘. ฐำนทัพเรือสัตหีบ
๙. กปช.จต.
ข้อกำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
บริกำรกำรซ่อมบำรุงเรือ
ส่วนรำชกำร/องค์กำรที่
เกี่ยวข้อง
กองทัพเรือ
-อร.
-กร.
-ทรภ.๑,ทรภ.๒,ทรภ.๓,
กปช.จต.
-หน่วยเรือเฉพำะกิจ

บทบำทหน้ำทีใ่ นกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน
๑. กำรกำหนดนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำร
ป้องกันประเทศ
๒.กำรออก/จัดทำ คำสั่ง /
แผนปฏิบัติกำร
๓. กำรแลกเปลี่ยน/ให้
ข้อมูลข่ำวกรอง
ยุทธศำสตร์

ข้อกำหนดที่สำคัญ

แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน
ด้ำนกฎหมำย
๑. โทรศัพท์/โทรสำร
- คู่มือบริหำรงำนซ่อมบำรุง ๒. วิทยุติดต่อสื่อสำร และ
เรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔
ประสำนกำรปฏิบัติ
- โปรแกรม Glin System ๓. กำรประชุม/กำรสั่งกำร
ของ อร.
๔. กำรประชุมทำงไกลผ่ำน
-มำตรฐำนม.อ.ก. ๒๑๐
ระบบกำรประชุมทำงวีดิโ อ
-ระเบียบสำนัก
Video Tele Conference:
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
VTC
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๔. กำรจัดสรรทรัพยำกร

พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
-คู่ มื อ กำรจั ด คลั ง และกำร
เก็บรักษำพัสดุ
- อทร.๔๐๐๘ คู่มือกำรอู่
- มำตรฐำน อร.(กำรควบคุม
คุณภำพงำนซ่อม)
-คู่มือซ่อมทำ สำขำงำนช่ำง
ของ อร. (ISO )
ด้ำนควำมต้องกำร
๑. รวดเร็วทันตำมแผนและ
มีคุณภำพกำรซ่อมทำ
ด้ำนประสิทธิภำพ
๑.เรื อ สำมำรถใช้ ป ฏิ บั ติ
รำชกำรได้ดี
๒. สภำวกำรณ์ขององค์กำร : สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด
ให้ส่วนรำชกำรตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(๙) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
- สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นเช่นใด
ประเภทกำรแข่งขันและจำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไรและผลกำรดำเนินกำรปัจจุบันของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในประเด็น
ดังกล่ำวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่ำงไร
ประเภทกำร
คู่แข่ง
ประเด็นกำร
ผลกำรดำเนินกำร ปัจจัยสำคัญที่ทำ
แข่งขัน
แข่งขัน
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ
ให้ประสบ
กับคู่แข่ง
ควำมสำเร็จ
ภำยในกองทัพเรือ

ไม่มี

ภำยนอกกองทัพเรือ

ไม่มี

บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร
ซ่อมบำรุงเรือ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

๑๘

๑๐) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
- กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ำมี) ซึ่งมีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำสสำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือคืออะไร (*)
๑๐.๑ จุดแข็งของหน่วย (ปัจจัยภำยใน)
๑๐.๑.๑ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรสนับสนุน
หน่วยกำลังรบและหน่วยอื่นๆของกองทัพเรือในกำรป้องกันประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
๑๐.๑.๒ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีหน่วยงำนในสังกัดหลำยหน่วยที่มีกำรกำหนดโครงสร้ำงกำรจัด
และหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน
๑๐.๑.๓ ก ำลั ง พลของกรมโรงงำน ฐำนทั พ เรื อ สั ต หี บ ได้ รั บ กำรปลู ก ฝั ง ให้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย รวมทั้ ง มี
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐.๑.๔ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีระบบกำรฝึกที่ชัดเจนเพื่อเตรียมควำมพร้อมขององค์บุคคลองค์
วัตถุ และองค์ยุทธวิธีในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
๑๐.๑.๕ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกกองทัพเรือ
๑๐.๒ จุดอ่อนของหน่วย (ปัจจัยภำยใน)
๑๐.๒.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับกำรซ่อมทำเรือของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอำยุกำรใช้งำน
ที่นำน กำรซ่อมบำรุงและกำรจัดหำใหม่เพื่อทดแทนให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจยังมีข้อจำกัด
๑๐.๒.๒ ระบบกำรจัดกำรของระบบงำนหลักและงำนสนับสนุนตำมสำยงำนทำงทหำรของกรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบยังให้ควำมสำคัญน้อยกับกำรนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
๑๐.๒.๓ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยงำนรำชกำรทำงทหำรที่มีสำยกำรบังคับบัญชำลดหลั่น
กันตำมลำดับชั้นซึ่งทำให้กระบวนกำรพิจำรณำและตกลงใจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำน โครงสร้ำงกำรจัดส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนยังไม่รองรับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่และระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๑๐.๒.๔ ระบบกำรทำงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบยังให้ควำมสำคัญน้อยเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและสถิติสำคัญอย่ำงเป็นระบบ เช่น ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ องค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
และบทเรียนจำกข้อผิดพลำด
๑๐.๒.๕ ระบบกำรจัดกำรและกำรพัฒนำกำลังพลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อ
ต่อกำรที่จะทำให้กำลังพลมีควำมรู้และทักษะที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีรวมทั้ง
ยังไม่มีระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจและควำมก้ำวหน้ำที่เป็นรูปธรรม
๑๐.๓ โอกำสของหน่วย (ปัจจัยภำยนอก)
๑๐.๓.๑ ทิศทำงในกำรพัฒนำของกองทัพเรือให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับฐำนทัพท่ำเรือ
ต่ำงๆ ในด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของฐำนทัพเรือสัตหีบใน
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ด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงในอนำคต เพื่อรองรับเรือที่ต่อใหม่ของ กองทัพเรือ เช่น เรือฟริเกต สมรรถนะสูง เรือดำ
น้ำ ฯลฯ
๑๐.๓.๒ ทิศทำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ให้
ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงทะเลมำกยิ่งขึ้น
๑๐.๓.๓ ทิศทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย
๑๐.๓.๔ นโยบำยกระทรวงกลำโหมและกองทัพเรือให้ควำมสำคัญกับเรื่องควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง
เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำหลักนิยมยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทำงทหำร
๑๐.๓.๕ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑๐.๔ อุปสรรคของหน่วย (ปัจจัยภำยนอก)
๑๐.๔.๑ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมืองของประเทศยังคงเป็นปัญหำที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป
๑๐.๔.๒ แนวทำงและทิศทำงกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศในงำนด้ำนควำมมั่นคงยังเป็นข้อจำกัดใน
กำรปฏิบัติงำน และกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพของกรมโรงงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบต่อไป
๑๐.๕ วิธีกำรเสริมจุดแข็งของหน่วย
๑๐.๕.๑ เพิ่มควำมเป็นมำตรฐำนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมพันธกิจ โดยกำรบริหำรจัดกำร กำรกำหนดมำตรฐำน
ในกระบวนกำรทำงำน กำรกำกับ กำรประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยัง ต้องเพิ่มพูนและพัฒนำองค์
ควำมรู้ให้กับกำลังพล เพื่อที่จะสำมำรถพัฒนำจนไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพให้ได้ในอนำคต
๑๐.๕.๒ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี เพื่อควบคุมบังคับบัญชำรวมทั้งกำรบริหำรงำนให้หน่วยงำนในสังกัด
ที่มีอยู่หลำยหน่วย ที่มีควำมหลำกหลำยและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนให้มีควำมเป็นมืออำชีพ และสำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและยอมรับทั้งจำกภำยในและภำยนอก ทร.
๑๐.๕.๓ กำรดำรงขีดควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. ให้มีควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้เดิมที่มีอยู่และจัดหำทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้มำกยิ่งขึ้น
๑๐.๖ วิธีกำรขจัดจุดอ่อนของหน่วย
๑๐.๖.๑ เสนอแผนในกำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถ โดยกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ของฐำนทัพเรือสัตหีบ
ทดแทนยุทโธปกรณ์ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำเป็นระยะเวลำและหมดประสิทธิภำพไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมทำ และซ่อม
บำรุง เพื่อดำรงขีดควำมสำมำรถต่ำง ๆ ให้คงอยู่
๑๐.๖.๒ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้ โดยกำรสื่อสำรในองค์กร เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยมีควำมรู้และเข้ำใจ
ในทิ ศทำงกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรภำครั ฐแบบใหม่ รวมทั้ง กระบวนกำรต่ ำง ๆ เพื่ อบรรลุตำมวิ สัยทัศน์
กรง.ฐท.สส. ที่กำหนดไว้
๑๐.๖.๓ เสนอปรับโครงสร้ำงของฝ่ำยอำนวยกำรให้รองรับงำน เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำระงำนในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น เสนอปรับโครงสร้ำง หรือขยำยอัตรำระดับแผนกให้เป็นกองเพื่อเสนอตอบภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
๑๐.๖.๔ ให้หน่วยต่ำง ๆ ทำกำรบันทึกสถิติ ผลกำรปฏิบัติ รวมทั้งองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรวบรวม
เป็นข้อมูลในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน เป็นองค์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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๑๐.๖.๕ ดำเนินกำรบริหำรด้ำนกำลังพลอย่ำงเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังให้รองรับภำระงำนต่ำง ๆ
ของ กรง.ฐท.สส. ในอนำคต
๑๐.๗ วิธีสร้ำงโอกำสของหน่วย
๑๐.๗.๑ กองทัพเรือให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับฐำนทัพท่ำเรือต่ำง ๆ ในด้ำนกำรส่ง
กำลังบำรุง นับเป็นโอกำสอันดีในกำรที่จะพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรื อสัตหีบ ในอนำคต
๑๐.๗.๒ ปัญหำควำมมั่นคงทำงทะเลรูปแบบใหม่ เป็นโอกำสสำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงระบบงำน กระบวนกำรปฏิบัติง ำนและแผนให้มีควำมทันสมัยและสำมำรถรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
๑๐.๗.๓ กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยเป็นโอกำสสำคัญที่กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบจะนำหลักกำรและ
แนวคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภำยในเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลและมีคุณภำพ
ตรงกับควำมต้องกำรของกองทัพเรือมำกยิ่งขึ้น
๑๐.๗.๔ ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำหลักนิยมยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี
ทำงทหำรซึ่งเป็นโอกำสที่จะใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพเรือ
รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฐำนทัพเรือสัตหีบ
๑๐.๗.๕ ควำมก้ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเป็นทั้ง โอกำสและปัญ หำดัง นั้นกำร
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เ ป็นประโยชน์และปลอดภัยเข้ ำมำประยุก ต์ใช้ใ นกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติง ำนให้ มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น เช่นกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยระบบกำรควบคุมและสั่งกำร กำรติดต่อสื่อสำรและ
สำรสนเทศระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ สำคัญและระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร เป็นต้น
๑๐.๘ ควำมท้ำทำย (Challenge)
๑๐.๘.๑ ควำมท้ำทำยของพันธกิจ
๑๐.๘.๑.๑ ภำระงำนที่มำกขึ้นเพื่อเตรียมกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรบรรเทำ
สำธำรณภัยของกองทัพเรือ
๑๐.๘.๑.๒ กำรดำรงขีดควำมสำมำรถของกำรสนับสนุนงำนฐำนทัพในกำรสนับสนุนรัฐบำลในด้ำน
กำรพัฒนำประเทศ กำรแก้ปัญหำสังคม และกำรช่วยเหลือประชำชนและกำรบรรเทำสำธำรณภัย
๑๐.๘.๑.๓ กำรให้กำรสวัสดิกำรแก่กำลังพล กรง.ฐท.สส. ได้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่องตำมควำม
ต้องกำร รวมทั้งกำรจัดกำรฝึกศึกษำ เพื่อให้กำลังพลมีขีดควำมสำมำรถกับ ภำระงำนที่เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
ควำมพึงพอใจของกำลังพลที่รับบริกำร
๑๐.๘.๒ ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร คือ
๑๐.๘.๒.๑ กำรปรับลดขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติง ำนโดยไม่ขัดกับกฎหมำย คำสั่ง ระเบีย บ
ข้อบังคับ
๑๐.๘.๒.๒ กำรแก้ไขคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมำะสมทันสมัยกับสภำวะปัจจุบัน
๑๐.๘.๒.๓ กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
๑๐.๘.๒.๔ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
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๑๐.๘.๒.๕ ควำมมีส่ ว นร่ ว มของผู้บั ง คั บ บั ญ ชำ หน่ ว ยงำนของกองทั พ เรื อ ตลอดจนก ำลั ง พล
กองทัพเรือในควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพของกำลังพลและกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนอำชีวอนำมัย
๑๐.๘.๓ ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล คือ
๑๐.๘.๓.๑ กำรปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมกระบวนทัศน์ลั กษณะกำรทำงำนและแนวควำมคิ ดของ
บุคลำกร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร
๑๐.๘.๓.๒ กำรบริหำรจัดกำรกำลังพลให้มีจำนวนควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน
๑๐.๘.๓.๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้สำหรับกำลัง พลตำมภำระหน้ำที่ง ำน
ต่ำงๆในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม
๑๐.๘.๓.๔ กำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน
๑๐.๘.๓.๕ กำรรักษำบุคลำกรที่ดี มีคุณภำพไว้กับหน่วยงำน
๑๐.๘.๓.๖ กระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของบุคลำกร
๑๐.๘.๓.๗ กำรทำงำนเฉพำะเรื่องที่ตนเองมีควำมถนัดเท่ำนั้นและกำรที่บุคลำกรต้องไปปฏิบัติ
รำชกำรอื่นจะรบกวนวิถีชีวิตของตนเอง
๑๐.๘.๔ ควำมท้ำทำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม คือ
๑๐.๘.๔.๑ กำรรักษำและพัฒนำควำมสุขมวลรวมของประชำชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้ำง
- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
นอกกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง
- มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้
กรมโรงงำน ฐำนทั พ เรื อสั ต หี บ ได้ รวบรวมข้ อ มู ลผลกำรด ำเนิน งำนและกำรก ำหนดแหล่ ง ข้ อมู ล เชิ ง
เปรียบเทียบและเชิงแข่งขันภำยในประเทศจำกข้อมูลของกองทัพเรือ ส่วนภำยนอกประเทศยังไม่ มีแหล่งข้อมูล
และไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
ประเด็นกำรแข่งขัน
แหล่งข้อมูล
๑. ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติต ำมแผนกำรซ่อมท ำ -ผลกำรซ่อมทำเรือ
เรือ

ข้อจำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน
ปัจจุบันกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีข้อจำกัดของกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่จะใช้เทียบเคียงกับหน่วยงำน
อื่น ๆ ที่ยังไม่มีควำมชัดเจน เพรำะยังไม่มีหน่วยงำนกลำงที่รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบในหน่วยรำชกำรอย่ำง
เป็นระบบที่จะช่วยให้สำมำรถเปรียบเทียบกิจกรรมระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน

๒๒

ประเภทกำรแข่งขัน

คู่แข่ง

แหล่งข้อมูลเชิง
ข้อจำกัดในกำรได้มำ
เปรียบเทียบและข้อมูล
ซึ่งข้อมูล
เชิงแข่งขัน
ภำยในประเทศ
-อรม.อรม.,อจปร.อร. รำยงำนผลกำรซ่ อ มท ำเรื อ
ไม่มี
-ควำมสำเร็ จในกำรปฏิ บั ติ
ประจำปี
ตำมแผนกำรซ่อมทำเรือ
ภำยนอกประเทศ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี แหล่งข้อมูลรำยงำนผลกำรซ่อมทำ ฯ ที่ รำยงำนให้ ทร. ทรำบ
ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์
(๑๒) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
- ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำน
พันธกิจด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและด้ำนบุคลำกรคืออะไร
ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์
ด้ำนพันธกิจ

สิ่งท้ำทำย

- กำรดำรงขีดควำมสำมำรถของฐำนทัพและสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มีอำยุกำรใช้
งำนมำนำนให้มีควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง
- กำรดำรงสภำพของยำนพำหนะ และยุทโธปกรณ์ให้มีควำมพร้อมสำหรับกำร
ช่วยเหลือและบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงรวดเร็ว ทันท่วงที
- กำรบริ หำรจัด กำรภำยใต้กรอบกำรบริ หำรกิจ กำรบ้ำ นเมื องที่ดีที่ เห็ นผลเป็ น
รูปธรรม
-กำรนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (PMQA)
ด้ำนปฏิบัติกำร
- กำรปรั บ ลดขั้ น ตอน/กระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยไม่ ขั ด กั บ กฎหมำย ค ำสั่ ง
ระเบียบ ข้อบังคับ
- กำรแก้ไขคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมำะสม ทันสมัยกับสภำวะปัจจุบัน
- กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ - กำรรักษำและพัฒนำควำมสุขมวลรวมของกำลังพลและประชำชนในเขตพื้นที่
สังคม
รับผิดชอบของ กรง.ฐท.สส.
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล

- กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระบวนทัศน์ลักษณะกำรทำงำนและแนวควำมคิดของ
บุคลำกร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร
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- กำรบริหำรจัดกำรกำลังพลให้มีจำนวนควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน
- กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้สำหรับกำลังพลตำมภำระหน้ำที่
งำนต่ำงๆในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม
- กำรสร้ำงแรงจูงใจ และเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน
- กำรรักษำบุคลำกรที่ดี มีคุณภำพไว้กับหน่วยงำน
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(๑๓) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
- องค์ประกอบสำคัญของระบบกำรปรับปรุง ผลกำรดำเนินกำรรวมทั้ง กระบวนกำรประเมินกำรปรับปรุง
โครงกำรและกระบวนกำรที่สำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง
แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ โดยกำรศึกษำข้อมูล
สำรสนเทศของผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำจำกเครื่องมือต่ำงๆเช่นระบบงำนกำรควบคุมภำยในกำรวิเครำะห์
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool)
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นต้นตลอดจนตรวจสอบสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกเพื่อหำจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรพัฒนำโอกำสในกำรพัฒนำและอุปสรรคดำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุ
ของปัญหำและแนวทำงแก้ไขกำหนดเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำหนดแผนปฏิบัติกำรรำยปีกำร
เขียนโครงกำร/กิจกรรมและกำรนำแผนพัฒนำคุณภำพไปสู่ก ำรปฏิบัติโดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวใช้หลักกำร
PDCA (Plan - Do - Check - Act) คือ ร่วมวำงแผนร่วมปฏิบัติร่วมประเมินและร่วมปรับปรุงเป็นพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรดำเนินงำนของกรงโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบรวมทั้ง กำรนำเกณฑ์
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ นโยบำย ผบ.ทร. ประจำปี เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนโดย
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำน โดยทำอย่ำงไรให้งำนที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลจึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนฯ ในกำรปฏิบัติง ำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คณะทำงำนติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ กรง.ฐท.สส. เป็นต้น ตลอดจนกำรให้
ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
๑.

แนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กร
เป็นไปตำมแนวทำงที่กองทัพเรือได้กำหนดหลักสูตรที่กำลังพลจะต้องได้รับกำรศึกษำอบรม ใน ๒
ลักษณะ คือ หลักสูตรเพื่อพัฒนำกำลังพลตำมชั้นยศ เช่น หลักสูตรพันจ่ำนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนำธิกำร
ทหำรเรื อ และหลักสู ตรวิ ทยำลัย กำรทัพเรือ เป็น ต้น กับ หลั กสูต รเพื่ อ พัฒ นำกำลั งพลสำขำอำชีพ เช่ น
หลักสูตรกำรบริหำรงำนอู่เรือ เป็นต้นซึ่งจะทำให้กำลังพลได้รับกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองตำมระดับกำรรับ
รำชกำรที่สูงขึ้นสอดคล้องกับชั้นยศที่ได้รับ และสำขำวิชำชีพที่ปฏิบัติงำน อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้กำลังพลทุกนำยมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไปตำมขีดสมรรถนะที่ตรงตำมตำแหน่งงำน จึงมีแนวทำงในกำรเรียนรู้เพิ่ มเติม ดังนี้
๑.๑ ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
๑.๑.๑ กำหนดควำมรู้ที่แต่ละหน่วยต้องกำร
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๑.๑.๒ เสนอควำมรู้ที่ต้องกำรในรูปแบบหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อจัดทำโครงกำรศึกษำ อบรม ประชุม
และสัมมนำ ทั้งในหน่ วย และนอกหน่ วยหำกเป็ นเรื่ องเฉพำะ แต่ละหน่ วยงำนสำมำรถจั ดอบรมกั นเองได้ ตำมขี ด
ควำมสำมำรถ
๑.๒ ควำมรู้จำกกำรฝึก
๑.๒.๑ กำหนดควำมรู้ที่แต่ละหน่วยต้องกำร
๑.๒.๒ เสนอควำมรู้ที่ต้องกำรในรูปแบบกำรฝึกต่ำง ๆ เพื่อจัดทำแผนกำรฝึกหำกเป็นเรื่องเฉพำะแต่
ละหน่วยงำนสำมำรถจัดกำรฝึกกันเองได้ตำมขีดควำมสำมำรถ
๑.๓ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑.๓.๑ จำกกำรปฏิบัติงำนจริงเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่จะมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในขั้นตอนกำรรับ -ส่ง
หน้ำที่ นอกจำกนี้ในระหว่ำงปฏิบัติงำนจะได้รับควำมรู้เพิ่มเติม ทั้งจำกที่สำมำรถคิดเองเป็นองค์ควำมรู้ใหม่
หรือจำกกำรสังเกต/แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้กับผู้ร่วมงำน
๑.๓.๒ จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีขึ้น
เช่นกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกหนังสือในห้องสมุด กำรอ่ำนวำรสำร กำรสอบถำมผู้รู้ กำรค้นหำจำกระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
๒. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
๒.๑ กำรจัดประชุม และสัมมนำ เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่ได้รับมำใหม่ ที่กำลังจะ
หมดไปตำมวำระกำรโยกย้ำย/กำรเกษียณอำยุ และที่ต้องกำรปรับพื้นฐำนใหม่ เนื่องจำกใช้มำเป็นเวลำนำน
เป็นต้น
๒.๒ กำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้งจำกส่วนรำชกำรและบุคคล ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ และ
วำรสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรบริกำรทำงวิชำกำรสู่สังคมของสถำนศึกษำในสังกัด ซึ่งจะสำมำรถนำควำมรู้บำงส่วน
จำกภำยนอกเหล่ำนั้นมำแลกเปลี่ยนในองค์กรได้อีก
๒.๓ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในขณะกำรฝึกหรือกำรปฏิบัติงำนจริง ส่วนใหญ่จะเป็นควำมรู้ที่เป็นทักษะที่
จะแลกเปลี่ยนควบคู่ไปในกำรระหว่ำงฝึกหรือกำรปฏิบัติงำน
๒.๔ กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรค้นหำวิธีกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ของหน่วยต่ำงๆใน ฐำนทัพ ซึ่ง ฐท.สส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ กรง.ฐท.สส.โดยมี
รอง จก.กรง.ฐท.สส. (สำยกำลังพล) ดู แลรับผิดชอบ ตลอดจนได้มีกำรคัดเลือกผู้ที่ทำหน้ำที่ km facilitator
เพื่ออำนวยกำร กำกับกำรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลำ
๒.๕ จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้หน่วยต่ำงๆใน กรง.ฐท.สส. มีกิจกรรมในกำรแลกเปลี่ย น
เรียนรู้มำกขึ้นเพื่อให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลำ ในกำรปรับปรุง/แก้ไข กระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ
และกระบวนกำรงำนสนับสนุนของหน่วย ซึ่งจะทำให้หน่วยได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒.๖ จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ควำมรู้กับกำลังพลในเรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ที่ถูกต้องและ
ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ โดยเชิญ วิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอก ทร. มำให้ควำมรู้กับกำลังพล

๒๕

๒๖

หมวด ๑ การนาองค์การ
๑.๑ การนาองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(๑) วิสัยทัศน์และค่านิยม
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ กรง.ฐท.สส. ดาเนินการเป็น ๒ ขันตอน
ขันตอนแรก เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดเป้าหมายที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องการ
จะเป็นโดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
การวิเคราะห์พันธกิจ ขอบเขต และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ ทังนีเพื่อให้วิสัยทัศน์
ที่ได้ มีพืนฐานอยู่บนความเป็นตัวตนของหน่วย และหน่วยมีขีดความสามารถในการบรรลุได้แล้วจึงดาเนินการ
ขันตอนที่สองเพื่อกาหนดค่านิย ม เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป ในขันการดาเนินการนัน กรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แต่งตังคณะทางานติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจ กรง.ฐท.สส. โดยมีรองเจ้ากรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานคณะทางาน ทาหน้าที่ ตรวจสอบสภาวะปัจจัยแวดล้อม วัฒนธรรม
องค์กร และบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกองฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ของ กรง.ฐท.สส. คณะทางาน ฯ ได้ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ พันธกิจ ขอบเขตพืนที่และเวลา สภาพแวดล้อม
ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเปรียบเทียบ
กับการกาหนดวิสัยทัศน์ของ ทร. และหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จากนัน นาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มาประชุมพิจารณากาหนดร่างวิสัยทัศน์เบืองต้น จานวน ๕ ร่าง เพื่อเสนอให้ รอง
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ประกอบการหารือกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ โดยเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้อนุมัติวิสัยทัศน์ กรง.ฐท.สส. ไว้ดังนี

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะเป็นหน่วยงาน
ที่มีการซ่อมเรือและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ดี มีมาตรฐาน
โดยมีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ขันตอนที่สอง คณะทางาน ฯ ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร จุดแข็ง
จุดอ่อน ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และวิเคราะห์เพื่อกาหนดร่างค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ที่สามารถสะท้อนความเชื่อ ความเป็นตัวตน และที่สาคัญ คือ ค่านิยม ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ เป็นสิ่งที่จะต้องปลูก ฝังและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่เพื่อให้สามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ต่อไป โดยค่านิยม ของ กรง.ฐท.สส. ที่ได้กาหนดไว้คือ “บารุงเรือให้พร้อมรบ
(KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” หมายถึง การดาเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข เรือรบของกองทั พเรือ ให้มี
ความพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจการรบหรือที่กองทัพเรือมอบหมายได้ตลอด
คณะทางาน ฯ ได้เสนอร่างค่ านิยมกรมโรงงาน ฐานทัพเรื อสัตหีบ ให้ผู้บั ง คับบัญ ชาตามลาดับชั น
พิจารณาความเหมาะสม และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว นามาปรับแก้ไ ข ตามที่ได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จนถึงขันการเสนอขออนุมัติต่อเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อกาหนดเป็นค่านิยมของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๒๗

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสั ตหีบ ถ่ายทอด/สื่ อสารวิสัย ทัศน์ เป้าประสงค์ ค่ าเป้า หมายและตั วชีวั ด
ความสาเร็จที่ต้องการ ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ โดยการแจกจ่าย
เอกสารกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ การชีแจงในการประชุมหน่วยขึนตรง
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศภายในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
และแสดงไว้ในเอกสารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เช่น แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรื อสัตหีบ ถ่ายทอดสื่อสารค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหีบ ให้กั บ
บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ โดยการแจกจ่ายเอกสารการอนุมัติค่านิยมกองทัพเรือ
การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศภายในกรมโรงงาน ฐานทัพ เรือสัตหีบ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
เพื่อให้หน่วยต่างๆ นาค่านิยมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ใช้เป็นแนวทางในการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ ถึงความเป็นตัวตนของหน่วย รวมถึงใช้ในการพัฒนาให้เกิดเป็นความเชื่อและศรัทธาร่วมกันสาหรับกาลัง
พลที่หมุนเวียนมาปฏิบัติราชการต่อไป
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ถ่ายทอดสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้กับส่วนราชการต่างๆ
ผ่านทางการประชุมสาคัญต่างๆร่วมกัน เช่น การประชุมมอบนโยบาย สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อออนไลน์ ไวนิล ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิสัยทัศน์และค่านิยมของหน่วยให้ผู้รับบริก ารและ
กรง.ฐท.สส. ได้รับทราบตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

๒๘

เผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผ่านสื่อต่างๆ

๒๙

- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านระบบการนาองค์การไปยังบุคลากรในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามที่ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กาหนดค่านิยมไว้ คือ “บารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET
FITS TO FIGHT)” เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม ด้วยการจัด
ประชุมชีแจงและมอบนโยบายให้ฝ่ายอานวยการและหน่วยรองได้รับทราบถึง แนวทางการปฏิบัติง านตาม
แนวทางของค่านิยมเพื่อสร้างความเป็นตัวตนร่วมกันของหน่วย ให้กาลังพลได้มีความเชื่อร่วมกันว่า กรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ จะซ่อมทาเรือให้พร้อมรบ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามค่านิยม ทร. (มีความสามัคคี
มีความซื่อสัตย์จงรักภั กดี มีคุณธรรมและมี บุคลิกภาพลักษณะทหารที่ดี) มีความสามารถในการปรับตัวให้
สามารถตอบสนองต่อความสภาพแวดล้อมทางด้ านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดี เพื่อให้ทุกส่วนงานก้าวเดินไปพร้อมๆกันและสามารถทางานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว ทังนี
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สื่อสารค่านิยมให้กาลังพลได้รับทราบในหลาย ๆ โอกาส เช่น การประชุมหน่วยขึนตรง
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๓๐

- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อย่างไร
ในส่วนของการปฏิบัติตน ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทังในส่วนของความสามัคคีของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จงรักภักดี ยึดถือ
คุณธรรม ทางานตามหลักการอย่างตรงไปตรงมาและมีความกล้าหาญรับผิดชอบในสิ่งที่ได้สั่งการไป รวมถึงการ
ให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ตามแนวคิด “ประตูห้องผู้บังคับบัญชาเปิดเสมอ” เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีช่องทางสื่อสาร หารือ และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
(๒) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมอย่างไร
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณามอบนโยบายตังแต่วันแรกที่เข้ารับตาแหน่ง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก นิติธรรม โดยปฏิบัติงานตามกรอบของ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ และได้เน้นยานโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยมีผู้บัง คับบัญ ชาระดับสูง และ รองเจ้ากรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ คอยกากับดูแลการปฏิบัติ รวมถึง การให้นโยบายการรับรองผู้มาติดต่อราชการด้วยความเป็น
กันเอง ไม่เลือกปฏิบัติการต้อนรับผู้มายื่นเอกสารหรือหนังสือร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ รับฟังข้อ
ปัญหาและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ ทังนี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้เรือของกองทัพเรือพร้อมสาหรับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนนัน
ผู้บัง คับบัญชาระดับสูงได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อเป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความโปร่งใสเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบนโยบายและเน้นยาให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่ง ใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ การด าเนิ นการด้ า นจั ด ซือจัด จ้า ง ทุก รายการไม่ว่ าจะเป็ นรายการที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณจานวนมากหรือจานวนน้อย จะต้องเป็นไปตามหลักการและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ การปฏิ บั ติ งานร่ว มกั บหน่ วยงานภายนอก หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และผู้ ป ระกอบการจะต้อ งสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการดาเนินการได้ ต้องชีแจงได้ รวมถึง การเบิก จ่ายงบประมาณและการผลักใช้
ใบสาคัญ ต้องเป็นไประเบียบ ข้อบังคับของทางราชการด้านจริยธรรม เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้
กรุณามอบนโยบายให้ส่งกาลังพลเข้าร่วมรับการอบรมศีลธรรมประจาเดือนให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง
พนักงานราชการ รวมถึงบทความทางศีลธรรมประจาสัปดาห์ให้กับกาลังพล

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติงานตามระเบียบกาหนดสามารถตรวจสอบได้

๓๑

ติดประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหล่านีอย่างไร
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมตามหลักนิติธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม
ขึนในองค์ก ารโดยได้ก รุณามอบนโยบาย ให้ข้ าราชการปฏิบั ติหน้ าที่ โดยยึดหลัก นิติ ธรรม โปร่ ง ใส และมี
จริยธรรม โดยปฏิบัติงานตามกรอบของ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และตรวจสอบได้ มี
การกาหนดมาตรการและตัวชีวัดในการดาเนินการ เช่น มีการกาหนดมาตรการ การปฏิบัติในการรับรองผู้มา
ติดต่อราชการด้วยความเป็นกั นเอง ไม่เ ลือกปฏิบัติ และมี การให้คะแนนความพึง พอใจ รวมถึง ข้อ คิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับความคิดเห็น บริเวณกองบังคับการกรมโรงงาน ฐานทัพเรื อสัตหีบ และหน้าอาคาร
ต่างๆ ภายในหน่วย
ด้านความโปร่งใส เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เน้นยาในทุกครังที่มีโอกาสให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา ขอให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติไปตามระเบียบของทางราชการ การดาเนินการทุก
อย่างต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้
ข. การสื่อสาร
(๓) การสื่อสาร
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั่วทังองค์การ พันธมิตรและกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
ผู้บังคับบัญชาระดังสูง ได้สื่อสารวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ด้วยการอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ และมอบนโยบายเฉพาะด้านที่สาคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ กรง.ฐท.สส.
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ หนังสือราชการ แอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และค่านิยม กรง.ฐท.สส. ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมที่สะท้อนความเป็นตัวตนของหน่วย ความผูกพันของ
บุคลากร กรง.ฐท.สส.และเป็นค่า นิยมที่ใ ห้ความสาคัญ กั บการสื่ อสารภายในองค์การที่ดี โดยค่านิย ม ที่ไ ด้
กาหนดไว้คือ “บารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” จะซ่อมทาเรือให้พร้อมรบ โดยเฉพาะ
การสื่อสารทางตรงที่ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ชีแจ้งแนวการปฏิบัติงานและความคืบหน้าในการ
ทางานหน้าแถวที่มีกาลังพลของหน่วยทังหมดมารับฟังทุกเดือน รวมถึงการชีแจงในการประชุมหน่วยขึนตรง
ของ กรง.ฐท.สส.

๓๒

ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่
ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางรวมทังการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการ
สื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญ
ผู้บังคับบัญชาระดังสูง จัดให้มีการประชุมในลักษณะของการสื่อสารสองทิศทาง ในหลายรูปแบบ เช่น
การประชุม นขต.กรง.ฐท.สส. การประชุมฝ่ายอานวยการ การประชุมการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ และการ
ประชุมเฉพาะแผนงานหรือกิจกรรม เช่น การประชุมเตรียมการจัดงานวั นสถาปนาหน่วย เป็นต้น โดยการ
ประชุมดังกล่าว จะมีการมอบนโยบาย ชีแจงความต้องการของผู้บังคับบัญชา และมีการนาเสนอข้อขัดข้อง
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นสารตังต้นในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการให้ดีขึนต่อไป โดยจะ
มีการเปิดเวที หารือข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้ใช้หลักการบริหารแบบ Management by looking around ประกอบการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการพบปะหน่วยขึนตรง ทังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้เข้าถึงสภาพการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ มีการพบปะพูดคุย ในพืนที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดกากับการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป็นการสื่อสารตรงกับระดับเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากการสื่อสารตามลาดับขันใน
สายงานปกติ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการแจกจ่ายเอกสาร หนังสือราชการ เรื่องสั่งการ และอื่น ๆ ผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและรับรู้ถึงการตัดสินใจที่สาคัญของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับกาหนดการและการปฏิบัติที่สาคัญ กรง.ฐท.สส. จะประชาสัมพันธ์ ผ่านการประกาศหน้าแถว การ
ประกาศผ่านระบบกระจายเสียงของ กรง.ฐท.สส.
ผู้บังคับบัญชาของ กรง.ฐท.สส. นอกจากจะปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว ยังได้เน้นยาให้กาลังพลเชื่อมั่น
ในระบบคุณธรรมและความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจให้กาลังพล
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ทังนี ในการพิจารณาบาเหน็จประจาปี จก.กรง.ฐท.สส. ได้มอบนโยบาย
เฉพาะให้ แผนกกาลังพล บก.กรง.ฐท.สส. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับพิจารณาผลการปฏิบัติราชการด้วยความ
ยุติธรรม

๓๓

ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมทา
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ
(๔) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความสาเร็จ
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรที่จะทาให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มุ่งสู่
ความสาเร็จทังในปัจจุบันและอนาคต
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนและเอือกับการทางาน
เพิ่มอานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบ
อานาจให้กับผู้ดารงตาแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ มีการจัดทาคาสั่งมอบอานาจของเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับรอง หัวหน้า
หน่วยขึนตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอานาจในการสั่งการและทาการแทนเจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานไว้เป็นประจา

ตววจพื้นที่โรงงานต่างๆ รับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง

๓๔

- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนีอย่างไร
• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดาเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สั่งการให้มีการรายงานผลการดาเนินการในทุกกิจกรรม รวมถึง
ให้มีการจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) ภายหลัง การจัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประธานการประชุม เพื่อสรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง สาหรับนามาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป

.
ประชุมหน่วยขึ้นตรง
• สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผู้รับบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กรุณาสั่งการและมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมทา
เรือ เป็นภารกิจหลักอันดับแรกของหน่วย เร่งรัดการซ่อมทาอยู่สม่าเสมอโดยมอบหมายให้ รองเจ้ากรมโรงงาน
ฯ เป็นผู้นาในการติดตามงานซ่อมทาเรือ เพื่อให้เป็นไปตามแผนและส่งมอบให้กับผู้รับบริการ ได้ทันเวลา ตาม
ค่านิยมที่ได้กาหนดไว้คือ “บารุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS TO FIGHT)” จะซ่อมทาเรือให้พร้อมรบ

ประขุมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมทาเรือ
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• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และความคล่องตัว ของ
องค์การและโอกาสคุ้มเสี่ยง
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือกับการทางานและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจ โดยการกระจายอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจาให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับรองและให้เกียรติเป็นประธานฯ ในทุกงานที่เกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วย
• มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ
ด้านการปรับปรุงผลการดาเนินการ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต หีบ เป็น Chief Knowledge
Officer : CKO กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
นากระบวนการการจัดการความรู้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วย จัดกิจกรรมและ
จัดการประชุม AAR เพื่อรวบรวมอุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเรียบร้อย โดยมี รองเจ้ากรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมด้วย ทังนีได้มอบนโยบายเพิ่มเติม ให้สรุปบทเรียน และข้อเสนอแนะ
ต่อท้ายแผนงานด้วย โดยในการประชุมจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ จะมีการหารือโดยนาข้อเสนอแนะจากผู้
ปฏิบัติ มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้ดียิ่งขึน

กิจกรรมขับเคลื่อนองค์การสอดรับกับยุทธศาสตร์หน่วย
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้นโยบายในการ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนงาน
เพื่อให้เกิดการสอดประสานและเกือหนุนซึ่งกันและกันตามลาดับห้วงเวลา รวมถึงส่งเสริมการสร้างความผูกพัน
ความร่วมมือภายในองค์การ และการสร้างแรงจูงใจ การชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ
และสร้างความเชื่อมั่นในระบบประเมินผลที่ยุติธรรมเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของกองทัพเรือ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทาการปรับโครงสร้างภายในเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
รวมถึงการแต่งตังคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้งานต่าง ๆ ครอบคลุมและสมบูรณ์ ทาให้การบังคับ
บัญชาและสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีจานวนผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึนตามสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรับงานปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ นัน เจ้ากรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มอบนโยบายให้มีการสารวจก่อนการจัดกิจกรรม และนาข้อมูลที่ไ ด้จริง มาปรับปรุง
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แผนงานและขออนุมัติจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ทังนีโดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะเข้ามาร่วมในการจัดการองค์ค วามรู้ของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็นประจาทุกปี และผู้บังคับบัญชา มอบนโยบายให้มีการจัดทา Check List การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ย่อยต่างๆ พร้อม คู่มือขันตอนการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในหน่วย สามารถนาไปเป็น
แนวทางปฏิบัติได้ รวมถึงมีการจัดทา OPL (One Point Lesson) เพื่อเป็นการฝึกการบันทึกองค์ความรู้ของ
บุคลากร ทังนีข้อมูลดังกล่าวจะเป็นรากฐานสาคัญในการจัดการความรู้ของหน่วยต่อไป
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมให้ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิ บัติ ร าชการและให้ ข้ อ เสนอแนะ ในการประชุ ม นขต.กรง.ฐท.สส. และในการประชุ ม ติด ตาม
ความก้ า วหน้ า ในการซ่ อ มท าเรื อ ประจ าสั ป ดาห์ ทั งนี เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น /พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน และยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของรุ่นปัจจุบันให้กับผู้บริหารรุ่น
ใหม่ที่จะเติบโตตามสายงานต่อไป
เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บ ริหารและมอบหมายงานส าคัญ ให้กั บ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เป็นผู้แทนผู้บัญชาการในภารกิจสาคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้นาให้กับผู้นาในอนาคตของ ทร. ต่อไป ทังนี ผู้บัง คับบัญ ชาที่ไ ด้รับมอบหมายได้จัดประชุมเตรียมการ โดย
รวบรวมข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึน

(๕) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการทาให้เกิดการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อให้
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรลุวัตถุประสงค์ปรับปรุงผลการดาเนินการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและนวัตกรรม
และบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กรง.ฐท.สส. ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของ กรง.ฐท.สส.
ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของ กรง.ฐท.สส. และมอบหมายให้ รอง จก.กรง.ฐท.สส. กากับดูแลการ
ปฏิบัติของหน่วยขึนตรงให้เป็นไปตามตัวชีวัด เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิ สัยทัศน์ โดยนาการจัดการความรู้มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ดีขึน ทังนี จก.กรง.ฐท.สส. จะเป็นประธานการ
ประชุมประจ าเดือน เพื่ อขับเคลื่อนการปฏิบัติง าน และสรุ ปบทเรียนเพื่อปรับปรุง การทางาน สาหรับการ
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ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทาเรือ การปฏิบัติงานประจาวัน โดย รอง จก.กรง.ฐท.สส. จะเป็น
ประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน รับฟังข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดย
นขต.กรง.ฐท.สส. ทุกสายจะต้องชีแจงแผนงานและแนวทางการดาเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรง.ฐท.
สส. ในแต่ละสายงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกือกูลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป
- ในการกาหนดความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พิจารณาถึง
การสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร
จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายและกากับดูแลการปฏิบัติ ในการลดกรอบระยะเวลาการจัดซือจัดจ้าง
และซ่อมบารุงเรือ เพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยให้เสนอขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมและจัดซือจัดจ้าง ก่อนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้สามารถดาเนินการคู่ขนานได้ระหว่างการ
เตรียมการจัดกิจกรรมและการจัดซือจัดจ้าง สาหรับการซ่อมบารุงเรือ กรง.ฐท.สส. ได้นาสถิติการซ่อมทาที่ผ่าน
มา มาใช้เป็นข้อมูลในการซืออะไหล่สารองคลัง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการซ่อมบารุงตามรอบระยะเวลา
จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายในการสร้างความสมดุลระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตัง ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการต่างๆ ต้องรวดเร็ว ติดตามผลและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
การจัดทาแผนงาน ต้องเน้นการแก้ปัญหาเชิงซ้อนซึ่งมีหลายมิติของปัญหาเน้นบูรณาการแผนงาน โดย
การแก้ปัญหาจะต้องไม่สร้างปัญหาใหม่
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการดาเนินการอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล สาหรับ
การดาเนินการขององค์กร
๑.๒ การกากับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม : ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการกากับ
ดูแลของส่วนราชการและสร้างคุณูปการต่อสังคม
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. การกากับดูแลองค์การ
(๖) ระบบการกากับดูแลองค์การ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบกากับดูแลองค์การที่สาคัญ
ต่อไปนี
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ๑๐ ด้าน เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายใน แล้วจัดทาเป็นแผนปรับปรุง การ
ควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี มีการรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุ ง การควบคุมภายในของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กองทัพเรือ ทุกวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทั พ เรือ ก าหนดให้ กรมจเรทหารเรื อ เป็ น หน่ ว ยงานผู้ ต รวจด้ า นผลการปฏิบั ติ ง านโดยทั่ ว ไป
เกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ
รวมทังตรวจสอบหาปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยที่จะทาให้การปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยจัดทาเป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
ประจาปี และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บัญ ชาการทหารเรื อได้รับทราบปีละ ๑ ครัง และมีสานักงาน
ตรวจสอบภายในทหารเรือ ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องของการปฏิบัติง านด้านการเงินและการบัญ ชี

๓๘

ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สินของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจัดทา
เป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจาปี เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านการเงินและการบัญ ชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบ กรง.ฐท.สส. ได้นา
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือประจาปีมาปฏิบัติ และกาหนดหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติกับ
รายงานผลการดาเนินการให้กองทัพเรือทราบ
กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ได้จัดพิมพ์เอกสารนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของกองทัพเรือประจาปี แจกจ่ายให้กับหน่วยขึนตรงกองทัพเรือ จานวน ๓๖ หน่วย กรง.ฐท.สส. ได้
นานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ ประจาปี มาปฏิบัติ และแจกจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน
กรง.ฐท.สส.
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการปราบปรามการทุจริต กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ทาหน้าที่
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ โดยกาหนดให้มีแผนการป้องกันการ
ทุจริ ต ด้า นก าลั งพล ด้า นการจัด ซือจัด จ้า ง ด้า นการเบิก จ่า ยงบประมาณ และด้ านการควบคุม พัส ดุ และ
แผนการปราบปรามการทุ จริ ต ไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามแผนการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ
การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนัน สืบเนื่องจากกองทัพเรือได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ ให้หน่วยขึนตรงกองทัพเรือถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกองทัพเรือในภาพรวม มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี
๑) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยในกองทัพเรือ และ
สามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางตรวจสอบหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยใน
กองทัพเรือ ทังนี เพื่อมิให้เกิดการแสงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกองทัพเรือ
๓) เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความไว้ ว างใจ ความมั่ น ใจและศรั ท ธาให้ เ กิ ด ขึ นกั บ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องดาเนินการตาม
นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี ของกองทัพเรือ และรวบรวมผลการด าเนินการตามนโยบาย ฯ เสนอให้ ผู้
บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับทราบ ภายใน ๓๑ ต.ค. ของทุกปี
• ความรับผิดชอบต่อการนาองค์การของผู้บริหาร
• ความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์
(๗) การประเมินผลการดาเนินการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารส่วนราชการ
รวมทังระบบกากับดูแลองค์การ
- ผู้บริหารกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และระบบกากับดูแลองค์การใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ
ข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การอย่างไร
ผู้บริหำร
จก.กรง.ฐท.สส.

กำรนำผลกำรประเมินผลงำนไปปรับปรุง
ระบบกำรนำองค์กำร
- กำรประเมิ น ผู้บ ริ หำรระดั บ สูง ตำมแนวทำงที่ น ำผลกำรประเมิ น ไปพิ จ ำรณำในกำรเลื่ อ นขั้ น
กพ.ทร. กำหนด
เงินเดือน หรือกำรปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมำะสม
วิธีกำรประเมินผู้บริหำร

๓๙
- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร
ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
- กำรประเมินตำมค ำรั บรองกำรปฏิบัติรำชกำร ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.สส.
ของหน่วย
ด้วย
- กำรประเมิ น จำกกำรพิ จ ำรณำโดยตรงจำก
ผบ.ฐท.สส.
กำรนำผลกำรประเมินผลงำนไปปรับปรุง
ระบบกำรนำองค์กำร
รอง จก.กรง.ฐท.สส . - กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง น ำผลกำรประเมิ น ไปพิ จ ำรณำในกำรเลื่ อ นขั้ น
(๑,๒)
ที่ กพ.ทร. กำหนด
เงินเดือนหรือกำรปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมำะสม
- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร
ซึ่งส่ งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
- กำรประเมินจำกกำรพิจำรณำโดยตรงจำก ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.
ผบ.ทร. โดยอำจพิจำรณำจำกควำมคิดเห็น สส. ด้วย
ของ จก.กรง.ฐท.สส.
ผอ.กองต่ำง ๆ
- กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง น ำผลกำรประเมิ น ไปพิ จ ำรณำในกำรเลื่ อ นขั้ น
ที่ กพ.ทร. กำหนด
เงิ น เดื อ น หรื อ กำรปรั บ เปลี่ ย นต ำแห น่ ง ที่
- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร
เหมำะสม ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสม
- กำรประเมินจำกกำรพิจำรณำโดยตรงจำก กับหน่วยต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง
ผบ.ทร. โดยอำจพิจำรณำจำกควำมคิ ดเห็น กรง.ฐท.สส. ด้วย
ของ จก.กรง.ฐท.สส. และ รอง จก.กรง.ฐท.
สส.
ห น. แผ น ก ต่ ำ ง ๆ ใ น - กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูงตำมแนวทำง น ำผลกำรประเมิ น ไปพิ จ ำรณำในกำรเลื่ อ นขั้ น
กรง.ฐท.สส.
ที่ กพ.ทร. กำหนด
เงินเดือนหรือกำรปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมำะสม
- กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร
ซึ่งส่งผลให้ ทร. มีผู้บริหำรที่เหมำะสมกับหน่วย
- กำรประเมินจำกผู้บังคับบัญชำโดยตรง อำจ ต่ำง ๆ ใน กองทัพเรือ ฐท.สส. รวมถึง กรง.ฐท.
พิจ ำรณำจำกควำมคิดเห็นของ จก.กรง.ฐท. สส. ด้วย
สส. และ รอง จก.กรง.ฐท.สส.
ผู้บริหำร

วิธีกำรประเมินผู้บริหำร

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
(๘) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในกรณี ที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิง
ลบต่อสังคมกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการบริการ
และการปฏิบัติงาน ทังในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร
บริกำร

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

กำรซ่อมบำรุงเรือ

หน่วยทหำรเรือ
ข้ำงเคียง

ปัญหำ/กำรคำดกำรณ์ผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสังคม
ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรซ่อมบำรุงเรือ
เช่ น ฝุ่ น ละอองจำกกำรพ่ น ทรำย/สี ตั ว เรื อ
ฯลฯ

วิธีจัดกำรผลกระทบเชิงลบ
- กำรจั ด กิ จ กรรม ชี้ แ จ้ ง ท ำ
ควำมเข้ำใจและกำรป้องกัน
อันตรำย

๔๐

กรง.ฐท.สส. มีมาตรการ/วิธีการในการป้องกันผลกระทบทางลบที่ เกิดขึนกับสังคมของหน่วยต่าง ๆ ใน
กรง.ฐท.สส. เช่น การป้องกันมลพิษฝุ่นละอองจากการพ่นทรายและสีตัวเรือ การดาเนินการตามโครงการ
Happy Workplace
ในขันการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ กรง.ฐท.สส. แผนดังกล่าวได้ถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ ฐท.สส. มาเป็นเป้าประสงค์ ตัวชีวัด และเป้าหมายที่ต้องการความสาเร็จในแต่ละปี กับได้
กาหนดตัวชีวัดสาคัญที่สะท้อนความสาเร็จในการบรรลุภารกิจของหน่วย โดยพิจารณาจากความสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับ พันธกิจ และการส่ง ผลกระทบต่ อผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( CS)
ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ซึ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จะใช้ตัวชีวัดนีในการติดตามผลการดาเนินงาน
ประจาปี ในแต่ละปี
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือได้กาหนดมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดที่ ประกอบด้วย แนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดขอบ
ในการประเมินผล และตัวชีวัดสาคัญ ในขันการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จะนาผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีวัดสาคัญในปีที่ผ่านมา มาเป็นปัจจัยประกอบในการเสนอความต้องการทรัพยากร เพื่อนาไปใช้ขับเคลื่อน
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วย ตามทิศทางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบที่กาหนดไว้ โดยงานใดในปีงบประมาณที่
ผ่านมายังไม่มีความสาเร็จตามที่ต้องการที่กาหนดไว้ ก็จะพิจารณาเสนอความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการเตรียมการเชิงรุกอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญอะไรเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกว่า
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการกาหนดกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ที่สาคัญเพื่อดาเนินการ
เรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงานของตนอย่างไร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๕๙ มี ตัวชีวัด คือ ๑ ตัวชีวัดเลือก (ตัวชีวัดที่ ๑ : การ
บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ) และ ๓ ตัวชีวัดบังคับ (ตัวชีวัดที่ ๒ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ตัวชีวัดที่ ๓ : การควบคุมภายในและตัวชีวัดที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)) โดยยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงานโครงการที่สาคัญ ของหน่วย
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทังนีเพื่อให้ไ ด้ตัวชีวัดที่สาคัญ ที่มีผลต่อการบรรลุ
ความสาเร็จขององค์การ

๔๑

กรง.ฐท.สส. ได้ดาเนินการจัดการในเรื่องความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในแต่ละกองต่าง ๆ ใน กรง.ฐท.
สส. ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้การควบคุมภายในในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุก ๆ
กระบวนการที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึนตามหลักการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้กาหนดหลักการขันตอนการ
บริหารความเสี่ยง อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการรายงาน
และความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ไว้ดังนี
๑. ทาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ (Objective Setting)
๓. ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน (Event Identification)
๔. ทาการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การดาเนินการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (Control Activities)
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในการดาเนินการควบคุมความเสี่ยง (Information and
Communication)
๘. ติดตาม ประเมินผล (Monitoring)
(๙) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุกด้าน
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชีวัดที่สาคัญอะไร ในการส่งเสริมและกากับ
ดูแลให้มี การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลทั่วทังองค์การ รวมทังในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- องค์การมีวิธีการอย่างไรในการกากับดูแลและดาเนินการในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อหลักจริยธรรม
กรง.ฐท.สส. ให้ความสาคัญการประพฤติปฏิบัติตนของอย่างมีจริยธรรมและได้ดาเนินการ ในขันการ
ปลูกฝังจริยธรรมนัน ฐท.สส. ได้จัดให้มีการอบรมศีลธรรม โดยเชิญพระสงฆ์จากวัดในพืนที่มาบรรยายหลักธรรม
และแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยมีวงรอบการบรรยายเดือนละครัง ให้แผนกกาลังพล บก.
กรง.ฐท.สส. จัดกาลังพล กรง.ฐท.สส. เข้าร่วมฟัง เพื่อจะได้ซึมซับแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมลงไป
ในระดับของจิตใจอย่างต่อเนื่อง ทังนี ในส่วนการปฏิบัติประจาสัปดาห์ ให้แผนกธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. จัดทา
บทความทางศีลธรรมเพื่อกระตุ้นจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และให้แผนกจัดการ บก.กรง.ฐท.สส.
นามาเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของ กรง.ฐท.สส. ด้วย

๔๒

ในด้านการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติด้านจริยธรรม กรง.ฐท.สส. ได้ดาเนินการตามแนวทาง ทร.
ใสสะอาด ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมให้กาลังพล เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นตามเป้าประสงค์ของ ทร.
กรง.ฐท.สส. กาหนดกิจกรรมและตัวชีวัดสาคัญในการส่งเสริมและกากับดูแลการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรม ดังนี
กระบวนการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความถี่
การอบรมศีลธรรม
ร้อยละ ๘๐ ของกาลัง พลที่เข้ า ทุกเดือน
อบรม มีจิตสานึกด้านจริยธรรม
ทร. ใสสะอาด
ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐ ข อ ง ก า ลั ง ไ ม่ ต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น
มอบนโยบายและกากับ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การจัดซือจัดจ้าง
บทความทางศีลธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการสื่อสาร
กาลังพล
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
กรง.ฐท.สส.
กาลังพล
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
กรง.ฐท.สส. จิตสานึกในการป้องกันการ
ทุจริต
ต่อเนื่อง
กาลังพล
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
กรง.ฐท.สส. ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งตรงไปตรงมา
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกสัปดาห์
กาลังพล
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
กรง.ฐท.สส.

ร้อยละ ๘๐ ของกาลังพลได้รับ
การกระตุ้นจิตสานึกด้าน
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ เ ยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ไ ด้ รั บ การ
กระตุ้นจิตสานึกด้านจริยธรรม ตลอดเวลา

กิจกรรมกระตุ้น
จิตสานึกด้านจริยธรรม
ทางเว็บไซต์
กิ จ ก ร ร ม ก ร ะ ตุ้ น ผู้ ผ่ า นทางได้ รั บ การกระตุ้ น ตลอดเวลา
จิตส านึกด้านจริยธรรม จิตสานึกด้านจริยธรรม
ทางป้ายไวนิล

กาลังพล
กรง.ฐท.สส.
กาลังพล
กรง.ฐท.สส.

จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกในการป้องกันการ
ทุจริต
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกในการป้องกันการ
ทุจริต

ในการกากับดูแลให้กาลังพลของ กรง.ฐท.สส. ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม/ไม่กระทาที่ขัดต่อ
หลักจริยธรรมนัน กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน รวมถึง
การประเมินผู้บริหารระดับสูงและการประเมินขีดความสามารถหลัก ซึ่งจะมีหัวข้อให้ประเมินจริยธรรมของผู้รับ
การประเมิน โดยมีก ารประเมิน จากผู้บัง คับบั ญ ชา เพื่อนร่วมงานระดั บเดี ยวกั น อย่า งไรก็ตาม เนื่องจาก
จริยธรรม เป็นหลักแห่งความประพฤติ ปฏิบัติชอบ ซึ่ง มีรากฐานอยู่บนหลักคาสอนของศาสนา ปรัชญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์
เพื่อเป็นมาตรการในการกากับดูแลไม่ให้กาลังพล กรง.ฐท.สส. ประพฤติออกจากแนวทางของกลุ่มคนส่วนใหญ่
ซึ่งหากมีการกระทาผิดจะได้รับการลงโทษจากมาตรการทางสังคม ทังจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ในส่วนของ การประพฤติผิดจริยธรรมในบางประเด็นที่มีความผิดตาม วินัย แบบธรรมเนียมทหาร หรือ
ระเบียบข้อบังคับเฉพาะ เช่น การจัดซือจัดจ้าง กรง.ฐท.สส. จะลงคาสั่งตังกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทาง
วินัย และหากมีความผิดทางอาญาจะส่งดาเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(๑๐) ความผาสุกของสังคม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ คานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติการประจาวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจอย่างไร

๔๓

ผู้บริหำรเป็นผู้กำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติ และอนุมัติงบประมำณในกำรดำเนินงำนผ่ำนคณะทำงำน
(ผ่ำนกำรประชุม) โดยคณะทำงำนจะเป็นผู้ ประสำนควำมต้องกำรและกำรปฏิบัติ กับชุ มชน เพื่อที่ จะได้
ดำเนินงำนตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง
กรมโรงงาน ฐานทั พเรือ สัต หีบ ได้ค านึ ง ถึ ง ความผาสุ กและประโยชน์สุ ขของสัง คมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานประจาวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับสิ่ งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ การจัดแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติดและค่ายเยาวชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความบริการที่คานึง ถึง ความผาสุกและประโยชน์สุขของสัง คม และสร้างความ
สมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รายละเอียดตามตาราง
กำรส่งเสริมควำมผำสุกด้ำนต่ำง ๆ
ด้ำนสังคม

แนวทำงกำรดำเนินงำน
กิจกรรมฟุตบอลชุมชนต้ำนภัยยำเสพติด
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ยำเสพติด
กิจกรรมทอดผ้ำป่ำร่วมกับชุมชน

ผลลัพธ์
ชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด
ชุมชนห่ำงไกลยำเสพติด
ชุมชนเป้ำหมำยร่วมมือและมีทัศนคติที่ดี

สร้างพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนใช้ประโยชน์
(๑๑) การสนับสนุนชุมชน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สาคัญ
ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ชุมชนที่สาคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไร
ในการกาหนดชุมชนดังกล่าวรวมถึงวิธีการ กาหนดกิจกรรมที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าไปมีส่วนร่วม
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวอย่างไร
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๔๔

๑. ยุทธศาสตร์ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพืนที่เป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพืนที่
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน และการจัดการโดยสันติวิธี
โดยกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วย
การจัดกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในด้านการป้องกันยาเสพติด

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์

ส่งเสริมกิจกรรมสถานปฐมวัยที่ กรง.ฐท.สส. รับผิดชอบ

จัดกิจกรรกีฬำต้ำนยำเสพติดในชุมชน

๔๕

จัดกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆในชุมชนวันเด็ก

จัดกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆในชุมชนวันลอยกระทง

ให้ควำมสำคัญกับนโยบำยป้องกันยำเสพติด

๔๖

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับชุมชน เช่น การทาของที่ระลึก การทาของใช้ภายในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

๔๗

๔๘

มวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
๒.๑ กำรจัดทำยุทธศำสตร์: ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ให้ส่วนรำชกำรตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
(๑) กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนกำร
จัดทำยุทธศำสตร์มีอะไรบ้ำงและผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีใครบ้ำง
- กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำวคืออะไร กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรใน
กำรทำให้กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับกรอบเวลำดังกล่ำว
- กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ได้คำนึง ถึง ควำมต้องกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำน
ควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติกำร รวมทั้งสร้ำงโอกำสในกำรเปลี่ยนแปลง และกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของประเด็นในกำรริเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ดำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนสำคัญ ๔ ขั้นตอน (รำยละเอียดตำมแผนภำพ) ประกอบด้วย
๑. กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม ประกอบด้วย แผนยุทธศำสตร์ ทร. และแผน ปฏิบัติ รำชกำร ๔ ปี
ทร. นำข้อมูลที่รวบรวมได้มำวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ภำยนอก ตำมหลักกำร SWOT Analysis เพื่อหำจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค ตำมสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๒. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) โดยนำ ค่ำนิยม กรง.ฐท.สส. บำรุงเรือให้พร้อมรบ (KEEP FLEET FITS
TO FIGHT) ซึ่งสะท้อนควำมเป็นตัวตนของหน่วย มำใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำไปสู่ เป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุถึง
โดยอ้ำงอิงกรอบเวลำ ๒๕๖๗ ตำมวิสัยทัศน์ของ ทร.

๓. กำหนดยุทธศำสตร์ (Strategies) และเป้ำประสงค์โดย นำผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ที่
ได้มำจัดทำ TOW Matrix เพื่อวิเครำะห์หำประเด็นยุทธศำสตร์ ของ กรง.ฐท.สส. ได้จำนวน ๒ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรซ่อมบำรุง และยกระดับมำตรฐำนกำรซ่อมทำเรือ
๓.๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศ

๔๙

๔. กำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ (ใช้แผนยุทธศำสตร์ ของ ฐท.สส. ซึ่ งเป็นหน่วยต้นสังกัด ของ กรง.ฐท.
สส.) โดยนำเป้ำประสงค์ที่ได้ (ขีดควำมสำมำรถด้ำนฐำนทัพ ท่ำเรือทัดเทียมสำกล) มำตรวจสอบควำมสอดคล้อง
และปรับให้เข้ำกับ เป้ำประสงค์ กลยุท ธ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตำมที่ กำหนดไว้ ในแผนยุท ธศำสตร์ ทร. และ
แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ทร. อีกครั้ งหนึ่ง จำกนั้นจึง ถ่ำยทอด (cascading) มำเป็นแผนงำน กิจกรรม ของ
กรง.ฐท.สส.

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ กรง.ฐท.สส. รวมถึง ทรัพยำกรที่ต้องใช้ ใน
กิจกรรมและเป้ำประสงค์ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันทุกระดับในกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยต่ำง
ๆ ใน กรง.ฐท.สส. และสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ กรง.ฐท.สส. สำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
มุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

๕๐

กำรดำเนินกำรวำงแผนกลยุทธ์ของ กรง.ฐท.สส. มีผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย จก.กรง.ฐท.
สส. เป็นผู้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยได้แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กรง.ฐท.สส. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. มี รอง จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธำน
คณะท ำงำน ฯ รั บ ผิด ชอบในกำรจั ด ท ำร่ ำ งแผนที่ยุ ท ธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. แผนปฏิ บั ติร ำชกำร ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ กรง.ฐท.สส. มีขั้นตอนสำคัญ
เพิ่มเติม ได้แก่ กำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (ขั้นคำของบประมำณ) และปรับปรุงรำยละเอียดร่ำง
แผนฯ ดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรแบ่งสรรงบประมำณจำกเจ้ำภำพกลยุทธ์ต่ำง ๆ และกองทัพเรืออนุมัติแผน ปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีแล้ว จึงนำไปปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ ตำมตัวชี้วัดที่กำหนด โดย
แจกจ่ำยให้หน่วยต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.สส. ทำงเอกสำร และระบบสำรสนเทศ

๕๑

กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ได้คำนึง ถึงควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติ รวมทั้ง
สร้ำงโอกำสในกำรเปลี่ยนแปลง และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นในกำรริเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยในขั้น
กำรนำแผนไปปฏิบัตินั้น กองต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ สำมำรถเสนอขอปรับ ลำดับควำมสำคัญเร่งด่วน จัด
สรรพกำลัง ให้สอดคล้องกับ นโยบำยเร่งด่วนของ หน่วยเหนือ เช่น รัฐบำล กห. ทร. ฐท.สส. หรือ นโยบำย
เร่งด่วนของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมจำเป็นของ นขต.กรง.ฐท.สส. เช่น ผลกำรสำรวจ
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กำรปรับกำรจัด
สรรพกำลังดังกล่ำว จะต้องไม่ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงำน/กิจกรรมตำมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรปรับแผนงำน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของ กห. ทร. และ
ฐท.สส.
(๒) นวัตกรรม
- กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์ของ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีกำรกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและมีกำรบูร
ณำกำรกับนวัตกรรมอย่ำงไร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดโอกำสเชิงยุทธศำสตร์

การ

นำเอำโครงกำรกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐมำเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดทิ ศทำงยุทธศำสตร์
กรง.ฐท.สส. ได้นำเอำแนวทำงของโครงสร้ำงและควำมสำคัญของหมวดต่ำงๆ ในระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ(PMQA) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กอปรกับภำรกิจของหน่วยในกำรซ่อมทำเรือ
และบำรุงเรือให้พร้อมรบจำกนั้นได้นำมำวิเครำะห์เพื่อหำโอกำสเชิงยุทธศำสตร์ในกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
ต่อไป

๕๒

- โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คืออะไร (*)
เมื่อมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ ทั้งปีปัจุบันและล่วงหน้ำ กรง.ฐท.สส. ได้ถ่ำยทอดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
นำไปสู่กำรปฏิบัติของกำลังพลส่วนต่ำงๆ มีกำรติดตำมกำรดำเนินกำรผ่ำนกำรประชุมที่สำคัญของหน่วยเป็นประจำ
ทำให้กำลังพลทุกนำยเกิดกำรตื่นตัวในกำรทำงำนอยู่สม่ำเสมอเกิดนวัตกรรมต่ำงๆเพื่อสนับสนุนภำรกิจให้สำเร็จตำม
แผนงำนไม่ว่ำจะเป็น กำรนำเอำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรทำงำน หรือกำรคิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่น
แรงมำช่วยในกำรทำงำน อีกทั้งมีวิธีกำรในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม ต่ำง ๆ เช่น กำร
บรรยำยให้ควำมรู้แก่กำลังพลใน กรง.ฐท.สส. เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในหมวดต่ำง ๆ ทั้ง ๗ หมวด กำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วย ซึ่งกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆดังกล่ำวทำให้เกิดกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดมีนวัตกรรมต่ำง
ๆ เกิดขึ้นได้จำกแนวคิดและควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ทำงำน หรือทักษะที่เกิดจำกกำรได้เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนควำมรู้ที่ได้จำกกำรฟังบรรยำย นำมำประกอบเข้ำด้วยกันจนเกิดนวัตกรรมต่ำง ๆ ขึ้นมำ

ในกำรกำหนดโอกำสเชิงยุทธศำสตร์นั้น กรง.ฐท.สส. ได้ดำเนินกำรโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis
โดยพิจำรณำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. ประกอบด้วย งำนด้ำนกำลังพล งำนด้ำนกำรวำงแผนและกำร
ซ่อมบำรุง งำนด้ำนกำรสำรสนเทศ นำมำพิจำรณำว่ำมีปัจจัยภำยนอกองค์กรหรือโอกำสอะไรบ้ำงที่น่ำจะเป็น
ส่วนในกำรส่งเสริมให้ กรง.ฐท.สส. มีกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว จำกนั้นจึง นำโอกำสต่ำง ๆ ที่ไ ด้
วิเครำะห์ไว้มำจัดทำเป็นตำรำง TOWS Matrix เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์ต่อไป

๕๓

โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของ กรง.ฐท.สส. มีดังนี้
๑. กองทัพเรือได้กำหนดยุทธศำสตร์ไว้ล่วงหน้ำ รวมทั้งหน่วยงำนทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง กรมอู่ทหำรเรือ
ได้กำหนดให้จัดทำแผนกำรซ่อมท ำเรือล่วงหน้ำ ๕ ปี ดัง นั้น กรง.ฐท.สส. จึง มีโอกำสได้กำหนดและจัดท ำ
แผนกำรซ่อมทำเรือที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์หน่วยเหนือได้
๒. กำลังพลมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนสูง รวมทั้งได้ปฏิบัติงำนประจำ จึงมี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสูง
๓. กรง.ฐท.สส. มีกำลังพลและเครื่องมือพร้อมสำหรับกำรบริกำรซ่อมบำรุง หรือให้กำรสนับสนุนแก่
หน่วยงำนอื่น ๆ อยู่เป็นประจำทำให้เป็นโอกำสที่ดีแก่ กรง.ฐท.สส. ในกำรติดต่อประสำนงำน
๔. จังหวัดชลบุรีและระยองเป็นจังหวัดทีเป็นศูนย์รวมของหน่วยรำชกำรต่ำงๆจำนวนมำกดังนั้นจึงเป็น
โอกำสอั น ดี ถ้ ำ หำก กรง.ฐท.สส. ต้ อ งกำรสนั บ สนุ น ให้ ก ำลั ง พลเข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม นอกเวลำจำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำลังพล
๕. สำนักงำน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
๖. ทร.อนุ มั ติ ก ำรต่อ เรื อ เพิ่ มเติ ม จึ ง เป็ น โอกำสที่ ดี ใ นกำรเรี ย นรู้ ข องก ำลั ง พลและจั ด หำเครื่ อ งมื อ
ประกอบกำรซ่อมทำเพิ่มเติม
(๓) กำรวิเครำะห์และกำหนดยุทธศำสตร์
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลและพัฒนำสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้มำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
• ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
กรง.ฐท.สส. มีวิธีกำรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
ดังนี้
ปัจจัยภำยใน/
วิธีกำร/แหล่งข้อมูล
ภำยนอก
ทิศทำงองค์กร วิสัยทัศน์ ทร.และ ฐท.สส.
นโยบำย ผบ.ทร.และ
ผบ.ฐท.สส.
เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ ทร.
และระดับ ฐท.สส.
นโยบำย จก.กรง.ฐท.สส.
กำรประชุม นขต.กรง.ฐท.
สส.

ควำมถี่
๑๐ ปี
๑-๒ ปี

เครื่องมือ

ผู้เกี่ยวข้อง

-SWOT Analysis ทร. เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ
-Strategy Map ทร.และ ฐท.สส.
-Benchmarking

ทุกเดือน
ปีละครั้ง
ทุกเดือน

จก.กรง.ฐท.สส. ผู้บังคับ
บัญชำระดับสูง
ผู้บริหำรระดับกลำง

๕๔

ปัจจัยภำยใน/
วิธีกำร/แหล่งข้อมูล
ภำยนอก
ลักษณะ
ค่ำนิยม ทร.และ ฐท.สส.
เฉพำะที่เป็น
จุดเด่นของ
กรง.ฐท.สส.
นโยบำยด้ำนกำลังพล ทร.
และ ฐท.สส.

กฎหมำย
สำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
นโยบำย/แผน/
ยุทธศำตร์
ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง
ของผู้รับบริกำร
/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ค่ำนิยม กรง.ฐท.สส.
กำรสำรวจควำมคิดเห็น
กำรประชุมหำรือ
เอกสำรรำชกำร

ควำมถี่

เครื่องมือ

ตำมควำม -SWOT Analysis
เหมำะสม -Core
Competency
-Benchmarking

ผู้เกี่ยวข้อง
ทร./ยุทธศำสตร์ ทร.
กพ.ทร. /ยุทธศำสตร์กำร
บริหำรกำลังพล ทร.และ
ฐท.สส.
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง
ผู้บริหำรระดับกลำง
ข้ำรำชกำร กรง.ฐท.สส.

ตำมควำม
เหมำะสม

-SWOT Analysis

ตำมควำม
เหมำะสม

-SWOT Analysis จก.กรง.ฐท.สส.
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง
กองต่ำงๆ ใน กรง.ฐท.สส.

-แนวทำงกำรซ่อมบำรุงเรือ ตำมควำม
เหมำะสม

-SWOT Analysis จก.กรง.ฐท.สส.
ผู้บังคับบัญชำระดับสูง
กองต่ำงๆ ใน บก.กรง.ฐท.
สส.,นขต.กรง.ฐท.สส.

กำรประชุม/สัมมนำ
ร่วมกับหน่วยเหนือ /ส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง

-นโยบำยจำกเจ้ำภำพกล
ยุทธ์ ทร.และ ฐท.สส.
กำรประชุมร่วมกับส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กำรสำรวจงำน
กำรพบปะพูดคุย

๑๐ ปี/๔
ปี/
ประจำปี
ตำมควำม
เหมำะสม
ก่อนกำร
ซ่อมบำรุง
ตำมควำม
เหมำะสม

๕๕

• ควำมเสี่ยงที่คุกคำมต่อควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร
• ควำมเสี่ยงที่คุกคำมต่อควำมสำเร็จในอนำคตของ กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำลังพล : กำลังพล กรง.ฐท.สส. มีกำรย้ำยบรรจุตำมวงรอบที่ กพ.ทร. กำหนด โดยใน
ส่วนของนำยทหำรสัญญำบัตร จะมีวำระกำรหมุนเวียน ประมำณ ๒ ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมรู้ ทักษะและ
ควำมชำนำญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เนื่องจำกในช่วงต้นของกำรโยกย้ำยตำแหน่งหลัก ผู้ที่มำปฏิบัติรำชกำรใหม่
จะต้องมีเวลำปรับตัวและเรียนรู้งำนประมำณ ๓ เดื อนและในส่ว นของลูก จ้ำงประจำจะมีก ำรเกษียณอำยุ
รำชกำรค่อนข้ำงสูงจะส่งผลกระทบด้ำนผู้ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญสูงจะลดลง รวมทั้งกำรรับพนักงำนรำชกำร
มำทดแทนซึ่งยังขำดประสบกำรณ์ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรในทุกกิจกรรม รวมถึงให้มีกำรจัดประชุม
ทบทวนกำรปฏิบัติ (After Action Review) ภำยหลังกำรจัดกิจกรรม โดยเรียนเชิญผู้บังคับบัญชำระดับสูงเป็น
ประธำนกำรประชุม เพื่อสรุป ปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง สำหรับนำมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำน กิจกรรม ใน
ปีง บประมำณต่อไปและ
จก.กรง.ฐท.สส. ได้กรุณำสั่งกำรเพิ่มเติมให้มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนทั้งในระดับของกองต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำของแผนงำนและในระดับบุคคล ซึ่งกำรรวบรวมข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จำกกำรจัดประชุมทบทวนกำรปฏิบัติ รวมถึง องค์ควำมรู้ที่รวบรวมและส่ง ต่อ จะช่วยลด
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวลงได้
ควำมเสี่ยงด้ำนยุ ทธกำร : เรือที่ กร.หมุ นเวียนมำให้ กรง.ฐท.สส. ซ่อมท ำ ส่วนใหญ่ มีอำยุร ำชกำร
ค่อนข้ำงมำก และต้องกำรกำรซ่อมบำรุงสูง ส่งผลถึงปริมำณงำนที่เพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลำในกำรดำเนินกำรใน
กำรในบำงห้วงเวลำ
ควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณ : กรง.ฐท.สส. ได้รับงบประมำณค่อนข้ำงจำกัด เช่นเดียวกับส่วนรำชกำรอื่น
ๆ โดยภำยหลังจำกที่ทรำบวงเงินจัดสรรจำก ทร. ในแต่ละปีแล้ว กรง.ฐท.สส. จำเป็นต้องปรับลดเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินกำรและปรับทรัพยำกรในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ให้อยู่ในกรอบของ
วงเงินงบประมำณที่ได้รับ
• จุดบอดที่อำจเกิดขึ้นในกระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์และในสำรสนเทศ
กรง.ฐท.สส. ดำเนินกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ โดยใช้แนวทำง SWOT Analysis ในกำรวิเครำะห์
สภำวะแวดล้อมและ ใช้หลักกำร TOWS Matrix เป็นแนวทำงหลักในกำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ จึงอำจมี
จุดบอดในกระบวนกำรวำงแผนบำงประเด็น เนื่องจำกไม่ได้ให้น้ำหนักกับวิธีกำร Benchmarking มำกนัก ซึ่ง
หำกมีประยุกต์ใช้แนวแบบจำลองอื่นๆ ร่วมด้วย อำจมีประเด็นยุทธศำสตร์ หรือเป้ำประสงค์บำงส่วนเพิ่มเติม
เข้ำมำ อย่ำงไรก็ตำม คณะทำงำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ กรง.ฐท.สส. ได้พิจำรณำแล้วว่ำ ประเด็น
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ ตำมแผนที่ยุทธศำสตร์ปัจจุบันเพียงพอกับกำรบรรลุวิสัยทัศน์
• ควำมสำมำรถของส่วนรำชกำรในกำรนำแผนยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
กรง.ฐท.สส. มีโครงสร้ำงองค์กรและขีดสมรรถนะหลักของกำลังพลเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ทั้งนี้ ในส่วนของควำมเสี่ยงที่ได้ตรวจพบแล้ว กรง.ฐท.สส. ได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง ตำมแนวทำง

๕๖

ควบคุมภำยใน โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. และ กองต่ำงๆ ใน กรง.ฐท.สส. ติดตำม กำกับดูแลกำรปฏิบัติให้
เป็นไปตำม แผนปฏิบัติรำชกำร ฯ
• กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมกำรกำกับดูแล และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจภำยนอก
ขององค์กำร
แนวทำงหรือนโยบำยกำรปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ จำกหน่วยเหนือซึ่งเป็นตัวแปรในกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ
ของ กรง.ฐท.สส. เช่นแนวทำงในกำรซ่อมทำเรือด้วยตนเอง แนวทำงว่ำจ้ำงกำรซ่อมทำเรือจำกบริษัทเอกชน
แนวทำงกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ที่จะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์และกำรปฏิบัติ รวมทั้งแนวทำงในกำรรับ
กำลัง พลที่มีขีดควำมสำมำรถหรือมีควำมรู้เฉพำะทำงตำมสำขำต่ำงๆ เข้ำมำทดแทนผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร
ออกไป
(๔) ระบบงำนและสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหี บ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจเรื่องระบบงำนระบบงำนที่สำคัญ ของกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำง
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรตัดสินใจว่ำกระบวนกำรใดจะดำเนินกำรโดยผู้ส่งมอบ
พันธมิตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรตัดสินใจเหล่ำนี้ได้คำนึงถึงสมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภำพอย่ำงไร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรกำหนดสมรรถนะหลักในอนำคตของกรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบ
กรง.ฐท.สส. ได้ตรวจสอบ ภำรกิจ และขอบเขตควำมรั บผิดชอบและหน้ำที่ที่สำคัญตำมที่กำหนดไว้ใน
อฉก. ๒๔๓๐ รวมถึ งได้ต รวจสอบพั นธกิจ ตำมที่ก ำหนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติ รำชกำรประจำปี เพื่อ ระบุ Core
Business หรือกระบวนกำรหลักของหน่วย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
อฉก. ๒๔๓๐
ภำรกิจ
กรมโรงงำน ฐำนทัพ เรื อสั ตหี บ มีห น้ำ ที่ด ำเนิน กำรซ่ อม สร้ำ ง เรื อ เครื่อ งทุ่ นแรงและ
อุป กรณ์ กำรช่ ำ งทุ กประเภทของหน่ว ยที่ ฐ ำนทั พเรือ สั ตหี บให้ กำรสนั บสนุ น มีเ จ้ ำกรม
โรงงำนเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ
ขอบเขต
๑. อำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะนำ และกำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ
ควำมรับผิดชอบ เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท
๒. ดำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ
เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ
๓. ด ำเนิน กำรซ่อ ม สร้ ำ ง ดัด แปลงแก้ไ ข ตัว เรื อ เครื่ องจัก ร เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ ำ
เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่ง อำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน
๔. ดำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้ง เครื่องโสตทัศน์ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือ
แพทย์และเครื่องใช้สำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน

๕๗

พันธกิจ

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
๑. อำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะนำ และกำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ
เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท ดำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตัว
เรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจำ
เรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ
๒. ด ำเนิน กำรซ่อ ม สร้ ำ ง ดัด แปลงแก้ไ ข ตัว เรื อ เครื่ องจัก ร เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ ำ
เครื่องใช้ประจำเรือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุนและดำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้ง เครื่องโสตทัศน์
เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้สำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำน
ทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน

กระบวนกำรหลักของ กรง.ฐท.สส. ทั้ง ๒ กระบวนกำร ประกอบด้วย
๑. กำรวำงแผนกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ
๒. กำรดำเนินกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ
กรง.ฐท.สส. และ นขต.กรง.ฐท.สส. มี ขีดควำมสำมำรถ ตำมทรัพยำกรที่ไ ด้รับกำรจัดสรรจำก ทร.
ตำมแผนปฏิ บัติรำชกำร รวมถึง มี สมรรถนะหลักในกำรดำเนิ นกำรด้วยตนเองทั้ง นี้ ในส่ วนของแผนงำน /
กิจกรรมที่สำมำรถบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ได้ กรง.ฐท.สส. จะบูรณำกำรแผนงำนร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
กรง.ฐท.สส. เป็นหน่วยซ่อมบำรุงเรือในพื้นที่ ฐท.สส.รับผิดชอบ โดยรับเรือจำก หน่วยเตรียมกำลังและใช้
กำลัง ประกอบด้วย กร. ทรภ. รร.นร. ยศ.ทร. อศ.ทร. และ หน่วยอื่น ๆตำมร้องขอ มำซ่อมบำรุง ดัง นั้ น
แนวทำงกำรกำหนดสมรรถนะหลักของ กรง.ฐท.สส. จึงเป็นกำรกำหนดตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และแผนกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ ทั้ง ๑๐ ด้ำน ตำมที่เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ
กองทัพเรือกำหนด สำหรับกำรกำหนดสมรรถนะหลักของในอนำคตด้ำนกำลังพลของ กรง.ฐท.สส. เป็นไปตำม
แนวทำง ของยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรกำลังพลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ เพื่อให้ขีดสมรรถนะ
ของ ทร. และ กรง.ฐท.สส. สอดคล้องและเกื้อหนุนกัน
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
(๕) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำงให้ระบุกรอบเวลำที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเป้ำประสงค์ที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์เหล่ำนั้นมีอะไรบ้ำง
วิสัยทัศน์และแผนที่ยุทธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. มีกรอบเวลำกำรดำเนินกำร ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วย
๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ ๘ เป้ำประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตำมตำรำง ดังนี้

๕๘

ประเด็นยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ - พั ฒ น ำขี ด คว ำมสำ มำร ถด้ ำ น
ในกำรซ่อมบำรุงเรือ
เครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับงำนซ่อม
บำรุงเรือ
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกและสถำนที่เพื่อ
รองรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำลัง
พลให้พร้อมสำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
พั ฒ น ำ ร ะ บ บบ ริ ห ำ ร - มี ค ว ำ ม เ ป็ น มื อ อ ำ ชี พ ใ น ก ำ ร
จัดกำรและสำรสนเทศ
ปฏิ บัติ งำน เพื่ อ ส่ง มอบบริก ำรที่ ดี
แก่ผู้ รับ บริก ำรและผู้มี ส่วนได้ ส่ว น
เสีย

เป้ำประสงค์
- ซ่อ มบำรุง เรือที่ มำขอรับ บริก ำรได้แล้ ว
เสร็จ
- ควำมพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ /เครื่ อ งใช้
สำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
- ควำมพร้อมของสิ่ง อำนวยควำมสะดวก
และสถำนที่เพื่อรองรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
- ควำมพร้อมของกำลังพลสำหรับงำนซ่อม
บำรุงเรือ
- จัดทำแผนและดำเนินกำรตำมแผนกำร
ซ่อมบำรุงได้สำเร็จ
- พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศ
- ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรธรรมำภิบำลที่ดี
- เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะของบุ ค คลำกรใน
องค์กร

- กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ำมี) ในด้ำนผลผลิตและบริกำรผู้รับบริกำรและกลุ่มเป้ำหมำยผู้ส่ง มอบและ
พันธมิตรและกำรปฏิบัติกำรที่ได้วำงแผนไว้มีอะไรบ้ำง
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
(๖) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ สำมำรถตอบประเด็นต่อไปนี้อย่ำงไร
• ตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
กำรตอบสนองควำมท้ำทำยทำง กำรใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
- พัฒนำขีด
- พัฒนำเครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับงำน - ซ่อมทำเรือต่ำง ๆ ที่มำขอรับบริกำรซ่อม
ควำมสำมำรถด้ำน
ซ่ อ มเรื อ ให้ มี ค วำมพร้ อ ม เป็ น หน่ ว ย ทำในพื้นที่ สำมำรถด ำเนินกำรซ่อมทำได้
เครื่องมือ/เครื่องใช้
ซ่อมเรือที่สมบูรณ์ที่สุด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ พัฒนำสิ่งปลูกสร้ำง อำคำร ตลอดจนสิ่ง
- พัฒนำขีด
อ ำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก อื่ น ๆ ใ ห้ มี
ควำมสำมำรถด้ำนสิ่ง
ควำมพร้ อ ม เป็ น หน่ ว ยซ่ อ มเรื อ ที่
อำนวยควำมสะดวกและ สมบูรณ์ที่สุด พัฒนำกำลังพล ให้มีควำม
สถำนที่เพื่อรองรับงำน พร้อม เป็นหน่วยซ่อมเรือเรือที่สมบูร ณ์
ซ่อมบำรุงเรือ
ที่สุด

๕๙

วัตถุประสงค์เชิง
กำรตอบสนองควำมท้ำทำยทำง
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถ กำหนดให้มีกำรทดสอบและประเมินผล
ด้ ำ นก ำลั ง พลให้ พ ร้ อ ม กำรท ำท ำงำนทุ ก ๖ เดื อ น/จั ด ท ำ
สำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ โครงกำรต่ำงๆเพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ช่ำง/ส่งไปศึกษำอบรมสถำนศึกษำต่ำงๆ
ใน-นอก ทร.
- มีควำมเป็นมืออำชีพใน ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำม เก ณฑ์ ก ำ ร พั ฒ น ำ
กำรปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อ ส่ ง คุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในหมวด
ม อ บ บ ริ ก ำ ร ที่ ดี แ ก่ ๖ กำรจัดกำรกระบวนกำร
ผู้รับ บริ กำรและผู้มี ส่ว น
ได้ส่วนเสีย

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบทำง
ยุทธศำสตร์
ได้รับงบประมำณศึกษำอบรมเพื่อพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของกำลังพลอยู่เสมอ

มี ก ระบวนกำรที่ เ ป็ น มำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน

• ตอบสนองโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมในผลผลิตและบริกำร
กำรตอบสนองโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ในผลผลิตและบริกำร
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นเครื่ อ งมื อ / กำรจัดทำแผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรซ่อมบำรุงให้เป็นไป
เครื่องใช้สำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นสิ่ ง อ ำนวย
ควำมสะดวกและสถำนที่ เ พื่ อ รองรั บ งำน
ซ่อมบำรุงเรือ
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นก ำลั ง พลให้
พร้อมสำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
- มีควำมเป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ กำรจัด ท ำขั้ น ตอนในกำรปฏิบั ติ ง ำนในทุ กกระบวนหลั กและ
ส่ง มอบบริ ก ำรที่ ดี แ ก่ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี กระบวนกำรสนับสนุน แล้วจัดทำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน ของ
ส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วย
• ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรและโอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่
กำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
โอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่
หลักของ กรง.ฐท.สส.
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ น มีแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำร กำรมีกำลังทำงเรือที่มีควำมเพียงพอและ
เครื่อ งมื อ /เครื่ อ งใช้ส ำหรั บงำน ซ่ อ ม บ ำ รุ ง ใ น พื้ น ที่ ที่ มี มี ส มรรถนะในกำรปฏิ บั ติ ก ำรในพื้ น ที่
ซ่อมบำรุงเรือ
ประสิทธิภำพ
กรง.ฐท.สส.
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

กำรใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะ
หลักของ กรง.ฐท.สส.

โอกำสในกำรสร้ำงสมรรถนะใหม่

- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกและสถำนที่
เพื่อรองรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ น
ก ำลั ง พลให้ พ ร้ อ มส ำหรั บ งำน
ซ่อมบำรุงเรือ
- มี ค วำมเป็ น มื อ อำชี พ ในกำร มี ขั้ น ต อ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
ปฏิบัติงำน เพื่อส่งมอบบริกำรที่ Work
Flow
ในทุ ก
ดีแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ก ร ะ บ ว น ง ำ น ห ลั ก แ ล ะ
ส่วนเสีย
กระบวนงำนสนับสนุน
• สร้ำงสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะสั้นและระยะยำว
วัตถุ ประสงค์ท ำงยุ ทธศำสตร์ ของ กรง.ฐท.สส. เป็น กำรดำเนิ นกำรที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศำสตร์ ทร.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ แผนยุทธศำสตร์ของเจ้ำภำพกลยุทธ์ ระดับ ทร. ๑๐ ด้ำน แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ทร.
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ทร. ซึ่ง ทร. ได้มีกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะ
สั้นและระยะยำว ระดับ ทร. ไว้เรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ในฐำนะ นขต.ทร.
จึงมีกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงโอกำสและควำมท้ำทำยในระยะสั้นและระยะยำวไว้แล้วในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กำร
สร้ำงควำมสมดุลฯ ในส่วนของ กรง.ฐท.สส. ได้มีกำรให้น้ำหนักควำมสำคัญเพิ่มเติมเฉพำะใน วัตถุประสงค์ทำง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง โดยเน้นกำรเติมเต็มขีดควำมสำมำรถที่ขำดอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ตำมสถำนะและข้อจำกัดด้ำนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์
ควำมท้ำทำยในระยะสั้น
โอกำสในระยะยำว
- พั ฒ น ำขี ด คว ำมสำมำร ถด้ ำ น - ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
- กำรต่อเรือเพิ่มของ ทร.
เครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับงำนซ่อม - เรือที่มำขอรับบริกำรซ่อมบำรุง
บำรุงเรือ
จ ำนวนมำกขึ้ น ใช้ ร ำชกำรมำ
นำน ต้องกำรซ่อมบำรุงสูง
- พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำ นสิ่ ง - ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
- กำรต่อเรือเพิ่มของ ทร.
อำนวยควำมสะดวกและสถำนที่เพื่อ - เรือที่มำขอรับบริกำรซ่อมบำรุง
รองรับงำนซ่อมบำรุงเรือ
จำนวนมำกขึ้น ใช้รำชกำรมำนำน
ต้องกำรซ่อมบำรุงสูง
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำลั ง - ข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
-กำรสรรหำพนั ก งำนรำชกำร
พลให้พร้อมสำหรับงำนซ่อมบำรุงเรือ - ลูกจ้ำงประจำที่มีควำมชำนำญ ท ด แ ท น ลู ก จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ ที่
เกษียณอำยุเพิ่มมำกขึ้น
เกษียณอำยุรำชกำร
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• สร้ำงควำมสมดุลของควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้พิจำรณำถึง วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วย กฎหมำย
ระเบี ย บ โครงสร้ ำ งส่ ว นรำชกำร สั ง คม จริ ย ธรรมและปั จ จั ย อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร รวมทั้ง ศึกษำแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ปี
กองทัพเรือ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ระดับกองทัพเรือ แต่อำจยัง ไม่ครอบ คลุมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงทั่วถึง เนื่องจำกทรัพยำกรที่ ไ ด้รั บมีจำนวนจำกัด อย่ำงไรก็ตำม
กรง.ฐท.สส. ได้พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ดังนี้
๑. ในขั้นของกำรประชุมจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี รอง จก.กรง.ฐท.สส. ประธำนกำร
ประชุม จะพิจำรณำรำยละเอียดแผนงำน/กิจกรรม โดยจะนำข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และรำยละเอียดควำม
ต้องกำรของ ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสี ย และชุม ชนต่ำงๆ มำพิจำรณำประกอบ เพื่อจัดสร้ำ งสมดุลในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดผลสูงสุดตำมประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของ กรง.ฐท.สส.
๒. ในขั้นกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ กองต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/กิจกรรม จะจัด
ชุดสำรวจงำน เพื่อนำข้อมูลสภำพแวดล้อม รวมถึง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบัน มำเสนอ
ปรับรำยละเอียด ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/กิจกรรม
๒.๒ กำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ : กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ นำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติอย่ำงไร
ให้ส่วนรำชกำรตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
(๗) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญทั้งระยะสั้น
และระยะยำวของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้ำงแผนดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ อะไรบ้ำง
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของ กรง.ฐท.สส. นั้นหน่วยได้ดำเนินกำรทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี
ของหน่ ว ยและแผนปฏิ บัติ ร ำชกำรประจ ำปี ข องหน่ว ยนั้น หน่ ว ยได้ ดำเนิน กำรโดยกำรถ่ ำยทอดจำกแผน
ยุทธศำสตร์ ทร.และ ฐท.สส. ตำมแผนภำพ
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โดยหน่วยได้นำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของกองทัพเรือจำกแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือมำถ่ำยทอด
ลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีของหน่วยขึ้นตรง จำกนั้นหน่วยก็จะทำจัดทำคำของบประมำณประจำปี โดยที่ ฐท.
สส. จะเป็นหน่วยรวบรวมคำของบประมำณของหน่วยต่ำงๆ ใน ฐท.สส. เพื่อเสนอ ทร.(สปช.ทร.) แล้วจัดทำ
เป็นคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของกองทัพเรือ เสนอ กห. จำกนั้น กห. ก็จะเสนอ สำนักงบประมำณ
เพื่ อ จั ด ท ำร่ ำ ง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี เสนอเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำในสภำ ออกมำเป็ น พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี จำกนั้น ทร. ก็ จะทรำบวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จัด สรร แล้ วน ำมำจั ด ท ำแผนจั ด สรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของ ทร. ต่อจำกนั้นหน่วยขึ้นตรงใน ทร. ก็จะนำมำจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของหน่วยเสนอ ทร. ต่อไป
(๘) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งกรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ไปยังบุคลำกรผู้ส่งมอบ พันธมิตรและเครือข่ำยควำมร่วมมือ ที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ำกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
- ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรจะประสบ
ผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กรง.ฐท.สส. มีวิธีกำรในกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งส่วนรำชกำร ไปยังบุคลำกร ผู้ส่ง
มอบ และพันธมิตรที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ำส่วนรำชกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ โดย กรง.ฐท.
สส. ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ของ กรง.ฐท.สส. ด้วยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) แล้ว
ดำเนินกำร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยพิ จำรณำ
ตำมหลัก Balance Score Card จนได้แผนที่ยุทธศำสตร์ ต่อจำกนั้นก็ได้นำแผนที่ยุทธศำสตร์มำดำเนินกำร
ถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปีของหน่วย และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยตำมลำดับ ทั้งนี้ได้
พิจำรณำร่ว มกับแผนและนโยบำยต่ำงๆที่ ทร. และ ฐท.สส. กำหนดนำมำพิจ ำรณำด้วยเมื่อได้แผนปฏิบั ติ
รำชกำรประจำปีของหน่วยแล้ว กองต่ำงๆใน กรง.ฐท.สส. ก็จะยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจำปี
พร้อมทั้งดำเนินกำรจัดทำ Action Plan ในส่วนของแผนงำน/กิจกรรมหลักของแต่ละกองต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.
สส. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของหน่วย
โดย กรง.ฐท.สส. ได้ดำเนินกำรถ่ำยทอดแผนต่ำง ๆ ลงสู่กำรปฏิบัติดังแผนภำพ
แผนยุทธศำสตร์
ของ กรง.ฐท.สส.

แผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี
ของ กรง.ฐท.สส.

แผนปฏิบัติ
รำชกำร
ประจำปี
ของ ทรภ.๒

Action ของแต่
ละกองต่ำง ๆ

แผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้จัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ กรง.ฐท.สส. ซึ่งเป็นแผนภำพที่แสดง
ถึงควำมเชื่อมโยงกันของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกำรปฏิบัติ งำนภำยใน กรง.ฐท.สส. ให้มีควำม
เชื่อมโยงสอด คล้องกับทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรของ ทร. แล้วกำหนดเป็นแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้
กรอบของกิจกรรมมำตรฐำนระดับ ทร. เพื่อให้กำรปฏิบัติง ำนต่ำง ๆ ของ กรง.ฐท.สส. เป็นไปตำมภำรกิจ
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สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และนโยบำยของ ทร. ที่มุ่งให้บรรลุ เป้ำประสงค์ที่ ทร. กำหนด และสำมำรถติดตำม
ควำมสำเร็จได้จำกตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งมีควำมเป็นมำตรฐำนสำมำรถเทียบ เคียงกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วย
ที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันได้ ซึ่งในอนำคตหำกสภำวะแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป สำมำรถทบทวน/ ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบั ติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ดีที่สุดได้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
กรง.ฐท.สส. ฐท.สส. และ ทร. ในภำพรวม
ผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จะติดตำมควำม ก้ำวหน้ำของงำน/โครงกำรที่สำคัญ ผล
กำรเบิกจ่ำย ตำมระบบ RTN ERP โดยจะมีกำรรำยงำนให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบ ในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกรม
โรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ทรำบเป็นประจำทุกเดือนกรณีที่มีผลกำรดำเนินงำนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี กองต่ำง ๆ ใน กรง.ฐท.สส. ที่เป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ จะนำมำเป็น
ข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดควำมสำเร็จที่ต้องกำรในวงรอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีในปีถัดไป
(๙) กำรจัดสรรทรัพยำกร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ทำอย่ำงไรให้มั่นใจว่ำทรัพยำกรด้ำนงบประมำณและด้ำนอื่น ๆ มีพร้อมใช้ใน
กำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรจนประสบควำมสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบันกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ มีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรเหล่ำนี้อย่ำงไรเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติกำร
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่ำวอย่ำงไร
เพื่อทำให้เกิดควำมมั่นใจถึงควำมสำเร็จของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
กำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณในทุกกิจกรรมต่ำง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนปฎิบัติรำชกำรของหน่วย ซึ่งจะ
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำจำก ทร. โดย ทร. ได้โอนเงินจัดสรรงบประมำณในทุกกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยเข้ำสู่ระบบบริหำรทรัพยำกรกองทัพเรือ (RTN ERP) จึงทำให้หน่วยมั่นใจได้มีกำรดำเนินงำน
ในกิจกรรมนั้นๆมีงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไว้จำนวนเท่ำไร แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกหน่วยมีง บประมำณที่ใช้
ดำเนินกำรไม่เพียงพอก็อำจขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำง กรง.ฐท.
สส. กับ ฐท.สส. สปช.ทร. และหน่วยเกี่ยวข้องอื่นๆว่ำมีงบประมำณให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่เพียงไร
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆในรูปแบบของกำรควบคุม
ภำยในตำมระเบี ยบ มี คำสั่ง แต่ง ตั้งคณะทำงำนจัด วำงระบบควบคุม ภำยใน และคณะทำงำนติดตำมและ
ประเมินผลฯมีกำรจัดประชุม/สัมมนำ เพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติในกำรควบคุม/กำจัด และหรือลดควำมเสี่ยงมีกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปแบบของกำรควบคุมภำยในวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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(๑๐) แผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
- แผนกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรที่ทำให้ยุทธศำสตร์เป็นไปได้ ที่สำคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิง ยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรระยะสั้นและระยะยำวมีอะไรบ้ำงแผนดัง กล่ำวได้คำนึง ถึง ผลกระทบต่อบุคลำกรและควำม
เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกรอย่ำงไร
กองทัพเรือได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๑๐ ปี ไว้ครอบคลุมในทุกประเด็น
พร้อมทั้งมีกำรประเมินสมรรถนะในระดับบุคคล ซึ่งในแต่ละปี กองทัพเรือได้กำหนดเป็นโครงกำรฝึก ศึกษำ
อบรม ประชุมและสัมมนำ ทั้งในประเทศ ภำยในกองทัพเรือ และภำยนอกกองทัพเรือ และกำรศึกษำอบรมใน
ต่ำงประเทศ ประจำปี ตำมแผนยุทธศำสตร์กองทัพเรือ ปี ๕๘ - ๖๗ เพื่อให้หน่วยต่ำง ๆใน กองทัพเรือ นำไป
วำงแผน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมสอดคล้อง ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้จัดทำแผนกำรฝึกศึกษำทั้ง
ในและนอกกองทัพเรือ และเสนอไว้ในโครงกำรของกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปี
กรง.ฐท.สส. มีกำรทบทวนกลยุทธ์/แผนพัฒนำบุคลำกร เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดไว้เป็นโครงกำร
ฝึก ศึ ก ษำ อบรม ประชุ ม และสัม มนำ ทั้ ง ในประเทศ ภำยในกองทั พ เรื อ และภำยนอกกองทัพ เรื อ และ
กำรศึกษำอบรมในต่ำงประเทศ พร้อมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
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(๑๑) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ที่ใช้ติดตำมควำมสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร
มีอะไรบ้ำง
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติกำร
เสริมให้กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มุ่งไปในแนวทำงเดียวกัน
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดที่สำคัญ (นำมำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ประจำปี งป.๖๐) ดังนี้
๑. เป้ำประสงค์ ที่ ๑.๑ คือ กำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือที่มำขอรับบริกำรแล้วเสร็จ
มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรซ่อมทำเรือที่มำขอรับบริกำร
และค่ำเป้ำหมำยในปี ๒๕๕๙ คือ ร้อยละ ๑๐๐
๒. เป้ำประสงค์ ที่ ๒.๑ คือ กำรจัดทำแผนและกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรซ่อม สร้ำงและแก้ไขเรือ
สำเร็จ
มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนในกำรซ่อมทำเรือ
และค่ำเป้ำหมำยในปี ๒๕๕๙ คือ ร้อยละ ๑๐๐
กรง.ฐท.สส. จัดให้มีกำรประชุมร่ำงแผนปฏิบัติ รำชกำรประจำปี เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องของ
แผนงำน/กิจกรรม กับประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของตัวชี้วัดของแผนงำน/กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ระบบกำรวัดผลของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
สอดคล้องกับตั วชี้วั ดในแผนปฏิบั ติ รำชกำร ๔ ปี ของ กรง.ฐท.สส. และตั วชี้วั ดในร่ำงแผนปฏิบั ติรำชกำร
ประจำปีของ ทร. ทั้งนี้ ในส่วนของกำรออกแบบตัวชี้วัด จะมีกำรจัดทำเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดซึ่ง
เจ้ำภำพกลยุทธ์ระดับ ทร. เป็นผู้กำหนด และตัวชี้วัดซึ่ง กรง.ฐท.สส. เป็นผู้กำหนด โดยในตัวชี้วัดทั้ ง ๒ ส่วนนั้น
กรง.ฐท.สส. จะพิจำรณำควำมสอดคล้องในภำพรวม
(๑๒) กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร
- กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผนทั้งระยะสั้นและระยะยำวของกรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบ ตำมตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๒ ก (๑๑) มีอะไรบ้ำง
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- ผลกำรดำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้เป็นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่คำดกำรณ์
ของคู่แข่ง/คู่เทียบหรือของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในระดับที่เทียบเคียงกันได้และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำ
เทียบเคียงที่สำคัญ
- กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ จะทำอย่ำงไรหำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง /คู่เทียบหรือ
กับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในระดับที่เทียบเคียงกันได้
หน่วยได้ดำเนินกำรกำหนดตัวชี้วัดสำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ไว้ ๒ ตัวชี้วัด และได้
กำหนดเป้ำหมำยหรือกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรไว้ดังนี้
ตัวชี้วัดสำคัญลำดับที่ ๑ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรซ่อมทำเรือที่มำขอรับบริกำร : โดยมีเป้ำหมำย
กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดสำคัญลำดับที่ ๒ ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนในกำรซ่อมทำเรือ
: โดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐
ผลกำรดำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้หรือตำมค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงำนที่มี
กำรปฏิบัติงำนหรือภำรกิจใกล้เคียงกันคือ อจปร.อร.และ อรม.อร. นั้นส่วนใหญ่มีผลกำรดำเนิ นงำนอยู่ในระดับ
ใกล้เ คี ยงกั น แต่อ ย่ ำงไรก็ ต ำมหำกพบว่ ำผลกำรดำเนิน งำนมี ควำมแตกต่ ำงกั นมำกโดยหำกคู่ เ ทีย บมีก ำร
ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำก็จะนำแนวทำงกำรปฏิบัติดังกล่ำวมำเป็น Best Practices เพื่อปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยหรือ กรง.ฐท.สส. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ผลกำรดำเนินกำร
ประเภท
ประเด็นกำร
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบ
คู่แข่ง
ปัจจุบันเมื่อเปรียบ
กำรแข่งขัน
แข่งขัน
ควำมสำเร็จ
กับคู่แข่ง
ภำยในประเทศ อ จ ป ร . ก ำร ซ่ อ มท ำเรื อ ผลกำรซ่ อ มท ำทั น ควำมพร้ อ มของก ำลั ง พล เครื่ อ งมื อ
อร.
ตำมแผน
ตำมแผนที่กำหนด และอะไหล่ รวมถึงงบประมำณ
อรม.อร.
ภำยนอกประเทศ ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร
(๑๓) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร
- ในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับให้ต้องปรับแผนกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรปรับแผน
และนำแผนปฏิบัติกำรใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่ำงรวดเร็ว
โดยทั่วไปกำรปฏิบัติรำชกำรของ กรง.ฐท.สส. ได้คำนึงถึงควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติ
โดยในขั้นกำรนำแผนไปปฏิบัตินั้น กองต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำภำพกลยุทธ์ สำมำรถเสนอขอปรับกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์บังคับต่ำง ๆ รวมถึง นโยบำยเร่งด่วนของหน่วยเหนือ เช่น ทร. กร. ฐท.สส. หรือ
นโยบำยเร่งด่วนของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมจำเป็นของ นขต.กรง.ฐท.สส. เช่น ผลกำร
สำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กำรปรับกำร
จัด สรรทรั พยำกรดั ง กล่ำ ว จะต้ อ งไม่ ป รั บ เปลี่ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงำน/กิ จ กรรมตำมที่ กำหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ซึ่งที่ผ่ำนมำ มีกำรปรับแผนงำน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วน ทร.
เช่น กำรซ่อมทำเรือหลวงถลำงและเรือที่ร่วมในพิธี ให้พร้อมสำหรับงำน International Fleet Review 2017 ใน
ห้วง ๑๓ - ๒๒ พ.ย.๖๐ เป็นต้น

๖๗

๖๘

หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑ สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๑) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
เนื่องจากการบริการซ่อมบารุงเรือของ กรง.ฐท.สส. ให้บริการโดยตรงแก่กองทัพเรือเป็นหลัก การรับ
ข้อมูล ความต้องการจากผู้รับบริการจะได้จากการสั่งการ และการประชุมซึ่งจะมีการสั่งการให้ดาเนินการ
อย่างความชัดเจนอยู่แล้ว จึงเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่สามารถนาไปตัดสินใจทังใน
ระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ โดยในการดาเนินการที่ผ่านมาข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้จากผู้รับบริการจะเป็นข้อมูลที่ได้มากจากข้อกฎหมาย นโยบายหรือการสั่งการของฐานทัพเรือสัต
หีบ กองทัพเรือหรือกระทรวงกลาโหม ส่วนการสั่งการและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเป็นข้อมูลสาคัญ ที่
กรง.ฐท.สส. นามาปรับปรุงกระบวนงาน แผนงาน ระดับปฏิบัติการ และในบางเรื่องสามารถยกระดับไปถึงการ
สร้างนวัตกรรม
กรง.ฐท.สส. ได้กาหนดช่อ งทางการรับฟั ง ข้อคิดเห็นข้อ เสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในการ
ให้บริการของ กรง.ฐท.สส. ไว้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ หรือกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากช่ องทางต่ า ง ๆ จะถู กน าเข้า สู่ กระบวนการวิ เ คราะห์ หาข้ อ เท็ จ จริง ทบทวนข้ อ มูล การ
ให้บริการต่างๆ ของ กรง.ฐท.สส. เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการของ กรง.ฐท.สส. ให้มีความ
เป็นเลิศเพิ่มมากขึน โดยผ่านคณะทางานพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของกรง.ฐท.สส. (Working Team)
ซึ่ง มี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑) เป็นประธาน ทังนี กรง.ฐท.สส. ได้ติ ดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อประสานงานผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖๙

กรง.ฐท.สส. ได้กาหนดช่องทางการรับฟังความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้ดังนี
การพูดคุย
สื่อ
นโยบาย/คาสั่ง/ โทรศัพท์/
เว็บไซต์
ผู้รับบริการ การประชุม การจัดกิจกรรม
ของผู้บังคับ
ประชา
หนังสือสั่งการ โทรสาร
กรง.ฐท.สส.
บัญชา
สัมพันธ์
เรื อ ที่ ม าขอ
ซ่ อ มท าใ น 






พืนที่บริการ
นโยบาย/
การพูดคุย
สื่อ
การจัด
โทรศัพท์/
เว็บไซต์
แบบ
การประชุม
คาสั่ง/หนังสือ
ของผู้บังคับ
ประชา
กิจกรรม
โทรสาร
กรง.ฐท.สส.
สอบถาม
สั่งการ
บัญชา
สัมพันธ์
กองเรื อ ต้ น
สั ง กั ด เ รื อ
ที่มาขอซ่อม







ใ น พื น ที่ /
ห น่ ว ย เ รื อ
เฉพาะกิจ
ตารางการจัดการช่องทางและวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลการรับฟังและเรียนรู้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ผู้รับบริการ
ช่องทางการรับฟัง/สื่อสาร
ความถี่ หน่วยที่รับผิดชอบ
สารสนเทศ
เรื อ ที่ ม าขอซ่ อ ม - ประชุม
- พ บ ป ะ / พู ด คุ ย - ๒ ค รั ง / - กงน.กรง.ฐท.สส.
เดือน
- บก.กรง.ฐท.สส.
ทาในพืนที่บริการ - นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ โทรศัพท์/โทรสาร
- ทุกวัน
- ติดต่อโดยตรง
- เว็บไซต์
- ทุกวัน
- สื่อประชาสัมพันธ์
- แบบสอบถาม
- ทุกวัน
- สารวจ สอบถาม
- ๒ ครัง/ปี
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
กองเรือต้นสังกั ด
เรื อ ที่ ม าขอซ่ อ ม
ในพื นที่ / หน่ ว ย
เรือเฉพาะกิจ

วิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ประชุม
- พ บ ป ะ / พู ด คุ ย
- นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ โทรศัพท์/โทรสาร
- ติดต่อโดยตรง
- เว็บไซต์
- สื่อประชาสัมพันธ์
- แบบสอบถาม
- สารวจ สอบถาม
ช่องทางการรับฟัง/สื่อสาร

ความถี่

หน่วยที่รับผิดชอบ

- ๑ ครั ง/ - กผช.กรง.ฐท.สส.
- บก.กรง.ฐท.สส.
เดือน
- ทุกวัน
- ทุกวัน
- ทุกวัน
- ๒ ครัง/ปี

๗๐

โดยสรุปการบริการในภาพรวมของ กรง.ฐท.สส. มีการบริการหลักอยู่ ๑ บริการ และจาแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สนับสนุน และพันธมิตร ดังปรากฏตามตารางต่อไปนี
ผู้มีส่วนได้
ลาดับ
บริการ
ผู้รับบริการ
ผู้สนับสนุน
พันธมิตร
ส่วนเสีย
๑ การบริการซ่อมบารุงเรือ เรือที่มาขอซ่อมทาใน - กองเรือต้นสังกัดเรือที่มาขอซ่อมใน - กองทัพเรือ - อรม.อร
พืนที่บริการ
พืนที่ (กตอ.กร,กฟก.1กร.,กฟก2.กร - ฐานทัพเรือสัตหีบ - อจปร.อร.
ได้แก่ การสนับสนุนการ
,กบฮ.กร.,กยบ.กร,กยฝ.กร,กฝร.กร. - กรมอู่ทหารเรือ - อธบ.อร.
ดาเนินการซ่อมสร้างเรือเครื่อง
,กบร.กร.,กดน.กร.,นสร.กร.)
ทุ่นแรงและอุปกรณ์ช่างทุก
- กงน.ฐท.สข. ฯ
- ทรภ.1,ทรภ.2,ทรภ.3,กปช.จต.
ประเภท
- กงน.ฐท.พง. ฯ
- หน่วยเรือเฉพาะกิจ
- ซ่อมบารุง/ดัดแปลงตัวเรือ
- ซ่อมบารุงเครื่องจักรใหญ่/
เครื่องจักรช่วย/อุปกรณ์
ประกอบตัวเรือ/เครื่องมือกล/
เครื่องทุ่นแรง

- วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น และวิธีการดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการ
เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างของวิธีการรับฟังในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของ
การเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการรับ feedback ดังนี
ความแตกต่างของวิธีการรับฟังในแต่ละช่วงวงจรชีวิต
ของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
ระหว่างเป็น
หลังเป็น
ก่อนเป็น ผู้รับบริการและผู้มี
ผู้รับบริการและ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสีย
เรือ ที่มาขอซ่ อมท าในพืนที่ ๑. รับฟังผ่าน web site ของกรง.ฐท.สส.และเรื่องร้อง ๑.รายงานสรุปผล
บริการ
ทุกข์ หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทาง ก า ร ป ฏิ บั ติ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ การสื่ อ สารทางเครื อ ข่ า ย (AAR)
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
๒. ก าร สอ บถาม
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ความพึงพอใจ
๓. การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานกับเรือที่มาขอรับ
การซ่อมทา
๔. การจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับเรือที่มาขอรับการซ่อมทา
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- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาข้ อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการใช้ฐานข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีการรายงานทุกไตรมาส และในปัจจุบันได้จัดทา
แบบประเมินในรูปแบบ QR CODE ซึ่งข้อมูลสามารถเรียกออกมาใช้ได้ตลอด รวมทังมีการการติดตามภายหลัง
การซ่อมทาเรือ การจัดทาเอกสารส่งมอบเรือภายหลังการซ่อมทา (Quality Control Protocol) เมื่อมีการ
รายงานอุปสรรคข้อขัดข้องภายหลังจากการซ่อมทามีระบบฐานข้อมูลจากโปรแกรม Glin System อีกช่องทาง
ที่สามารถสืบค้นรองรับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

การนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้งานทาให้สามารถบันทึก จัดเก็บ และสืบค้น ข้อมูลของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะดวกรวดเร็ว
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๒) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคต
และของคู่แข่ง/คู่เทียบ ในเรื่องผลผลิต การบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้ (*)
มีวิธีทังหมด ๑๐ วิธี ได้แก่ การประชุม การจัดกิจกรรมฯ นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการโทรศัพท์/โทรสาร
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชาFacebook e-mail Web Site สื่อประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจัด
ประเภทกลุ่มการรับฟังได้ดังนี
๑. กลุ่มวิธีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ สังเกต ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ การจัดกิจกรรม ฯ เว็บไซต์
กรง.ฐท.สส. การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม
๒. กลุ่มการใช้สื่อสารสนเทศ ได้แก่
- ผู้รับ บริก าร ได้แ ก่ การประชุม กับหน่วยงานต่ าง ๆ การจัด กิจกรรม ฯ เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส.
โทรศัพท์/โทรสาร สื่อประชาสัมพันธ์และแบบสอบถาม
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ เว็บไซต์
กรง.ฐท.สส. โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม
๓. กลุ่มการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งตามลักษณะการสื่อสาร ได้แก่
- การรั บ ฟั ง เชิ ง รุ ก ได้ แ ก่ การพู ด คุ ย ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา นโยบาย/ค าสั่ ง /หนั ง สื อ สั่ ง การสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถาม
- การรับฟังเชิงรับ ได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรม ฯ เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส.
โทรศัพท์/โทรสาร
- การรับฟังโดยการสื่อสารสองทางได้แก่ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมฯการ
พูดคุยของผู้บังคับบัญชา เว็บไซต์ กรง.ฐท.สส. โทรศัพท์/โทรสาร และแบบสอบถาม
- การรับฟังโดยการสื่อสารทางเดียว ได้แก่ นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ และสื่อประชาสัมพันธ์
ข. การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลผลิต และการบริการ
(๓) การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในเรื่องดังนี
 การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิตและการบริการเพื่อ
จาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในปัจจุบันและอนาคต
 การกาหนดว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายใดที่ควรจะได้รับความสาคัญ
และมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึนโดยรวม
ตามหลักการบริหารงานซ่อมบารุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการแบ่งมอบเจ้าภาพ
รับผิดชอบงานซ่อมทาเรือไว้ชัดเจนตามคาสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่องการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ของ
ทร. กาหนดให้ หน่วยซ่อมบารุงของ อร. และหน่วยในสายวิทยาการ (อธบ.อร. อจปร.อร. อรม.อร. กรง.ฐท.
สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓) เป็นหน่วยซ่อมบารุงเรือระดับโรงงาน และระดับกลาง
ดังนัน จึงมีการพิจารณาแบ่งมอบเรือต่างๆ ให้แก่หน่วยซ่อมบารุงเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้
ผู้รับบริการทราบว่าจะต้องขอรับการสนับสนุนและการซ่อมบารุงจากหน่วยใด แต่ทังนีทังนันได้พิจารณาการ
แบ่งมอบการซ่อมทาตามลักษณะขีดความสามารถของหน่วยซ่อมที่รับผิดชอบ ทังในเรื่องของสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ ตาบลที่จอดเรือปกติ ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. / ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส. /
แม่น่าเจ้าพระยาบริเวณบางนา กรุงเทพส่วนใน /ฐท.สข.ทรภ.๒ / ทรภ.๓ เป็นต้น
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ลักษณะการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการซ่อมทาเรือ
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การใช้สารสนเทศของวิธีการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังในปัจจุบันและใน
อนาคต มีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากเดิม เพราะกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเดิม ที่ให้
สามารถเข้าถึงบริการ และ/หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้นาข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ช่อ งทางต่า ง ๆ มาเป็น ข้ อมู ลในการก าหนดข้อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ในการให้ บริ ก าร โดยได้ วิ เคราะห์ ทบทวน
กระบวนงานของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ แล้ว วิเคราะห์ขันตอนงาน (Workflow) อย่างละเอียดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต รวมทังวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ แล ะนามา
ประกอบในการกาหนดวิธีการรายละเอียดเป็นมาตรฐานการทางาน เพื่อกาหนดความต้องการได้ดังนี
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ข้อกาหนดที่สาคัญจาแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์
ข้อกาหนด
ความต้องการ
บริการ
ความต้องการ
ด้ า น
ที่สาคัญ
ของผู้มีส่วนได้ ด้านกฎหมาย
ของผู้รับบริการ
ประสิทธิภาพ
ส่วนเสีย
เรือที่มาขอซ่อม เรือซ่อมทาแล้ว เรือซ่อมทาแล้ว การซ่อมทา
ซ่อมทาทันตาม งป.การซ่อมทา
ท า ใ น พื น ที่ เสร็จทันตาม
เสร็ จ ทั น ตา ม เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด ไม่เกินจาก ทร.
บ ริ ก า ร ใ น เวลา
เวลา
มอร.
กาหนด
อนาคต
(๔) ผลผลิตและการบริการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของผลผลิตและการบริการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและทาให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะสาคัญขององค์การ) รวมทังวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ใหม่ ร วมทั งสร้ า งโอกาสในการขยายความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน (*)
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้กาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้
วิเคราะห์ หน้าที่และพันธกิจ ออกมาเป็นกระบวนการการให้บริการต่าง ๆ รวมทังได้จาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามการวัดวิเคราะห์กระบวนการ (SIPOCs MODEL) ของ กรง.ฐท.สส. เพื่อนาไป
ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากลักษณะ/ประเภทของบริการต่าง
ๆ ที่ กรง.ฐท.สส. ต้องปฏิบัติตามภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ ที่กฎหมายต่าง ๆ กาหนดไว้ แล้วนามา
กาหนดเป็นความต้องการที่สาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนียังมีการตรวจสอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ทร. วิสัยทัศน์ การสอบถามโดยตรงในส่วนของนโยบายเฉพาะหรือแผนการปฏิบัติที่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกาหนดรวมถึงวิธีการสารวจ/สัมภาษณ์กลุ่มไม่พึงพอใจปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Focus group ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาข้อมูลร้องเรียน เสนอแนะของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากาหนดความต้องการต้องเพื่อนาไปกาหนดลาดับขันตอนความสาคัญใน
การให้บริการ ให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จาแนกเป็นรายบริ การ และแนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกันต่อไป
นอกจากข้างต้นแล้ว กรง.ฐท.สส. ยังได้ ทบทวน ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อกาหนด ปรับปรุง ผลผลิต และการบริการ ให้ถูกต้อง และทันสมัยเสมอ และได้
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับบริการฯ ทราบ ซึ่งก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อีกทางหนึ่ง เช่น กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนโดย กรง.ฐท.สส. ได้มีการสรุปข้อร้องเรียนเป็นประจา
ทุกเดือน เพื่ อปรั บปรุงผลผลิ ตและการบริการให้ ดีขึนรวมทังได้ท าการจัดการข้อร้องเรียน การจัดการข้ อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ การรับคาชมเชย รวมถึงจากแบบสอบถาม และนามาสรุปเพื่อนามาการกาหนดและปรับผลผลิตและ
การบริการต่อไป
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๓.๒ การสร้างความผูกพัน : กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์
ความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๕) การจัดการความสัมพันธ์
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสื่อสาร สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
• ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ
• จัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
• รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านวิธีการต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ถึงเหตุผล
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จึงนามาจัดเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่ าง ๆ เช่น การจัด
สัมมนาเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
หรือการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต ทังหมดนีล้วน
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบจะได้รวบรวมข้อมูลความต้องการที่ได้ทังหมด เพื่อไปกาหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สาหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละบริการอย่างสอดคล้องกับความต้องการต่อไปในอนาคต เพราะจะทาให้
ผู้รับบริการ รวมทัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้กระทังพันธมิตรในระดับข้างเคียงได้รับประโยชน์สูงสุด และการจัด
สัมมนาได้มีการเชิญวิทยากรที่มาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ สามารถเข้า
ร่วมสัมมนาได้ ส่งผลให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ และเพิ่ม
กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร อี ก ทั งยั ง รั ก ษาสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม เดิ ม ให้ แ นบแน่ น ขึ น
ตอบสนองความต้องการได้ ดังจะได้แสดงรูปกิจกรรมตัวอย่างต่อไป
การวิเคราะห์การกาหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เหตุผลที่เลือก
เรือที่มาขอรับบริการในพืนที่ ๑.การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๒.การประชุมติดตามความก้าวหน้า - เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน
ในการซ่อมบารุงเรือ
มุมมองความคิดเห็นในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เหตุผลที่เลือก
กองเรือต้นสังกัดเรือที่มาขอซ่อม ๑.การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ในพืนที่/หน่วยเรือเฉพาะกิจ
๒.การประชุมติดตามความก้าวหน้า - เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน
ในการซ่อมบารุงเรือ
มุมมองความคิดเห็นในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

๗๗

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมบารุงเรือ

๗๘

(๖) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทาให้ผู้รับบริก ารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
สารสนเทศการบริการ และการสนับสนุนจากกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง รูปแบบ
และกลไกเหล่านีมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการ
แตกต่างกัน (*)
 กรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ มี วิ ธี ก ารอย่ า งไรในการระบุ ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกาหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุก
คนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการให้บริการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบและรูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญ ในการ
สนั บ สนุ น ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ใ ห้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร และ/หรื อให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback) ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
ต้องการแตกต่างกัน โดยจาแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนงานที่ได้วิเคราะห์ SIPOC
MODEL มาแล้ว และได้จาแนกรูปแบบและกลไกการสื่อสาร ตามที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบใช้งานจริง
และได้แสดงลักษณะวิธีการให้บริการที่ทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง การบริการได้
ดังนี
ลักษณะวิธีการให้บริการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
บริการ
มี
ไม่มี
เรือที่มาขอซ่อมทาในพืนที่บริการ

มารับบริการ/ให้ Feedbackที่หน่วยของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ที่ตังปกติ

จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ/รับFeedback ภายนอกที่ตังปกติ

ขอรับบริการ/ให้ Feedback ผ่านระบบ IT ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

ขอรับบริการ/ให้ Feedback ผ่าน โทรศัพท์/โทรสาร

รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้สามารถเข้าถึง
บริการ และ/หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ผู้รับบริการ
เรือที่มาขอซ่อมทาในพืนที่บริการ
การประชุม
การจัดกิจกรรม
นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ
โทรศัพท์/โทรสาร
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา
web site กรง.ฐท.สส.
สื่อประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม

ทิศทางการสื่อสาร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรือที่มาขอซ่อมทาในพืนที่บริการ
การประชุม
การจัดกิจกรรม
นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ
โทรศัพท์/โทรสาร
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา
web site กรง.ฐท.สส.
สื่อประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม

ทิศทางการสื่อสาร










กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นาข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ช่อ งทางต่า ง ๆ มาเป็น ข้ อมู ลในการก าหนดข้อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ในการให้ บริ ก าร โดยได้ วิ เคราะห์ ทบทวน
กระบวนงานของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ แล้ว วิเคราะห์ขันตอนงาน (Work flow) อย่างละเอียดถึง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทังวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น ๆ และนามาประกอบใน
การก าหนดวิ ธี ก ารรายละเอี ย ดเป็ น มาตรฐานการท างาน เพื่ อ พั ฒ นากระบวนงานให้ บ ริ ก ารในเรื่ อ งนี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึนและเป็นแบบอย่างให้กระบวนงานอื่นนาไปพัฒนางานจนเป็นองค์ความรู้ที่ไ ด้จาก
กระบวนงาน (Knowledge Management) ต่อไป และได้มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไ ปยัง ทุกคนและทุก
กระบวนการแล้ว
ข้อกาหนดที่สาคัญจาแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์
ข้อกาหนด
ความต้องการ
บริการ
ความต้องการ
ด้าน
ที่สาคัญ
ของผู้มีส่วนได้ ด้านกฎหมาย
ของผู้รับบริการ
ประสิทธิภาพ
ส่วนเสีย
เรือที่มาขอซ่อม เรือซ่อมทาแล้ว เรือซ่อมทาแล้ว การซ่อมทา
ซ่อมทาทันตาม งป.การซ่อมทา
ทาในพืนที่
เสร็จทันตาม
เสร็จทันตาม
เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด ไม่เกินจาก ทร.
บริการ
เวลา
เวลา
มอร.
กาหนด
(๗) การจัดการกับข้อร้องเรียน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและทาให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
- การจัดการข้อร้องเรียนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลับคืนมาและสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างไร
๗.๑ เมื่อผู้ร้องเรียนดาเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่ว่าจะผ่านสื่อต่าง ๆ หรือมีหนังสือร้องเรียนเข้า
มาที่ กรง.ฐท.สส. จะดาเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
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- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต กรง.ฐท.สส. จะเสนอให้ศูนย์ประสานราชการใส
สะอาดกองทัพเรือดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง
- กรณี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั่ ว ไปที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ซึ่ ง การด าเนิ น การจะเป็ น ไปตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กรง.ฐท.สส. และมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขันตอนที่
ชัดเจน
ในกรณีที่เ ป็นข้าราชการที่สัง กัด กรง.ฐท.สส. แผนก กพ.บก.กรง.ฐท.สส. จะดาเนินการแต่ง ตั ง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงภายในเวลา ๓๐ วัน ระหว่างการ
ดาเนินการ กรง.ฐท.สส. จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะรายงานผล
การดาเนินการให้ ผบ.กรง.ฐท.สส. รับทราบและสั่งการในเรื่องการลงโทษข้าราชการที่ถูกร้องเรียน พร้อมทัง
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการสอบสวนและการสั่งการของ ผบ.กรง.ฐท.สส. ทราบต่อไป
ในแต่ละเดือน กรง.ฐท.สส. จะดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
โดยรวบรวมเป็นสถิติจาแนกตามด้านต่าง ๆ แล้วทาการเปรียบเทียบกับสถิติในแต่ละเดือนที่ผ่านมา โดยจะ
นาเสนอสรุปในที่ประชุม นขต.กรง.ฐท.สส. ประจาเดือน และเมื่อ เมื่อสินสุด ปีง บประมาณกรง.ฐท.สส. จะ
ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยรวบรวมเป็นสถิติจาแนกตามด้าน
ต่างๆ ประจาเดือน แล้วทาการเปรียบเทียบกับสถิติในปีง บประมาณที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มและ
สาเหตุของด้านที่เกิดการทุจริตเพิ่มมากขึน เพื่อใช้ในการปรับปรุง มาตรการควบคุม ป้องกันการทุจริตของ
กรง.ฐท.สส. ในปีต่อไป
๗.๒ การจัด การข้อร้ องเรียนของ กรง.ฐท.สส. กาหนดผู้ รับผิ ดชอบที่ชั ดเจน และมี การแจ้ง ความ
คืบหน้าการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ กรง.ฐท.สส. จะดาเนินการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน และปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึนโดยมีหน่วยผู้รับผิดชอบคือ
กพ.บก.กรง.ฐท.สส.
ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๘) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึง พอใจและความ
ผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วิธีการเหล่านีมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
- วิธีการดังกล่าวสามารถเก็บสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตอบสนองให้เหนือ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการปฏิบัติงาน กรง.ฐท.สส. ได้ข้อมูล
มาจากการประชุมและสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี กรง.ฐท.สส. ยังมีการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอีก โดยการแจกแบบสารวจฯ ให้กับเรือที่มาขอรับบริการซ่อมทาเรือ สรุปผลการ
ประเมินฯ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชันเพื่อทราบ และนาไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มในการสารวจความพึงพอใจ ให้มีความสอดคล้อง
กับหน่วยเทคนิคอื่นๆ อีกทังเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยจึง ได้จัดทาแบบสารวจออนไลน์ ผ่าน
ระบบ QR Code สามารถประเมินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone สามารถนาผลการสารวจมาใช้ในการ
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วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทังในปัจจุบันและอนาคต
กรง.ฐท.สส. ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียโดยมีการลงพืนที่เพื่อดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพร้อมทังสารวจ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในการจัดกิจกรรรม
ต่างๆโดยใช้วิธีการให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดกิจกรรมของ กรง.ฐท.สส.ด้วยวิธีการ การประชุม การตอบ
แบบสอบถาม การพูดคุยโดยตรง เป็นต้น โดยความแตกต่างของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมี
กลุ่มแบบสารวจที่แตกต่างกันคือในกลุ่มผู้รับบริการจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจาเรือที่เข้ารั บการซ่อมทาในตาแหน่ง
ต่างๆของเรือ เช่น ผู้บังคับการเรือ ต้นกลเรือ สรั่ง และช่างกลเรือ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นบุคคลใน
หน่วยงานเทคนิคที่เกี่ยวข้องทังในระดับผู้บริหารหน่วย ผู้บังคับบัญชาในตาแหน่งเกี่ยวข้อง
ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนัน มีการดาเนินการอย่างเป็นทางการเพียงบางเรื่องหรือ
บางหน่วยงาน เช่น เรือที่มารับการซ่อมทา มีความพึงพอใจในการซ่อมทาเรือ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้นาข้อมูลและ
สารสนเทศจากผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย มาวิ เคราะห์ หาข้ อบกพร่อง ความไม่พึง พอใจ จากการด าเนิ นการของ
กรง.ฐท.สส. และนาไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความไม่พึงพอใจต่าง ๆ หรือมีการจัดการ
ข้อร้องเรียนนัน ๆ โดยมีช่องทางการรับข้อมูลนอกเหนือจากแบบฟอร์มสารวจตามตาราง
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรือที่มาขอซ่อมทาในพืนที่บริการ
การประชุม
การจัดกิจกรรม
นโยบาย/คาสั่ง/หนังสือสั่งการ
โทรศัพท์/โทรสาร
การพูดคุยของผู้บังคับบัญชา
web site กรง.ฐท.สส.
สื่อประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม

๘๒

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนั
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(๙) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่โดย
 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอื่นที่มีผลผลิตหรือการ
บริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น(*)
๑. กรง.ฐท.สส. ได้วิเคราะห์ หน้าที่ พันธกิจ และพิจารณากระบวนการของหน่วย/SIPOCs Model
เพื่อค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้แล้ว เห็นว่า หน้าที่ พันธกิจ ของกรง.ฐท.สส.ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลความต้องการการบริการ
ของผู้รั บบริก ารและผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสีย ยัง คงเป็ นหน่วยงานหรื อ กลุ่ มบุ คคลเดิ ม จึง ยัง ไม่ส ามารถระบุ หรื อ
คาดการณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามหากกองทัพเรือมีการกาหนดบทบาทหน้าที่หรือภารกิจ
ให้กรง.ฐท.สส. ใหม่ซึ่งปฏิบัติแตกต่างไปจาก กรง.ฐท.สส.จะได้ดาเนินการสารวจความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล กาหนดตัวชีวัด รวมทัง
การค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต อนาคตที่พึงมีต่อไป
๒. การเปรียบเทียบคู่แข่งหรือคู่เทียบ สามารถดาเนินการกับหน่วยงานที่มีคล้ายคลึงกันในเรื่องของเนือ
งาน หรือระดับการให้บริการ ซึ่ง กรง.ฐท.สส.ได้พิจารณาเลือก อรม.อร เป็นคู่เทียบ แต่ปรากฏว่าเมื่อได้
วิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ ตามภารกิจหลักต่าง ๆ ที่ ทร.ได้มอบหมายให้กับหน่วยซ่อมต่าง ๆ ทาให้มีการบริการ
ที่เหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันและยังมีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียเป็นกลุ่มเดียวกัน กระบวนการและ
วิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศจึงเหมือนกัน ดังนัน การเปรียบเทียบการให้บริการในด้านประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงการบริการ ว่าใครมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซึ่งจะพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ กันจึงไม่สามารถกระทาได้
เนื่องจากประสิทธิภาพในการ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ความรวดเร็ว ถูกต้อง และการอานวยความสะดวก ต่าง
ๆ จะแตกต่างกันได้ต้องมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การซึ่งไม่ใช่กระบวนการ หรือวิธีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ รั บ ฟั งผู้ รั บ บริก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาเฉพ าะประเด็ น
ประเมินผลความพึงพอใจในบริการได้เท่านัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อื่นที่มีต่อผลผลิตหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันหรือ
กับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น
กรง.ฐท.สส. ได้ใช้ SIPOC Model ในการวิเคราะห์ กระบวนการการให้บริการของหน่วยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการให้บริการ ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการส่งมอบการ
บริการ รวมทังแสดงให้เห็นถึงช่องทางการสื่อสารด้วยที่มีความแตกต่างกัน ตามตารางช่องทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาดัง กล่าว ที่ถูกวิเคราะห์ตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วนัน ทาให้ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรง.ฐท.สส. ได้ทาการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจซึ่งจะประเมินใน ๓ ประเด็น
คือ
๑. ขันตอน/คุณภาพการให้บริการ
๒. ผู้ให้บริการ
๓. สิ่งอานวยความสะดวก

๘๗

การประเมินความพึงพอใจจะนาไปสู่การเป็นฐานข้อมูลที่จะทราบความคาดหวังโดยรวมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
- กาหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นาข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเพื่อวางแผนการปรับปรุง การทางาน การพัฒนาองค์กร
- ทาความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีการจัดทาแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการวางแผนรองรับใน
กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Risk Management)
- องค์ ก รควรมี ก ารจั ด ระบบ รวมทั งมอบหมายให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม การน าข้ อ มู ล ไปใช้
ดาเนินการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ค. การใช้ข้อมูลและสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) การใช้ข้อมูลและสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบมีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ข้อมูลและสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการดาเนินงานได้อย่างไร
กรง.ฐท.สส. มีการถ่ายทอดหลักเกณฑ์และแนวทางไปยังหน่วยรองหรือผู้ปฏิบัติ จนสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติไ ด้ ได้นาข้อมูลและสารสนเทศข้างต้นที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลแล้ว มาใช้ในการ
ตัดสินใจ โดยในรายการ ที่ไม่เป็นตามเป้าหมายหรือต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจะผลกระทบต่อการดาเนินงานในแต่
ละงานที่มีปฏิบัติจะมีการประชุมกลุ่มย่อย ในระดับต่าง ๆ เพื่อสั่งการ กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กาหนด
นโยบาย แล้วแต่กรณี เพื่อจะส่งซึ่งจะส่งผลให้เกิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม สรุปเป็น
แผนภาพแสดงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนา “การให้ บริก าร” ให้ เป็ นที่พึ ง พอใจแก่ผู้ รับ บริก ารอย่า งต่ อเนื่ อง คือ เป้า หมายของผู้
ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาครัฐ กลยุทธ์สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียบังเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อผู้ให้บริการ คือ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยความสามารถในการเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ
เพื่อรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้ อตาหนิติเตียนแล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจมากที่สุด
การที่จะทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มแข็ง มีชีวิต ชีวา และต่อเนื่อง
จาเป็นต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม รวมทังการจัดให้มีกิจกรรมความสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ การ
สร้างเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากจะทาให้การดาเนินงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ มีประสิทธิภาพมากขึนแล้ว ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และสามารถส่งผ่านข้อมูล
สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากกว่าการใช้กลไกหรือบุคลากรของกรมโรงงาน ฐาน
ทัพ เรือ สั ต หีบ เพี ย งด้า นเดีย ว ประกอบกั บ ความก้ าวหน้า ทางเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยมากขึน ส่ง ผลให้ ก าร
ติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว ทาให้การใช้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ โทรศัพท์/ โทรสารWebsiteซึ่ง
เหตุผลในการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับผู้รับบริการนันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผู้รับบริการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอยู่หลายพืนที่ การจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนันไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง สาหรับหน่วยงานภาครัฐที่ร่วม
ปฏิบัติงานในพืนที่นันเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานการปฏิบัติรวมถึงการให้บริการ ยกตัวอย่างการสร้าง
ความสัม พัน ธ์ในการใช้สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การนาข้อมูลการให้บริ การต่า ง ๆ ของ กรมโรงงาน

๘๘

ฐานทัพเรือสัตหีบ นาเสนอผ่าน สื่อ Internet (website) ได้นามาซึ่งผลการตอบรับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสีย ในพืนที่ ซึ่ งเป็นลั กษณะของสื่อ ที่ไ ม่ เป็ นทางการทาให้เ กิด การโต้ ตอบข้อ มูล ของผลลัพธ์ ในการ
ให้บริการทังเชิงบวก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่ง ในลักษณะที่เป็น
กันเองระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนีจะทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพิ่มมากขึน
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุผล
เรือที่มาขอรับบริการในพืนที่
- โทรศัพท์/ โทรสาร
- เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานการ
- Website
ปฏิบัติรวมถึงการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุผล
กองเรือต้นสังกัดเรือที่มาขอซ่อมใน - โทรศัพท์/ โทรสาร
- เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง สื่อเทคโนโลยี
พืนที่/หน่วยเรือเฉพาะกิจ
- Website
สารสนเทศ

ชุดเคลื่อนที่เร็ว/ซ่อมทาฉุกเฉิน/คลินิกหมอเรือ สาหรับผู้รับบริการ

๘๙

๙๐

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(๑) ตัววัดผลการดาเนินการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไร ในการติดตามข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติการ
ประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวม
ของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง
การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กรง.ฐท.สส. มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดตัวชีวัดผลการดาเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้าการ
ปฏิบั ติง าน รวมถึง กระบวนการในการรวบรวม ประมวลผลและนาเสนอข้อ มูลและสารสนเทศเพื่ อน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับหน่วยงาน การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการซ่อมทา การประชุมหน่วยขึนตรง ประจาเดือนพร้อมทังรายงานเอกสารประกอบการประชุม
อีกทังมีระบบโปรแกรม Glin System ด้านการซ่อมทา โปรแกรมด้านการเงิน(กง.ทร.) โปรแกรมด้านบริหาร
จัดการวัสดุ(พธ.ทร.) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ในกระบวนการดาเนินการติดตามงานครอบคลุมงานด้านต่างๆ มีผล
แสดงเพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การ และการสร้ า งนวั ต กรรมที่ ค รอบคลุ ม ตั งแต่ ก ารบรรลุ
วัต ถุ ประสงค์ ตามแผนปฏิบั ติ การ การดาเนิน การโดยรวมของหน่ วยงาน และการบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญอะไรบ้างทังระยะสันและระยะยาว ตัววัด
เหล่านีได้รับ การติดตามบ่อยเพียงใด
กรง.ฐท.สส. มีตัวชีวัดที่ตอบสนองการวัดผลการดาเนินงานที่สาคัญทังระยะสัน และระยะยาว และมี
การติดตามตัวชีวัดอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ ตัวชีวัดสาคัญที่ใช้ในการวัดผลการดาเนินงาน สรุปได้ตามตาราง
ตัวชีวัดสาคัญ ดังนี
ตัวชี้วัดสาคัญ
ตัวชีวัดระยะสัน
๑. ร้อยละ ความก้าวหน้าในการซ่อมทา
เรือ
๒. ร้อยละ ความก้าวหน้าในการซ่อมทา
เรือ
๓ . ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช้
งบประมาณรายเดือน
ตัวชีวัดระยะปานกลาง
๔. ร้อยละของเรือที่ซ่อมทาทันเวลา
ตามแผนที่กาหนด
๕. ร้อยละความพึงพอใจของเรือที่เข้ารับ
การซ่อมทาเรือ

ระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดและ
การรายงาน

แหล่งที่มา

- ติดตามความก้าวหน้าของเรือที่มาซ่อมทาทุก -จานวนใบสั่งงานที่แล้วเสร็จ
สัปดาห์
- ติดตามความก้าวหน้าของเรือที่มาซ่อมทาทุก -จานวนใบสั่งงานที่แล้วเสร็จ
เดือน
- ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการใช้ งป. จาก
ประจาเดือน
คป.กรง.ฐท.สส.
- ตามแผนเรือซ่อมทาจากัดประจาปี ๒ – ๓ ด. - รายงานผลการส่งมอบเรือ
- ตามแผนเรือซ่อมทาตามเวลา ๖ ด.
- ติดตามผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้มีส่วน - รายงานผลความพึงพอใจ
ได้ส่วนเสีย ทาทุกไตรมาส ( ๓ ด. )

๙๑
ตัวชีวัดระยะยาว

ระยะเวลาการติดตามตัวชี้วัดและ
การรายงาน
- ตามแผนเรือซ่อมทา คืนสภาพ ๑ ปี

แหล่งที่มา

๖. ร้อยละของเรือที่ซ่อมทาทันเวลา
- รายงานผลการส่งมอบเรือ
ตามแผนที่กาหนด
๗ . ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ช้ - ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานผลการใช้จ่าย งป.
งบประมาณตามแผนประจาปี
ประจาปี
ก่อนสินปี งป. จาก คป.
กรง.ฐท.สส.

(๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่สาคัญอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์
รวมทังการสร้างนวัตกรรม
กรง.ฐท.สส. มีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ รวมทังการสร้างนวัตกรรม ทังนีได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจาก
ผู้บัง คับบัญชาตามลาดับชัน ทังนีข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์ที่ถูกนามาใช้มีเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยเทคนิคอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับผลสาเร็จของงาน
ในการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บนั น กรง.ฐท.สส. จะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
(Benchmarking) กับหน่วยที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน เพื่อค้นหาปัจจัยแห่ง ความสาเร็จ และนามาปรับปรุง
กระบวนการ และใช้สารสนเทศของคู่เทียบกาหนดเป้าที่ท้าทายรวมทังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดในองค์กร

การใช้ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์การทางาน

๙๒

(๓) ความคล่องตัวของการวัดผล
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดาเนินการสามารถ
ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดถึงทังภายในหรือภายนอกกรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรง.ฐท.สส. ได้จัดประเภทของตัวชีวัดออกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้ไวต่อการแก้ปัญหาและสอดคล้อง
กับตัวชีวัดสาคัญ เช่น ตัวชีวัดติดตามเป็นพิเศษ (KPI ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างชัดเจน) ตัวชีวัดติดตามมากและตัวชีวัดติดตามปกติ และกาหนดวงรอบการติดตามให้สอดคล้องกับ
ประเภทตัวชีวัดที่กาหนด รวมทังการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทและลักษณะข้อมูล และปรับตามสถานการณ์
ทาให้ สามารถตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอย่า งรวดเร็ ว หรื อ สาคัญ เช่น ปรับ รอบความถี่ใ นการ
วิเคราะห์ เป็นต้น ทังนีตัวชีวัดสาคัญซึ่งกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประกอบด้วย
๑. ร้อยละความพึงพอใจของเรือที่เข้ารับการซ่อมทาเรือ
๒. ร้อยละความความก้าวหน้าในการซ่อมทาเรือ
๓. ร้อยละของเรือที่ซ่อมทาทันเวลาตามแผนที่กาหนด
๔. ร้อยละความสาเร็จในการใช้งบประมาณตามแผนประจาปี
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
(๔) การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรง.ฐท.สส. มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ทบทวน การดาเนินงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรองต่าง ๆ ตามฟังก์ชันงาน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมของเรือที่เข้ารับการซ่อม
ทา ความพร้อมด้านกาลังพล ความพร้อมด้านการส่งกาลังบารุงในสาขาต่าง ๆ รายงานผลการฝึกต่าง ๆ ข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น รวมทังการทบทวน และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อระดับความสาเร็จของหน่วยอีกด้วย เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการใช้ตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใน
การทบทวนเหล่านีอย่างไร
กรง.ฐท.สส. มีการนาข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินการ ด้านต่าง ๆ เช่น จานวน
ความพร้อมของเรือที่เข้ารับการซ่อมทา จานวนความพร้อมด้านกาลังพล จานวนความพร้อมด้านการส่งกาลัง
บารุงในสาขาต่าง ๆรายงานผลการฝึกต่าง ๆ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ มาดาเนินการประกอบการจัดทา
แผนงานประจาปี แผนล่วงหน้า ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์ของ ทร. ประกอบกับการชีแจงคาขอตังงบประมาณใน
การดาเนินการเสนอหน่วยเหนือต่อไป
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการวิเคราะห์ อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดาเนินการ และ
มั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนันใช้ได้
การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้แก่ จานวนความพร้อมของเรือที่เข้ารับการซ่อมทา จานวนความพร้อม
ด้านกาลังพล จานวนความพร้อมด้านการส่งกาลังบารุงในสาขาต่าง ๆ รายงานผลการฝึกต่าง ๆ ข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยใช้กระบวนการผลิตผลงาน (WORK FLOW) ในการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานแต่
ละขันตอน เพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดาเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย รวมทังการประเมินผล
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ส าเร็ จ ของหน่ ว ยงาน ในเชิ ง แข่ ง ขั น และความก้ า วหน้ า ในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ รวมทังการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตังไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บริหารของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ผลการทบทวนเหล่านี
อย่างไร
ในเรื่องดังนี
 ประเมิ น ผลส าเร็ จ ของกรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินงาน
อยู่ (*)
- คณะกรรมการกากับดูแลกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการของ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
(*)
กรง.ฐท.สส. จะพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติง านที่สาคัญในเรื่องที่มีความสาคัญ ในการทบทวนผลการ
ดาเนินงานและขีดความสามารถของหน่วย เช่น ระดับความพร้อมของเรือที่เข้ารับการซ่อมทา งบประมาณ
และด้านการส่งกาลังบารุง
รวมถึงมีการแต่งตังคณะทางานติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจ กรง.ฐท.สส. ในการทบทวนผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานและความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวั ตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ อาทิ
การติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทาเรือ การติดตามการใช้ งป.ของ หน่วย นาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบาย
และการวางแผนปฎิ บัติง านและถ่า ยทอดให้ก าลัง พลของหน่ วยปฏิบัติต าม แก้ไ ข ปรั บปรุ ง ในจุ ดบกพร่อ ง
ส่งเสริม พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองและบรรลุภารกิจ ของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง
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ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
(๕) ผลการดาเนินการในอนาคต
- กรมโรงงาน ฐานทั พเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่ างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนิ นการและข้อมูลเชิ ง
เปรียบเทียบ/แข่งขัน ที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
กรง.ฐท.สส. ใช้การประชุม นขต. และการประชุมพิเศษในวาระต่าง ๆ ซึ่งมีการกาหนดให้กองต่าง ๆ
ซึ่งรับผิดชอบตัวชีวัด รายงานผลการดาเนินการ ตามระยะเวลาต่าง ๆ โดยมีค่าเป้าหมายรายไตรมาส หรือเมื่อสิน
ปี เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต นอกจากนัน กรง.ฐท.สส. ยังใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขัน ที่สาคัญ ซึ่งได้รับจากการประชุม นขต.ทร. เพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตอีก
ด้วย โดยใช้แนวทางตามกระบวนการ Benchmarking
ในกรณีมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตเหล่านีกับการคาดการณ์ ผล
การดาเนินการของแผนปฏิบัติการที่สาคัญ กรง.ฐท.สส. จะดาเนินการวางแผนในการพัฒนาผลการดาเนินการ
ด้วยการวิเคราะห์ บูรณาการ สื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปฏิบัติอีกครังเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน ต่อไป
(๖) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการไปใช้จัดลาดับ
ความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวไปสู่
 คณะทางานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนาไปปฏิบัติทั่วทังกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
 ผู้ส่งมอบพันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือของ กรง.ฐท.สส. เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรง.ฐท.สส. มีภารกิจหลักในการซ่อมทาเรือ บารุงเรือให้พร้อมรบจึงใช้เป็นแนวทางในการนาเอาผล
การทบทวนที่เกี่ยวข้องกับงานหลัก ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ วางไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน (Process Redesign) รวมทัง KM ขององค์กร มาจัดลาดับความสาคัญที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม
ในการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าว กรง.ฐท.สส. จัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้รับรู้ เข้าใจ
ผลการวิเคราะห์ และนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะทางานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนาไป
ปฏิบัติทั่วทังหน่วยงาน สาหรับในการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอก
นัน จะถ่ายทอดผ่านแผนปฏิบัติงาน ที่มีหน่วยงานภายนอกร่วมปฏิบัติด้วยผ่านการประชุมร่วมต่างๆ
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นานวัตกรรมที่ใช้งาน(โปรแกรมซ่อมทาเรือ)มาวิเคราะห์จุดบกพร่องเพื่อแก้ไขโปรแกรม
เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้แก่กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km tool)
๑. กำรจัดประชุม และสัมมนำ เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่ได้รับมำใหม่ ที่กำลังจะ
หมดไปตำมวำระกำรโยกย้ำย/กำรเกษียณอำยุ และที่ต้องกำรปรับพื้นฐำนใหม่ เนื่องจำกใช้มำเป็นเวลำนำน
เป็นต้น
๒. กำรเผยแพร่ควำมรู้ทั้งจำกส่วนรำชกำรและบุคคล ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ และ
วำรสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรบริกำรทำงวิชำกำรสู่สังคมในสังกัด ซึ่งจะสำมำรถนำควำมรู้บำงส่วนจำกภำยนอก
เหล่ำนั้นมำแลกเปลี่ยนในองค์กรได้อีก
๓. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในขณะกำรฝึกหรือกำรปฏิบัติงำนจริง ส่วนใหญ่จะเป็นควำมรู้ที่เป็นทักษะที่
จะแลกเปลี่ยนควบคู่ไปในกำรระหว่ำงฝึกหรือกำรปฏิบัติงำน

๔. กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรค้นหำวิธีกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ของหน่วยต่ำง ๆ ใน กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ซึ่ง กรง.ฐท.สส. ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ ฐท.สส.โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑) ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนได้มีกำรคัดเลือกผู้ที่ทำหน้ำที่
km facilitator เพื่ออำนวยกำร กำกับกำรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลำ
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๕. จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นให้หน่วยต่ำงๆใน ฐท.สส. มีกิจกรรมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มำกขึ้นเพื่อให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ตลอดเวลำ ในกำรปรับปรุง/แก้ไข กระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำและ
กระบวนกำรงำนสนับสนุนของหน่วย ซึ่งจะทำให้หน่วยได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๖. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ควำมรู้กับกำลังพลในเรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ที่ถูกต้องและ
ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ โดยเชิญ วิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอก ทร. มำให้ควำมรู้กับกำลังพล
๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ
(๗) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านันมีความแม่นยา ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และแพร่หลาย
กร..ฐท.สส. ได้นาแนวทาง และมาตรการ การปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กองทัพเรือกาหนด
และโปรแกรมที่นามาใช้ในหน่วยงานได้ผ่านการทดสอบทดลองใช้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ผ่านคณะทางาน
ต่างๆ ทาให้มั่นใจได้ว่าการนามาใช้มีความแม่นยา ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ อีกทังมาตรการในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของทางราชการได้ปฏิบัติตามหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัด ดังนี
๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่ว ยงาน
เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน
๒. ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็ นกระบวนการและมีมาตรฐาน และมีการทดสอบ
ระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน
๓. จัดทาคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทังมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๔. ติ ดตามผลการใช้ร ะบบงาน เพื่อรับ ทราบปัญ หาและความต้ องการ เพื่ อเป็น ข้อมูล สาหรั บการ
ปรับปรุงให้ระบบ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทังสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๕. ทุกครังที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ในด้านหนึ่ง ด้า นใด เจ้าหน้า ที่ที่รับผิ ดชอบจะปรับปรุง ข้อมู ล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย
๖. หน่วยเจ้าของระบบจะมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความ
จาเป็น ในการใช้งานเท่านัน
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(๘) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย
รูปแบบที่ใช้งานง่าย สาหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทังผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (*)
กรง.ฐท.สส. มีวิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทังข้อมูลและสารสนเทศ
มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจาเป็นในภารกิจ
อย่างมีประสิทธิผล ดังนี
๑. มี ก ารจั ด ท าแผนการส ารองข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ ต้ อ งส ารองข้ อ มู ล
สารสนเทศของหน่วยเป็นประจา (กรง.ฐท.สส. ฝากเว็บไซต์ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง สานักปฏิบัติการ สสท.ทร.
ในลักษณะ Network Storage)
๒. มีการจัดทาแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ สาหรับการกู้คืนข้อมูล สารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
กรณีต่าง ๆ
๓. ติ ดตามพัฒนาการเทคโนโลยีส ารสนเทศด้ านการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกาหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และนาจุดอ่อนที่พบมาปรับปรุงแผน
ความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความ
ร่วมมือ รวมทังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี
๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
๒. สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็น มีความพร้อมใช้
งานและใช้งานง่าย
๓. มีการสารองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถนามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงานเกิด
ความเสียหาย
(ตัวอย่าง เว็บไซต์กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ www.workshop.navy.mi.th)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้
ปลอดภัยและใช้งานง่าย
กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
พ.ศ.๒๕๕๔ ทาให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี
ด้านฮาร์ดแวร์
๑. มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปจะเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแนะนา และหากมีความต้องการใช้งานนอกเหนือคุณลักษณะ
เฉพาะดังกล่าวจะกาหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นกรณี ๆ ไป
๒. มีการกาหนดสถานที่ติดตังสาหรับกรณีฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการ (Server) ให้กับ
ระบบงานต่าง ๆ โดยฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการระบบงานหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่
จะติดตังไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่เป็ นมาตรฐาน ส่ว นฮาร์ด แวร์ ที่ท าหน้ าที่เ ป็น เครื่ องให้บ ริการเฉพาะภายในหน่ วยงานหรือ ระบบงานที่ มี
ความสาคัญระดับรองลงไปจะติดตังในสถานที่ที่หน่วยงานเจ้าของระบบนัน ๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีความ
มั่นคงปลอดภัย

๙๘

ด้านซอฟท์แวร์
๑. ใช้ซอฟท์แวร์สาเร็จรูปมาตรฐานสานักงานโดยทั่วไปที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์
๒. กรณีที่ต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ที่เป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนัน ๆ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนาขึน
เอง เช่น ระบบ Glin System หรือในกรณีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานัน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมกากับดูแลการพัฒนาให้เป็นไป
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุม และการตรวจรับให้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึนเป็นไปตาม
ความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๓. กองทัพเรือมีการกาหนดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๔ กาหนดหลักการและมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ โดยมีสาระสาคัญ ที่
ครอบคลุมในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และ
พืนที่ใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษา ความปลอดภัยการพัฒนาโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศที่มีชันความลับ และการปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีกรมการสื่อการและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นรักษาการตามระเบียบ และมีกรม
จเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
ข.ความรู้ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
(๙) การจัดการความรู้
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
• ผสานและหาความสัมพันธุ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่างเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ
• ระดมความรู้ที่เกี่ยวข้อง และนาไปใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การรวบรวมและถ่ า ยทอดความรู้ ข องบุ ค ลากรของ กรง.ฐท.สส. โดยทั่ ว ไปจะใช้ แ นวทางตามที่
คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ของ ทร. กาหนด โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการ คณะทางานตามสาขา
ต่าง ในการจัดการความรู้ภายในหน่วยเป็นประจาทุกปี มีการจัดทาแผนการดาเนินการในแต่ละปี ประชุม
คณะกรรมการ คณะทางาน ตามระยะเวลาในแผน มีการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่สนับสนุนภารกิจ หรืองานด้านต่างๆ ของกาลังพล มีการนาเอาเทคโนโลยี
และแอปริเคชั่นในปัจจุบันมาสนับสนุนการจัดการความรู้ มี การถ่ายทอด หรือแนะนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่าง กรง.ฐท.สส. กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ
นัน กรง.ฐท.สส. ใช้ช่องทางการประชุมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้และการ
นาเสนอเอกสารผลงานการจัดการความรู้ให้กับคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. อยู่อย่างสม่าเสมอ
ทังนีในการดาเนินการได้นา ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้อง จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขด้ ว ย ท าให้ เ กิ ด นวั ต กรรมในการซ่ อ มท าขึ นมากมาย เช่ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบขดลวด
สนามแม่เหล็กมอเตอร์โดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ช่วยยกมอเตอร์ เครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ ระบบการ
ซ่อมทาฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นต้น

๙๙

ดาเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วย แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ กาหนดแผน/ และดาเนินการ

๑๐๐

๑๐๑

• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ใช้วิธีการจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือ ทังคู่มือประกอบนวัตกรรมที่สร้าง
มา คู่มือตามสาขางาน ๑๓ งานหลัก ๑๓๘ สาขางานย่อย จัดทาและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
หน่วย (BIG DATA) สามารถนามาใช้ในการถ่ายทอดหรือปรับปรุง ประยุกต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Network-Attached Storage (NAS) หรือ การจัดเก็บข้อมูลบน
เครือข่ายของ กรง.ฐท.สส.

(๑๐) การวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการ
ดาเนินการที่ดี
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิ บัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการนาเอาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Network-Attached Storage (NAS) หรือ การจัดเก็บ
ข้อมูลบนเครือข่ายของ กรง.ฐท.สส.ทาให้สามารถค้นหาปฏิบัติการที่มีผลการดาเนินงานที่ดี หรือมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
มีการนาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ดังนี
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้นผลักดัน การประสานงาน กากับ
ติดตาม และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนัน ๆ และนา
ความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้

๑๐๒

๓. ใช้ระบบพี่เลียงขับเคลื่อนการจัดการความรู้
๔. ปลูกฝังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรมในองค์กร
๕. นาความรู้จากแต่ละบุคคลมาบูรณาการร่วมกันและจัดทาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

๑๐๓

(๑๑) การเรียนรู้ระดับองค์การ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝัง
ลึกลงไป ในวิถีการปฏิบัติงานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรง.ฐท.สส. ใช้นโยบายตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบและกองทัพเรือกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
โดยกาหนดให้มีการจัดเก็บความรู้ในตาแหน่งที่สาคัญของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ กอง ๑ องค์ความรู้
รวมทัง ได้ เผยแพร่กระบวนการจัด การความรู้ที่เ ป็น เลิ ศของหน่วยให้ หน่ว ยงานภายนอกได้ รับ ทราบ ผ่า น
นิทรรศการการจัดการความรู้ที่กองทัพเรือจัดขึน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาดูง านการ
จัดการความรู้ในกองทัพเรือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยต่าง ๆ ต้องรักษามาตรฐานที่เป็นเลิศไว้ นอกจากนัน
แล้วยังได้ส่งเสริมให้มีการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) เป็นประจา เพื่อช่วยให้
การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

จก.กรง.ฐท.สส. มอบนโยบายด้านการจัดการความรู้

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action
Review)

๑๐๔

๑๐๕

หมวด ๕ บุคลากร
๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
(๑) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังด้านบุคลากรรวมทังทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกาลังคนที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
จาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจัดหน่วยขึนตรงของ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่
กาหนดได้ ประกอบด้วยหน่วยขึนตรง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จานวน ๓ หน่วย แบ่งกลุ่มการจัดส่วน
ราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกเป็น ๓ กอง ได้แก่ กองบังคับการ กองแผนการช่าง กองโรงงาน
โดยการกาหนดรายละเอียดต่างๆ และจัดทารูปแบบของมาตรฐานการจัดหน่วยประเภทนัน ๆ เป็นเอกสารที่
เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ (หรือเรียกคาย่อว่า “อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ”) กาหนดประเภท
จานวนของอัตราตาแหน่ง และคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติง านของหน่วยขึนตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในด้านที่
เกี่ยวข้อง สาหรับการบรรจุกาลังพลที่จ ะปฏิบัติงานตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วยขึนตรง กรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ ดังกล่าวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ภารกิจ
หน้ า ที่ไ ด้ รับ มอบหมาย และความจ าเป็ นในการต้อ งการก าลั ง พลในการปฏิ บัติ ง าน รวมทังสอดคล้อ งกั บ
สถานภาพด้านงบประมาณที่จะอานวยให้ในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบันในยามปกติ กองทัพเรือได้กาหนดสัดส่วนการ
บรรจุกาลังพลปฏิบัติงานตามโครงสร้างของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ไว้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ดังนี
ร้อยละการบรรจุกาลัง
ลาดับ
ด้าน
หน่วย
พล
ที่
ของอัตราที่กาหนด
๑กองบังคับการการ
๑. แผนกธุรการ
ไม่เกินร้อยละ ๘๐
จานวน ๖ หน่วย
๒. แผนกกาลังพล
๓. แผนกการเงิน
๔. แผนกจัดการ
๕. แผนกพัฒนาการช่าง
๖. แผนกโครงการและ
งบประมาณ
๒กองแผนการช่าง
๑. แผนกแผนและประมาณการ ไม่เกินร้อยละ๘๐
จานวน ๓ หน่วย
ช่าง
๒. แผนกออกแบบ
๓. แผนกพัสดุช่าง
๓กองโรงงาน
๑. แผนกก ากั บก ากั บการซ่อ ม ไม่เกินร้อยละ ๘๐
จานวน ๖ หน่วย
สร้าง
๒. แผนกจัดแผนงาน
๓. แผนกควบคุมคุณภาพ
๔. แผนกโรงงานเครื่องกล

๑๐๖

ลาดับ
ที่

ด้าน

หน่วย

ร้อยละการบรรจุกาลัง
พล
ของอัตราที่กาหนด

๕. แผนกโรงงานเรือเหล็ก
๖. แผนกโรงงานไฟฟ้า
๗. แผนกโรงงานเรือไม้และ
บริการ
(อ้างอิง : อัตราเฉพาะกิจ: อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ)

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ อฉก.๒๔๓๐ เป็นกรอบอัตรากาลังพลซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทังมีการทบทวนกรอบอัตรากาลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อปรับแก้ไขให้
ตรงตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดทา job description เพื่อแสดงขีดความสามารถและ
คุณสมบัติของกาลังพลที่ต้องการในแต่ละตาแหน่ง สาหรับใช้เป็นแนวทางในพิจารณาบรรจุกาลังพลให้ตรงตาม
หน้าที่และคุณวุฒิโดยได้บรรจุกาลังพลตามโครงสร้างที่ ทร.กาหนด กล่าวคือ ไม่เกินร้อยละ ๘๐
สาหรับการบรรจุกาลังพลที่จะปฏิบัติงานตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วย จะพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ภารกิจหน้าที่ไ ด้รับมอบหมาย และความจาเป็นในการ
ต้องการกาลังพลในการปฏิบัติง าน รวมทั งมีการทบทวนกรอบอั ตรากาลัง พลให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่ อ
ปรับแก้ไขให้ตรงตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสดงขีดความสามารถและคุณสมบัติของกาลัง
พลที่ต้องการในแต่ละตาแหน่ง สาหรับใช้เป็นแนวทางในพิจารณาบรรจุกาลังพลให้ตรงตามหน้าที่และคุณวุฒิ
โดยได้บรรจุกาลังพลตามโครงสร้างที่ ทร.กาหนด
เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถของกาลังพลให้สนองต่อภารกิจของหน่วยได้อย่างต่อเนื่องทดแทน
กาลังพลที่เกษียณอายุราชการและลาออก จึงได้มีการทดสอบและประเมินผลการทางานในกลุ่มของพนักงาน
ราชการสาขางานทางเทคนิคต่างๆ ตามวงรอบ ๖ เดือน ด้วยรูปแบบที่กาหนดขึนภายในทังภาคการทดสอบ
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการรายงานผลให้ผู้บัง คับบัญ ชาทราบเพื่อนาผลการทดสอบประเมินกา หนดเป็น
โครงการ นโยบาย ต่างๆ ในการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในงานตามสาขาเฉพาะทาง กาหนดให้มี
โครงการพี่สอนน้อง On the job training หรือกาหนดส่งกาลังพลเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกอยู่
อย่างต่อเนื่อง

๑๐๗

(๒) บุคลากรใหม่
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธี การอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และพิจารณาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและบุคลากรใหม่
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทางมุมมอง วัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ้างและของชุมชนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (*)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรใหม่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ
การสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุ บุคลากรใหม่ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ก็จะเอามาจากการสรรหา
ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจาแนกการดาเนินการออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
1) กาลังพลที่กองทัพเรือเป็นผู้ผลิตเอง ได้แก่ กาลังพลที่ต้องการคุณสมบัติเป็นการเฉพาะ ในสาขาอาชีพ
ที่ต้องการ ที่ไม่สามารถจัดหาจากบุคคลพลเรือนทั่วไปได้ เช่น นักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ นักเรียนพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น โดยกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะทาการร้องขอไปยังหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาสรรหาและ
บรรจุให้
2) กาลังพลที่กองทัพเรือรับสมัครจากบุคคลพลเรือนภายนอกกองทัพเรือได้แก่ กาลังพลที่มีคุณสมบัติ
ทั่วไป ในสาขาที่กองทัพเรือมีความต้องการในการปฏิบัติงาน โดยรับสมัครจากบุคคลพลเรือนที่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพเรือทังระดับอุดมศึกษา และต่ากว่าอุดมศึกษาและแต่งตังยศเป็นบุคลากร
ชันสัญญาบัตร และชันต่ากว่าสัญญาบัตร แล้วแต่กรณีตลอดจนพนักงานราชการ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จะทาการร้องขอไปยังหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาสรรหาและบรรจุให้ สาหรับ
พนักงานราชการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จะดาเนินการสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการตามแนวทางที่
กองทัพเรือ กาหนด
การรักษาบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ มีแนวทางในการ คือ
 จะต้องทาสัญญากับกองทัพเรือ
 จะได้รับสิทธิ สวัสดิการและการบารุงขวัญที่เหมาะสมกับระดับชันยศและตาแหน่ง ตามระเบียบของ
ทางราชการ
 ได้ รั บ การพิ จารณาบาเหน็จ /ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านเป็น ประจ าตามวงรอบทุ ก ๖ เดือ นตาม
หลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกาหนด

๑๐๘

 กรณีปฏิบัติงานในหน้าที่จ นได้รับบาดเจ็บหรือเสี ยชีวิต จะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด
 ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ/เลื่อนตาแหน่ง ตามแนวทางการรับราชการที่กาหนดไว้ในแต่ละประเภท
 ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ทังที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ตามแนว
ทางการรับราชการ เช่น โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน โรงเรียนชันต้น
ทั่วไป โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนอาวุโส และวิทยาลัยการทัพเรือ ตามลาดับ และการเข้ า
รับการอบรมตามโครงการศึกษาอบรมที่ ทร. และหน่วยต่างๆ ได้จัดขึน
เพิ่มเติม – ให้ครอบคลุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ทหารกองประจาการ

(๓) การทางานให้บรรลุผล
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้
• งานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรลุผลสาเร็จ
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
• มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดหน่วยขึนตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพเรือกาหนด
โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝ่ายอานวยการ ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายสนับสนุน โดยการจัด
หรือกาหนดอัตราของหน่วยขึนตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยการจัดทาออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตราการจัด
และยุทโธปกรณ์ รวมทังมีการจัดระบบงาน การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามลาดับชัน และมอบอานาจการ
ตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ โดยสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของคาสั่งมอบอานาจ ซึ่งจะเป็นการ
กระจายอานาจในการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยต่างๆ บรรลุผลสาเร็จในภาพรวมของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ทันต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ (อ้างอิง: อฉก.๒๔๓๐ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ)

๑๐๙

ซึ่งในส่วนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร โดยจัดแบ่งตาม
สายการบังคับบัญชา มีหน่วยขึนตรง ได้แก่ กผช.กรง.ฐท.สส. กงน..กรง.ฐท.สส.และบก. กรง.ฐท.สส. มีการมอบ
อานาจให้กับผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานในสายงานต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา เป็นการ
กระจายอานาจ ทาให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว และมีการทบทวนการมอบอานาจเพื่อให้มีความเหมาะสม
มีการจัดตังคณะกรรมการและคณะทางานในงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งขึน จากบุคลากรหลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ Cross
Functionเพื่อร่วมกันดาเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มีความสาคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เช่น
๑. คณะกรรมการและคณะทางานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกาลังพลและครอบครัวกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึนตรง กรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๒. คณะทางานการจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธานคณะที่
ปรึกษา และมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑) เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
๓. คณะทางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กรง.ฐท.สส. โดยมี รอง จก.กรง.ฐท.สส. (๑)
เป็นประธาน
๔. คณะกรรมการสวัสดิการสวัสดิการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี จก.กรง.ฐท.สส. เป็นประธาน
(๔) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึน ความต้องการเหล่านีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยในส่วนกาลังรบของฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
มีนโยบายบรรจุกาลังพลให้กับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ดังนันเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังพลที่อาจเกิดจาก การเกษียณอายุราชการ การ
ย้า ยหมุ น เวี ย น และ การลาออกจากราชการ กรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ จะด าเนิ น การร้ อ งขอจาก
กองทัพเรือ มีการส่งเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถรับการเปลี่ ยนแปลง และมีการฝึกหัด
ศึกษา ทบทวน สาหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติอยู่อย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ ณ ห้วงเวลานันๆ
กาหนดเป็นนโยบายกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบให้หน่วยขึนตรงกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
บริหารจัดการกาลั งพลของหน่วยให้ มีการรับการอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้กาลัง พลสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบมีการจัดทา บัญ ชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕) ซึ่ง เป็นบัญ ชีแสดงรายชื่อและ
ตาแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์หรืออัตราเฉพาะกิจ ซึ่งจัดเตรียมไว้ตังแต่ยามปกติ เพื่อใช้ในยาม
สงครามตามแผนป้องกันประเทศ ทาให้กาลังพลสามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมการให้ตนเองมี
ความพร้อม ที่จะปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการบริหารอัตรากาลัง ความต้องการของบุคลากรและความ
จาเป็นของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

๑๑๐

- การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเติบโตของบุคลากรในทุกช่วงเวลา
- การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทังเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และระบบงานในกรณีจาเป็น
กรง.ฐท.สส. กาหนดเป็นนโยบายบริหารจัดการกาลังพลของหน่วยให้มีการรับการอบรม และถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อให้กาลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมี
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(๕) สภาพแวดล้อมการทางาน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานในด้าน
สุขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรรวมทังปรับปรุงให้ดีขึน
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กาหนดเป็นนโยบายสาคัญของผู้บังคับบัญชา ในการดูแลกาลั งพลใน
ด้านต่าง ๆ รวมทังเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งหน่วยมีบ้านพัก
ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงงานราชการโดยได้จัดพักอาศัยอย่างทั่วถึง เท่าขีดความสามารถของจานวน
บ้านพักจะรองรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้พักอาศัยในพืนที่ดัง กล่าว จึง สามารถเดินทางจากบ้านพักมายังสถานที่
ทางานได้อย่างสะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นาน เส้นทางอยู่ในวิสัยที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลสถานที่ทางานของ
ส่วนต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้กาลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ผ่านทางกิจกรรม
ต่าง ๆ กิจกรรม ๕ ส รรมกิจก .Big Cleaning Day มีการประกวดเพื่อสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาความสะอาดสถานที่ทางานอยู่อย่างต่อเนื่องทาให้ภูมิทัศน์โดยรอบของหน่วยมีสภาพเรียบร้อย สวยงาม
รวมทังมีการประเมินผล และการจัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอือต่อสุขภาพ ตามโครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตกาลังพล กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๑๑๑

ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง
- มีการกาหนดตัววัดและเป้าประสงค์อะไรบ้างสาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากร และ
เป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่างที่สาคัญหรือไม่สาหรับสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กาหนดกลุ่มงานด้านสภาพแวดล้อมสอดรับกับแนวทางสุขภาพ
สวัสดิภาพของกาลังพล ทังกลุ่มงานทางเทคนิคและกลุ่มงานฝ่ายอานวยการดังนี
ด้านสุขภาพ กาหนดให้มีการประเมินสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจาปีพร้อมการรายงานผล
- จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายในพืนที่บ้านพักข้าราชการ เช่น สนามกีฬา สระว่ายนา ห้องออกกาลัง
กาย สนามไดร์ฟกอล์ฟ เป็นต้น
- กาหนดให้กาลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี และทดสอบสมรรถภาพกาลังพล
จานวนปีละ ๒ ครัง ตามนโยบายกองทัพเรือ
- ส่งเสริมและรณรงค์ให้กาลังพลออกกาลังกายเป็นการส่วนรวมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกาลัง
พลภายในหน่วยปีละ ๒ ครัง รวมทังกาหนดให้กาลังพลมีดัชนีมวลกาย(BMI) ไม่เกิน ๒๔ หรือลดลงจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน

อานวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพพนักงานราชการ

๑๑๒

ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทางาน
- หน่วยต่างๆ มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน และวิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอั นตราย
ในขณะปฎิบัติงาน
- หน่วยต่างๆ มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจาหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจาทุกวงรอบ
ตลอดจนให้มีการกาหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วยและมีการซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์
อย่างสม่าเสมอ
- มีการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ กรง.ฐท.สส. รวมถึงการรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

สวมใส่ชุดปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์นิรภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงอยูเ่ สมอ

จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การกู้ชีพ (First Aid & CPR)

๑๑๓

จัดบรรยายทางวิชาการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
(๖) นโยบายและสวัสดิการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อ
สนับสนุนบุคลากร กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ออกแบบสิ่ง ดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่
หลากหลายของบุคลากรตามประเภทและส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่สาคัญที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ จัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสวัสดิการ และการบริการต่างๆ ให้กับกาลังพล เพื่อการดูแลและ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดารงชีวิตของกาลังพลในพืนที่ต่างๆ ของกองทัพเรือเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ความพึงพอใจและให้เกิดแรงจูใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ในด้านต่างๆ ดังนี
๑. ร้านค้าและสโมสร ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าและสโมสร เช่น สโมสรริมนา กรมโรงงาน
ฐานทั พ เรื อ สั ต หีบ จั ด ให้มี ร้ า นขายอาหารตามสั่ ง ร้ านขายของช า ร้ า นซั กรี ด ร้ านตั ด ผม ภายในบ้ า นพั ก
ข้าราชการ กรง.ฐท.สส.

จาหน่ายสินค้าราคาถูกส่งเสริมกิจการภายใน

สโมสรริมน้า(โรงอาหาร)

๑๑๔

๒. ที่พักอาศัยของทางราชการ โดยแบ่ง เป็นส่วนของนายทหารสัญ ญาบัตร นายทหาร ประทวนและ
ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานราชการ ณ บ้านพักข้าราชการ กรง.ฐท.สส.

๓. การออมทรัพย์และการกู้เงินภายในกองทัพเรือ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม สหกรณ์เคหะสถาน
ราชนาวี ในแต่ละปี กองทัพเรือจะจัดผู้ให้บริการทางด้านการเงินมาให้บริการในพืนที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ และจัด
ให้มีการกู้เงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่กาลังพล

๔. การกีฬาและนันทนาการให้กับกาลังพลและครอบครัวภายใน เช่น สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล
สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส เป็นต้น

๕. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น บ้านรับรอง สถานรับเลียงเด็กปฐมวัย

๑๑๕

๖. มอบทุนช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ ของ กรง.ฐท.สส.

อีกทังกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการ
สวั ส ดิ ก ารและการบริ การให้ กั บ ก าลั ง พลและครอบครั ว เพื่ อ ให้ มี ข วัญ ก าลั ง ใจและคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี โ ดยมี
เป้าหมายเพื่อให้กาลังพลทุกระดับได้รับสวัสดิการและการบริการกาลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่ง
กาหนดเป็นแนวทางการดาเนินการดังนี
๑. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการกาลังพล เพื่อให้กาลังพลทุกระดับได้รับ
สวัสดิการและการบริการกาลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญกาลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้กาลัง พลชันผู้น้อยทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึง
ให้บริการด้านการสวัสดิการ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทังสวัสดิการของ ทร. และสวัสดิการที่หน่วย
จัดขึนเพื่อให้กาลังพลชันผู้น้อยสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตามสิทธิด้านการสวัสดิการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วมากขึน
๓. จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยกาลังพลและครอบครัวให้ได้รับตามสิทธิอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมทัง
จัดให้กาลังพลและครอบครัวได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อให้ กาลังพล
และครอบครัวได้รับการบริการด้านที่พักอาศัยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและพอเพียง

๑๑๖

๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(๗) องค์ประกอบของความผูกพัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
วิธีการกาหนด องค์ประกอบเหล่านีแตกต่างกันอย่างไรตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร
กรง.ฐท.สส. ได้แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน คือ มีการจัดสวัสดิการที่ดี มีการจัดการบริหารกาลัง พลเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่า
เทียม และเป็นธรรม ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์กับกาลังพลและครอบครัว รวมถึงการจัดโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล เป็นหน่วยงานในโครงพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกาลังพล
และชุมชนแบบบูรณาการของ กองทัพเรือ เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การดาเนินการใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล นัน จะเป็นการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจแก่กาลังพล โดยเริ่มจาก
สารวจความต้องการที่หลากหลายของกาลัง พลของหน่วยต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกาลังพลโดยผลจากการเชิญ
ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันสัมมนาแล้วสามารถกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก มีการจัดสวัสดิการที่ดี มีการ
จัดการบริหารกาลังพลเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ตลอดจนมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับกาลังพลและครอบครัว รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานในโครงพัฒนาเครือข่ายสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตกาลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของ กองทัพเรือ เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงานเช่น กิจกรรมสรงนาพระและรดนาขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ กีฬาภายใน กรง.ฐท.สส.
(๘) การประเมินความผูกพัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทังที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัด
เหล่านีมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ตัวชีวัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
อย่างไร
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กรง.ฐท.สส. โดยได้
กาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของกาลังพล ได้แก่ปัจจัยด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิต
วิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการทางาน นโยบายการบริหารงาน ความสาเร็จในการทางาน ตาแหน่งงาน
และความก้าวหน้า สิทธิกาลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การยอมรับนับถือ และ
ภาพลักษณ์โดยจะมีการกาหนดปัจจัยส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพันต่อหน่วยประกอบด้วย
๕ ปัจจัยได้แก่

๑๑๗

๑. สภาพการทางานได้แก่ การกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพซึ่งรวมถึงการ
ควบคุ มเกี่ย วกับเสียงการรบกวนทางสายตาจัดสภาพแวดล้อ มของการทางานให้ส ะอาดถูกสุ ขลักษณะต่ อ
ร่างกายทังในด้านแสงสว่างเสียงตลอดจนความสะอาดทั่วไปและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการ
ทางานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการทางานหรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเพื่อรักษา
ชีวิตและสุขภาพของคนในองค์การ
๒. ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าได้แก่ การได้รับเลื่อนขันเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองค์การ
การแต่ง ตังเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานการได้ รับความก้าวหน้าในอาชีพรวมทังการมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหา
ความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม
๓. สิทธิกาลังพลได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ยศ เครื่อง
ราช เหรียญตรา และสิทธิกาลังพลอื่นๆ
๔. การเงินได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเงินของตัวเองความสามารถในการจัดการหนีสิน
ความพอเพียงในการดาเนินชีวิต และความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติม
๕. การยอมรับถือ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานอาจจะอยู่ในรูปของ
การชมเชยแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เมื่อได้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสาเร็จ
พร้อมทังให้หน่วยขึนตรง กรง.ฐท.สส. ดาเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทางานของ
กาลังพลตามปัจจัยชีวัดที่กาหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความสาคั ญและระดับความพึง
พอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน เพื่อนาผลการประเมินฯ ที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและ
จัดลาดับความสาคัญ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กาลังพลให้ดีขึนตามลาดับความสาคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการ
ทางานของก าลั ง พล ซึ่ ง จะมี ค วามต้อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะหน่ว ยงานเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของกาลังพล
(๙) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์สาคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่รายงานไว้ในหมวด ๗ เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
ทังความผูกพันของบุคลากร และผลลัพธ์ของส่วนราชการ
กรง.ฐท.สส. ได้นาผลการประเมินความผาสุกของกาลังพลมาพิจารณาร่ว มกับแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกาลังพลเพื่อให้มีความสอดคล้อง และนาผลการประเมินมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อจัดทาแผนในการ
ปรับปรุงในปีถัดไป
ข. วัฒนธรรมส่วนราชการ
(๑๐) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การ
ทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร

๑๑๘

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดาเนินการสร้างวัฒนธรรมในการสื่อสารโดยแบ่งเป็น ๒ แนวทางใน
การดาเนินงาน โดยอาศัย ค่านิยมของ กรง.ฐท.สส. อันเกิดจากพฤติกรรมของกาลังพล กรง.ฐท.สส. คือ ค่านิยม
บารุงเรือให้พร้อมรบ ( KEEP FLEET FITS TO FIGHT ) ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมาย ภารกิจที่หน่วยได้รับ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติทุกระดับชัน
เพื่อนามาเป็นแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงขันตอนการทางานให้ดีอยู่เสมอ การสื่อสารที่เป็นทางการ ได้แก่ การจัด
ประชุม สัมมนา เพื่อให้เกิดการสื่อสารในทุกระดับชัน เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไป กับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา
การเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และบทเรียนเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมสม่าเสมอ
สอดส่องดูแลครอบครัวในสังกัด
๑. การดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานและทาให้เกิดความร่วมมือที่ดี
มากขึน
- มีกิจกรรมทางศาสนา ได้จัดร่วมกันในวันสถาปนาหน่วย
- การจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เพื่อเพิ่มความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฯลฯ
๒. มีการประชุมหน่วยขึนตรงของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในทุกเดือนอย่างเป็นทางการ เพื่อชีแจง
การปฏิบัติที่สาคัญของหน่วยขึนตรงให้กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ รับทราบการปฏิบัติที่สาคัญ ปัญ หา
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของหน่วย
๓. มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วย/กอง/แผนก เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน

จัดประชุมย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

๑๑๙

๔. มีการจัดทากล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วย เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาหน่วย รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยเพื่อปรับทัศนคติ และฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ระดับชัน
ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
(๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและสร้าง
ความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่อง
ชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร
- ระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร
มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นขันที่ผู้บังคับบัญชาและกาลังพลมาทบทวนว่าภารกิจ ความรับผิดชอบ
ของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมใน
ส่วนไหนบ้างโดยเน้นการสื่อสารสองทางแบบมีส่วนร่วม ทาการตกลงร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายและดัชนีชี
วัดผลงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัยวัดผลงานทังทางด้านผลลัพธ์และด้านพฤติกรรม สาหรับด้านพฤติ กรรมนัน
ในส่วนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกาลังพลตาม
แนวทางที่ ทร. กาหนดโดย
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกาลังพลในทุกระดับชันตามวงรอบ ตามแบบประเมินที่ ทร.
กาหนด ทางระบบสารสนเทศปีละ ๒ ครัง พร้อมทังชีแจงผลการประเมินให้กาลังพลทราบ เพื่อนาไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน และลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึนจากการปฏิบัติงาน กับให้ผลตอบแทนในการพิจารณา
บาเหน็จความชอบประจาปีสาหรับกาลังพลที่ปฏิบัติงานดี

๑๒๐

- การประเมินมีการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินขีดสมรรถนะตามตาแหน่งงาน ซึ่ง
นามาพิจารณาในการพิจารณาบาเหน็จความชอบ และให้รางวัลบุคคลดีเด่นของหน่วยในสินปีงบประมาณ ซึ่ง
เป็นการประเมินทังสามระดับ คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
- การประเมินบุคลากรจัดให้มีการประเมินทุกวงรอบ ๖ เดือน ซึ่งบุคลากรจาเป็นต้องแสดง
ภาระงานที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานหลักของหน่วย โดยการกาหนดตัวชีวัด และผลสัมฤทธิ์ของงานให้มี
ความท้าทาย ตลอดจนนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขันการประเมินผลงาน โดยการวัดผลการปฏิบัติงานงานที่ปฏิ บัติได้
จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลงานที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาคาดหวั ง ตามปั จ จั ย วั ด ผลงานทั งทางด้ า นผลลั พ ธ์ แ ละด้ า น
พฤติกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร นาผลการประเมินไปใช้ในการให้รางวัลในเรื่องของการปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัส ตลอดจนนาไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งงาน การบริหารคนดีคนเก่ง ตลอดจน
หาผู้สืบทอดตาแหน่งได้ต่อไป
การทบทวนการปฏิบัติงาน เป็นขันที่ผู้บังคับบัญชาและพนักงานทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามี
ผลสาเร็ จอย่างไร มีปั ญหาและอุปสรรคอย่า งไรการปฏิบัติง านร่วมกันในอนาคตต้ องพัฒนาปรับปรุง อะไร
อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึน
(๑๒) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดาเนินการเรื่องต่อไปนีอย่างไร
• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผล
สาเร็จของแผนปฏิบัติการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ทังในระยะสันและระยะยาว
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ และการสร้างนวัตกรรม
• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการอย่างมีจริยธรรม

๑๒๑

• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
• ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการจัดบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และตามแนวทางการรับราชการ รวมถึงการฝึกหัดศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในทุกระดับชันอีกทังมีการแต่ง ตังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
สมรรถนะหลักของหน่วย ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการทังใน
ระยะสันและระยะยาว โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ตลอดจนภารกิจและพันธกิจของหน่วย
รวมถึงชีแจงให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้บรรลุสู่เป้าประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน

สนับสนุน ส่งเสริมกาลังพลในทุกระดับเข้ารับการศึกษา อบรม ทั้งใน และ นอก กองทัพเรือ
- มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทาองค์ความรู้ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วย และพิจารณาจัดหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นาไปใช้และปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็น
นวัตกรรม

๑๒๒

- ให้กาลังพลร่วมการอบรมศีลธรรมของฐานทัพเรือสัตหีบ ประจาเดือน เพื่อปลูกจิตสานึกให้กาลังพล
และครอบครัวมีจริยธรรม ศีลธรรม ไม่คดโกง
- มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการปฏิบัติงานมา(AAR) มีพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีขึน
- มี ก ารจั ด การประชุ ม สั ม มนาในการจั ด การความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานประจาตาแหน่ง เพื่อนาผลจากการปฏิบัติงานมาจัดทาเป็นองค์ความรู้ และคู่มือการปฏิบัติงาน ทาให้
บุคลากรที่จะมาทดแทนในตาแหน่งดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระหว่างการปฏิบัติงาน
ให้มีการพิจารณาจัดบุคคลากรปฏิบัติงานทดแทนกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
(๑๓) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างไร ผลลัพท์ของการเรียนรู้และพัฒนามีความเชื่อมโยงกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากรและความสาเร็จ
ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบอย่างไร และนาความเชื่อมโยงดังกล่าวมาสู่ การกาหนดโอกาสการพัฒนาทัง
ด้านความผูกพันของบุคลากร และระบบการเรียนและการพัฒนา
มีการประเมินผลการศึกษา และฝึกอบรม ทังก่อนและหลังการศึกษาและอบรม โดยจัดทาแบบทดสอบ
ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการศึกษา
อบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๑๔) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่ว
ทังส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของหัวหน้างาน และ
ผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิผล

๑๒๓

กรง.ฐท.สส. มีการย้ายบรรจุบุคลากรภายในหน่วยตามแนวทางการรับราชการที่กองทัพเรือกาหนด
รวมถึงให้มีการศึกษา อบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ และสายวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรในการบรรจุในตาแหน่งที่สูงขึน
พิจารณาการบรรจุบุคลากรในตาแหน่งหัวหน้างาน และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติ และความรู้ ความสามารถ เคยปฏิบัติงานในลักษณะงานเดียวกันมาก่อน รวมถึงมีวิสัยทัศน์และตังใจใน
การปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างดี

จัดพิธีประดับยศตามวาระ

๑๒๔

๑๒๕

หมวด ๖ การปฏิบัติการ
๖.๑ กระบวนการทางาน
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
(๑) ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทางาน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการวัด และประเมินผลข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการทางาน
การวัดและประเมินผลที่สาคัญของผลผลิต การบริการ กระบวนการทางาน กรง.ฐท.สส. นั่นก็คือผล
ของการซ่อมทาเรือแล้วเสร็จและส่งมอบเรือทันเวลาตามแผนที่ กาหนดไว้เพื่อให้ผู้ใช้เรือสามารถนาเรือออก
ปฏิบัติราชการตามแผนการใช้เรือเช่นเดียวกัน แผนงานซ่อมทาเรือ ซึ่งเป็น Core Process ของหน่วยเป็น
แนวทางในการประเมินภายใต้การควบคุม กากับดูแลในทุกๆด้าน โดยนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้
ประกอบการพิจารณา นาผลการวิเคาระห์จากอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อ นามากาหนดเป็นแผนล่วงหน้า
และนามาใช้เป็นแนวทางกาหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยได้อีกต่อไป อีกทังเป็นแก้ปัญหาในจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อ
ความล่ า ช้ า ของแผนงาน ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ประเมิ น ผลการใช้
งบประมาณทุกระยะอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมต่าง ๆ และสรุ ปผลรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ เช่น
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมทาเรือ ประชุมร่วมพรรคกลินกองเรือร่วมกับหน่วยเทคนิค ประชุมหน่วย
ขึนตรงทังภายใน กรง.ฐท.สส. และ หน่วยขึนตรง ฐท.สส. มีการแต่งตังคณะกรรมการและคณะทางานการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทุกๆ ปี ซึ่ง หนึ่ง ในคณะทางานที่แต่ง ตังมีหน้าที่ในการปรับปรุง กระบวนการ
ทางานของหน่วยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับภารกิจหน่วยในปัจจุบัน

แผนงานหลักของหน่วย ( Core Process )

๑๒๖

(๒) แนวคิดในการออกแบบ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการทางาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญทังหมด

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการกาหนดกระบวนการทางานหลักตามพันธกิจ และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ทังสิน ๑๓ กระบวนการหลัก (Core Process) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการออกแบบงานให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน อีกทัง ๑๓๘ กระบวนการรอง (Sub Core Process) ที่สนับสนุนการทางานหลัก พร้อมทัง
ได้จัดทาเป็นเอกสารคู่มือของแต่กระบวนการมีการปรับปรุง ทบทวน คู่มือปฏิบัติงาน ตามวงรอบให้มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลการซ่อมทาเรือที่ส่งมอบให้ทั นกาหนดตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ

๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการนาเทคโนโลยีใหม่ความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ สัตหี บความเป็ นเลิศด้ านผลผลิต และการบริการ คุณ ค่าในสายตาของผู้รับ บริ การ และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคล่องตัวที่อาจจาเป็นมาพิจารณาในกระบวนการเหล่านี
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ภายในหน่วยงานซึ่งมี
ความเสถียรภาพเพิ่มขึนตามลาดับ เพื่อนามาใช้ในการบูรณาการงานซ่อมทาเรือที่ได้รับมอบหมาย งานพัฒนา
ขีดความสามารถกาลังพล การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ และเรื่องอื่น ๆ มีการยกระดับมาตรฐานการซ่อม
ทาเรือ การควบคุมคุณภาพงานซ่อมทาเรือ การจัดทาเอกสารควบคุมคุณภาพโดยจะส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้รับบริการ รวมทังหน่วยงานเจ้าของเรือ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไ ด้อีกต่อไป รวมทังกา รเข้าถึง
ฐานข้อมูลการซ่อมทาเรือผ่านระบบซอฟ์ทแวร์ และ Data Base ของหน่วยงานได้เช่นเดียวกัน

๑๓๓

โปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมทาเรือ

ระบบฐานข้อมูลของ กรง.ฐท.สส. (BIG DATA )

๑๓๔

(๒) ข้อกาหนดของผลผลิตการบริการและกระบวนการทางาน
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการทางาน
- กระบวนการทางานที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้างให้ระบุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการเหล่านี
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการ
ทางานโดยทาการสารวจความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิตบริการและกระบวนการทางาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ดังนี้
บริการ
๑. การวางแผนการซ่อม ดัดแปลง
แก้ไข

๒. การดาเนินการซ่อม ดัดแปลง
แก้ไข

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ด้านกฎหมาย
- คู่มือบริหารงานซ่อมบารุงเรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- คาสั่ง ทร.ที่ ๔๙/๒๕๕๙
- คู่มือการบันทึกใบซือ/จ้างในระบบ RTN ERP (PO)
- คู่มือการบันทึกข้อมูลการตรวจรับในระบบ SAP (MIGO)
ด้านความต้องการ
-จัดทาแผนและเตรียมวัสดุในการซ่อมทาเรือได้
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพของแผนและการจัดหาวัสดุ
ด้านความคุ้มค่า
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ด้านกฎหมาย
- มาตรฐาน อร.
- อทร.๔๐๐๘
ด้านความต้องการ
-เรือซ่อมทาแล้วเสร็จ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการซ่อมทา
ด้านความคุ้มค่า
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ตารางที่ ๒ แสดงการบริการและข้อกาหนดที่สาคัญของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

ข.การจัดการและการพัฒนากระบวนการ
(๔) การนากระบวนการไปปฏิบัติ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านีจะเป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญ
- มีตัววัดหรือตัวชีวัดผลการดาเนินการที่สาคัญและตัววัดในกระบวนการที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้ใน
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางานอะไรบ้าง
- ตัววัดเหล่านีเชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบอย่างไร
การปฏิบั ติ ง านประจ าวั น ของกระบวนการส าคั ญ ของ กรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หีบ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ โดยได้มีการกาหนดตัวชีวัดของข้อกาหนดที่สาคัญเพื่อใช้ในการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิ บั ติ ง านในปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ กรมโรงงาน ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ ได้ ใ ห้ ห น่ ว ยขึ นตรง น าขั นตอนการ

๑๓๕

ปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามกระบวนการทางานตามภารกิจและพันธกิจที่สาคัญของหน่วย ไปทดสอบในการ
ปฏิบัติงานตามขันตอน และสังเกตการณ์จากระหว่างการปฏิบัติ และนามาดาเนินการปรับปรุง ขันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) พร้อมทังจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
ตามภารกิจหลักของหน่วย โดยส่งผลการประเมินตนเองในด้านบริหารจัดการของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ ให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อส่งต่อคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปี ๒๕๖๐
เพื่อประเมินขันตอนกระบวนการหลัก กาหนดตัวชีวัด โดยวัดจาก ร้อยละความสาเร็จในการระบุเครื่องมือที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน, ระบุเอกสาร คู่มือ และตาราที่ใช้ในการปฏิบัติงานหลัก, การจัดทา Work flow และ Work
manual, การถ่ า ยทอดกระบวนการท างานไปสู่ ก าลั ง พล ตามวงรอบที่ คยน.ทร.ที่ก าหนดเกิด ความเป็ น
มาตรฐานในกระบวนการทางานของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงทาให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวัน
ของกระบวนการเหล่านีจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญได้
รายชื่อกระบวนการ
๑. การดาเนินการซ่อม
ดัดแปลง แก้ไข

๒. การดาเนินการซ่อม
ดัดแปลง แก้ไข

กระบวนการสร้างคุณค่า
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ด้านกฎหมาย
- คู่มือบริหารงานซ่อมบารุงเรือ อร. พ.ศ.๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- คาสั่ง ทร.ที่ ๔๙/๒๕๕๙
- คู่มือการบันทึกใบซือ/จ้างในระบบ RTN ERP
(PO)
- คู่มือการบันทึกข้อมูลการตรวจรับในระบบ SAP
(MIGO)
ด้านความต้องการ
-จัดทาแผนและเตรียมวัสดุในการซ่อมทาเรือได้
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพของแผนและการจัดหาวัสดุ
ด้านความคุ้มค่า
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ด้านกฎหมาย
- มาตรฐาน อร.
- อทร.๔๐๐๘
ด้านความต้องการ
-เรือซ่อมทาแล้วเสร็จ
ด้านประสิทธิภาพ
-ประสิทธิภาพการซ่อมทา
ด้านความคุ้มค่า
- มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดการควบคุม
๑.ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
แผนการซ่อมทาเรือ
๒. ร้อยละความสาเร็จของการจัดหา
วัสดุสาหรับการซ่อมทาเรือของกรม
โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
จุดควบคุม
- การรายงานผลการปฏิบัติ
ประจาเดือน

๑. ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข เรือ
จุดควบคุม
- ปฏิบัติได้ตามแผนและใบสั่งงานที่
กาหนด
- การรายงานผลการปฏิบัติ
ประจาเดือน

ตารางที่ ๓ ข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัด และจุดควบคุมของกระบวนการสร้างคุณค่า

๑๓๖

กระบวนการซ่อมบารุงเรือ (Core Process)

(๕) กระบวนการสนับสนุน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการกาหนดกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญกระบวนการ
สนับสนุนที่สาคัญของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีอะไรบ้าง
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านีจะเป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นากระบวนการที่สร้างคุณค่ามาวิเคราะห์หากระบวนการสนับสนุนที่
จะทาให้สามารถส่งมอบผลผลิต/บริการให้เป็นไปตามค่าตัวชีวัดและค่าเป้าหมายที่ตังไว้ โดยใช้การระดมสมองจาก
ผู้แทนหน่วยขึนตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้ SIPOC Model มาเป็นเครื่องมือในการจาแนก ทาให้สามารถ
กาหนดกระบวนการสนับสนุน ได้จานวน ๖ กระบวนการได้แก่
๑. การธุรการ
๒. การเงิน
๓. การการกาลังพล
๔. การจัดการ
๕. การพัฒนาการช่าง
๖. การโครงการและงบประมาณ

๑๓๗

รายชื่อ
กระบวนการ
๑. การธุรการ

กระบวนการสนับสนุน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ตัวชี้วัด
ของกระบวนการ
ด้านระเบียบการปฏิบัติ
ร้อยละของความสาเร็จ
ปฏิบัติราชการตามระเบียบสานักนายก ในการปฏิบัติงาน
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ถูกต้องตามระเบียบที่
กาหนด
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เสนอหนัง สือตามสาย
ด้านเป้าประสงค์
การบั งคับ บั ญ ชาได้ไ ด้
แผนกธุรการ บก.กรง.ฐท.สส. จะต้อง ร ว ด เ ร็ ว ถู ก ต้ อ ง
ปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือให้ทัน
ครบถ้วน ทันเวลา
ตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้

จุดควบคุม
มีการลงคาสั่งแต่งตังให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กาหนด ตามคาสั่งแผนก
ธุรการ บก.กรง.ฐท.สส.

ด้านประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
เพื่อให้การดาเนินการ เสนอหนังสือ
ราชการของ ธุรการ บก.กรง.ฐท.สส.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
๒. การเงิน

มีเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ของการ
ควบคุม ตรวจสอบ และดาเนินการด้าน
เบิ ก รั บ จ่ า ยงบประมาณ เอกสาร
หลักฐานการเงิน การจั ดทาบัญชีเงินทุ ก
ประเภทตลอดจนรายงานทางการเงิน
และการบัญชี

ระดับความส าเร็ จของ
การปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กรมโรงงาน ฐาน
ทั พ เรื อสั ตหี บ /ผลการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ตามเป้าหมายที่กาหนด

๓. การกาลังพล

สามารถบริ หารกาลังพลภายในหน่ว ย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรจุ ค นได้
เหมาะสมกับตาแหน่ง และมีการพัฒนา
กาลังพลให้มีความรู้ ความสามารถตรง
ต า ม ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม

ร้ อ ยละของความพึ ง
พอใจในการย้ายบรรจุ
แ ล ะ ก า ร พิ จ า ร ณ า
บาเหน็จความชอบ

- มีการแต่งตังคณะกรรมการใน
การพิจารณาการย้ายบรรจุ และ
การพิจารณาบาเหน็จประจาปี
- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาถึงตาแหน่งและ
ความเหมาะสมในตาแหน่งที่
บรรจุ
- มีการประชุมคณะกรรมการใน
การพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ในแต่ละวาระที่กาหนด ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ทร.
กาหนด

๑๓๘
๔. การจัดการ

สามารถจัดงานได้อย่างสมเกียรติ เป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานที่มาร่วมงาน

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร - มีการแต่งตังคณะกรรมการจัด
ดาเนินงานตามแผน
งานของหน่วย
- มีการประชุมตรียมการ จัด
งาน และติดตามความก้าวหน้า

กระบวนการสนับสนุน
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ตัวชี้วัด
ของกระบวนการ

รายชื่อ
กระบวนการ

จุดควบคุม

๕. การพัฒนาการ
ช่าง

สา ม า รถ จั ด กา ร ฝึ ก ศึ ก ษา ต า ม ร้อยละความสาเร็จของ - มีการแต่งตังคณะทางาน
โครงก ารฝึ ก ศึ ก ษา ทร.ป ระจ า ปี การฝึกศึกษาของกาลัง ประจาปี ครอบคลุมตามกลยุทธ์
งบประมาณ
พลตามโครงการศึกษา ของ กรง.ฐท.สส.
ของ ทร.ประจาปี

๖. การโครงการ
และงบประมาณ

การจัดทาคาขอตังงบประมาณ
ประจาปีของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตังอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ
สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายที่ ทร.
เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับห้วง
เวลาและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
ทีต่ ังไว้

ร้อยละความสาเร็จของ - มีการแต่งตังคณะทางาน
การจัดทางบประมาณ จัดทาคาขอตังงบประมาณ/ร่าง
รายจ่ายประจาปีเสร็จ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตามกาหนดเวลา
ครอบคลุมตามกลยุทธ์ด้านต่าง
ๆ ของ กรง.ฐท.สส.

ตารางที่ ๔ ข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัด และจุดควบคุมของกระบวนการสนับสนุน

(๖) การปรับปรุงผลผลิตการบริการและกระบวนการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่ อปรับปรุงผลผลิตการ
บริการและ ผลการดาเนินการและลดความผิดพลาดการทางานซาและความสูญเสียของกระบวนการ
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อปรับปรุงผลผลิต การ
บริการและผลการดาเนินงานและลดความผิดพลาดต่างๆ โดย กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน โดยให้ความสาคัญกับ กระบวนงาน (Process) มากขึน โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทัง
กระบวนงานให้ดีขึน รวมทังมีการพยายามรักษาคุณภาพการทางานที่ดีอยู่แล้ว ให้คงอยู่และดียิ่ง ๆ ขึนไป เช่น
ปรับปรุงกระบวนการซ่อมทาเรือที่ล่าช้าไม่ทันตามแผน ปรับปรุง ประสิทธิภาพการซ่อมทาของกาลัง พลโดย
แสวงหาเครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจ โดยการนาเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้ ในการประเมินตนเองด้ วยการวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา
เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุ ง แล้ วนาจุดอ่อ นหรื อโอกาสในการปรับปรุ งดังกล่าวมาจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อจัดท าแผนปรั บ ปรุ งในประเด็นที่ส าคัญและด าเนินการปรั บปรุ งตามแผนเพื่ อ ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน สูม่ าตรฐานที่สงู ขึ ้น และปรับปรุ งกระบวนงาน และการพัฒนา บุคลากร และเน้ น

๑๓๙

การมีสว่ นร่วมของทุกคนในองค์กร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน ตัวอย่างเช่น การ
ประชุมหน่วยขึ ้นตรง การประชุมติดตามความก้ าวหน้ าในการซ่อมทาเรื อ
ผลการประชุม/สัมมนา
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ผลการสารวจความพึงพอใจ
และอื่นๆ

ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานใหม่

แผนภาพที่ ๒ แสดงการนาผลการประชุม/สัมมนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(๗) การจัดการเครือข่ายอุปทาน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบและทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่กรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ เลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /(ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและตามแบ่ง
มอบความรับผิดชอบ)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริม และสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการ
ทางานระหว่างเครือข่ายอุปทาน/การประชุมร่วมในเวทีต่างๆ ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มั่นใจได้อย่างไรเครือข่ายอุปทานมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงทังด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการขององค์การ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการวัดและประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้ส่งมอบ เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างไร รวมไปถึงมีการดาเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่มีการดาเนินการที่
ไม่ดี (ชีแจงใน มว.๓)
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Model) กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหี บ ได้นาความ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์และจาแนกองค์ประกอบตาม SIPOC Model ทาหน้าที่การซ่อม สร้าง ดัดแปลง
แก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ประจาเรือ เพื่อส่งมอบเรือที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการต่อไป

๑๔๐

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือเพื่อ การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Value Chain Model) ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาเชิง วิชาการ หรือเชิง ปฏิบัติการ
กิจกรรมสร้างความร่วมมือร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน หรือการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต ทังหมดนีล้วนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกันระหว่างกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน
มุมมอง ความคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันโดยกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจะได้รวบรวมข้อมูล
ความต้องการที่ได้ทังหมด เพื่อไปกาหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain
Model) อย่างสอดคล้องกับความต้องการต่อไปในอนาคต

๑๔๑

ง. การจัดการนวัตกรรม
(๘) การจัดการนวัตกรรม
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม
กรมโรงงานฐานทั พเรื อ สัต หี บได้ มีแ นวทางในการจั ด ทานวัต กรรมต่ างๆ อยู่ อ ย่า งสม่ าเสมอโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติงานหลัก (Core Process) และกระบวนการงานสนับสนุน (Sub Core Process) มาเป็น
แนวทางในการทา นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึนจึงสามารถนามาใช้ได้จริงและยังคงใช้งานอยู่จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน นวัตกรรมที่เกิดการซ่อมทาเรือได้แก่เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ที่เกิดขึนจากโรงงานที่
รับผิดชอบ เช่น เครื่องม้วนห่วงราวกันตกในเรือ เครนยกมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องทดสอบการลง
กราวด์ของเครื่องกลไฟฟ้า หรือนวัตกรรมที่ถูกออกแบบรองรับการซ่อมทาฉุกเฉิน คลินิกหมอเรือที่ปรึกเรื่อง
การซ่อมบารุงเรือ ฯลฯ ดังนันจึงต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อให้สามารถนาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและทาให้ภารกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทาเป็นเอกสาร บันทึกและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล (Big Data) ของหน่วย
รวมทังการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาและต่อยอดได้อีกต่อไป

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์
ในการพิจารณาโอกาสจะถูกกาหนดไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทาแผนงานซ่อมทาเรือที่ได้
จัดทาล่วงหน้า ๕ ปี ดังนันจึงสามารถกาหนดแนวทางในการสร้างนวัตกรรมต่างๆมารองรับล่วงหน้าได้เช่นกัน
และแนวทางพิจารณาโอกาสจะถูกกาหนดจากหน่วยเหนือสั่ง การให้ดาเนินการสร้างนวัตกรรมต่างๆ รองรับ
นโยบายของผู้บังคับบัญชา

๑๔๒

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทาให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ใน
การดาเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
ดาเนินการจากการจัดทาแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี ติดตามควบคุม กากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการติดตามผลของโครงการและพิจารณาปรับในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายและนาทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มีลาดับความสาคัญเหนือกว่า
ในการจัดการนวัตกรรม กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้แนวทางการจัดการนวัตกรรมในเชิงบริหาร
จัดการ และได้มีการแต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองการตามคาสั่งกรมโรงาน ฐานทัพเรือสัตหีบที่ ๘๓/๒๕๖๐
ลง ๗ พ.ย.๖๐ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อทาหน้าที่
ในการขับเคลื่อน km ของหน่วยต่างๆ ตามสาขาการปฏิบัติงาน โดยมีรอง จก.กรง.ฐท.สส.(๑) เป็นประธาน
กรรมการการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer) กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แบ่งองค์ความรู้

๑๔๓

ออกเป็น ๗ สาขา ได้แก่ สาขาเครื่องกล สาขาเรือเหล็ก
สาขาไฟฟ้า สาขาเรือไม้และบริการ สาขาฝ่าย
อานวยการ สาขาแผน ออกแบบและพัสดุ สาขากากับ จัดแผนงานและการควบคุมคุณภาพ
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี
ก. การควบคุมต้นทุน
(๙) การควบคุมต้นทุน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการกรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ นาเรื่องของรอบเวลาผลิตภาพรวมทังปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ มาพิจารณา
ในการควบคุมต้นทุนกระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างไร (กรอบงบประมาณที่ไ ด้อนุมัติจากหน่วยเหนือโดย
กาหนดไว้ในแผนรายจ่ายประจาปีของหน่วย)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียความผิดพลาดของการ
ให้บ ริก ารและการทางานซ ารวมทังการลดต้ นทุ นการประกั นความเสีย หายหรือ การสู ญ เสีย ผลิ ตภาพของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด (*)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบการ
ทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมดุลระหว่างความจาเป็นในการควบคุม
ต้นทุนกับ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการทางาน
ดังนี
๑. บริหารจัดการงานซ่อมทาเรือให้เป็นไปตามแผนภายใต้กรอบงบประมาณ และระยะเวลาที่กาหนด
๒. ให้ แผนกต่าง ๆ ใน บก.กรง.ฐท.สส. มีการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยเฉพาะหมวด ๖ ในเรื่องการจัดทา work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน
๓. มีการประกาศใช้มาตรการประหยัด ทร. ซึ่ง จะเป็นการกาหนดรายการค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทาให้
สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๔. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้การควบคุมภายใน ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่จะทาให้การ
ดาเนินกิจกรรม/กระบวนการทางานไม่บรรลุผลสาเร็จ และนามาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความ
ผิดพลาดนัน โดยจัดทารายงานการปรับปรุงการควบคุมทุก ๖ เดือน
ข. การจัดการความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ
(๑๐) การจัดการความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ สินทรัพย์สาคัญ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการอย่างไร ทังด้านความถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัยและเป็นความลับ
รวมไปถึงการกาหนดการเข้าถึงข้อมูลทังทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการข้อมูล สารสนเทศ สรุปได้ดังนี้
๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน

๑๔๔

๒. ควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็ น กระบวนการและมีมาตรฐาน และมีการทดสอบ
ระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและผู้ใช้งาน
๓. จัดทาคู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหารจัดการระบบ และคู่มือการจัดการระบบด้านเทคนิค รวมทังมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๔. ติ ดตามผลการใช้ร ะบบงาน เพื่อรับ ทราบปัญ หาและความต้ องการ เพื่ อเป็น ข้อมูล สาหรั บการ
ปรับปรุงให้ระบบ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทังสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๕. ทุกครังที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ในด้านหนึ่ง ด้า นใด เจ้าหน้า ที่ที่รับผิ ดชอบจะปรับปรุง ข้อมู ล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง และทันสมัย
๖. หน่วยเจ้าของระบบจะมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความ
จาเป็น ในการใช้งานเท่านัน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการดาเนินการเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี
 กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ การกระตุ้นให้ตระหนักถึงภัยคุกคาม และไม่มั่นคงด้านข้อมูล และ
สินทระพย์ที่สาคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์
 ทาให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร และผู้ส่งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์ที่สาคัญ รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซ
เบอร์
 การกาหนดและลาดับความสาคัญในการป้องกันระวังภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบัติการ
 การป้องกันระบบดังกล่าวจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึน เหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่ตรวจ
พบ รวมไปถึงการตอบสนองและกู้คืนจากการโจมตีจากไซเบอร์
กรง.ฐท.สส. มีวิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทังข้อมูลและสารสนเทศมีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจาเป็นในภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี
๑. มี ก ารจั ด ท าแผนการส ารองข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยก าหนดให้ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ ต้ อ งส ารองข้ อ มู ล
สารสนเทศของหน่วยเป็นประจา (กรง.ฐท.สส. ฝากเว็บไซต์ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง สานักปฏิบัติการ สสท.ทร.
ในลักษณะ Network Storage)
๒. มีการจัดทาแผนเผชิญเหตุด้านสารสนเทศ สาหรับการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
กรณีต่าง ๆ
๓. ติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อ
นามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อกาหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
๔. ซักซ้อมหรือทบทวนการปฏิบัติตามแผน และนาจุดอ่อนที่พบมาปรับปรุงแผน
ความความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้ง านง่ายสาหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความ
ร่วมมือ รวมทังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี

๑๔๕

๑. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของระบบงานและตัวแทนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
๒. สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็น มีความพร้อมใช้
งานและใช้งานง่าย
๓. มีการสารองข้อมูลและระบบงานเพื่อให้สามารถนามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูลหรือระบบงานเกิด
ความเสียหาย
(ตัวอย่าง เว็บไซต์กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ www.workshop.navy.mi.th)
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้
ปลอดภัยและใช้งานง่าย
กรง.ฐท.สส. ใช้แนวทางตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
ทาให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดังนี
ด้านฮาร์ดแวร์
๑. มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปจะเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแนะนา และหากมีความต้องการใช้งานนอกเหนือคุณลักษณะ
เฉพาะดังกล่าวจะกาหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นกรณี ๆ ไป
๒. มีการกาหนดสถานที่ติดตังสาหรับกรณีฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่เป็นเครื่อ งให้บริการ (Server) ให้กับ
ระบบงานต่าง ๆ โดยฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการระบบงานหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่
จะติดตังไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่เป็นมาตรฐาน ส่วนฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้ าที่เป็นเครื่อ งให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงานหรื อระบบงานที่ มี
ความสาคัญระดับรองลงไปจะติดตังในสถานที่ที่หน่วยงานเจ้าของระบบนัน ๆ เห็นว่าเหมาะสมและมีความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านซอฟท์แวร์
๑. ใช้ซอฟท์แวร์สาเร็จรูปมาตรฐานสานักงานโดยทั่วไปที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของลิขสิทธิ์
๒. กรณีที่ต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ที่เป็นการเฉพาะตามความต้องการในการใช้งานในเรื่องนัน ๆ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะจะเป็นผู้พัฒนาขึน
เอง เช่น ระบบ Glin System หรือในกรณีมีการว่ าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนานัน กรมการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หรือหน่วยงานเจ้าของระบบงานเฉพาะ จะต้องควบคุมกากับดูแลการพัฒนาให้
เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มีการควบคุมและการตรวจรับให้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึนเป็นไป
ตามความต้องการในการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๓. กองทัพเรือมีการกาหนดระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๔ กาหนดหลักการและมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ โดยมีสาระสาคัญที่
ครอบคลุมในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และ
พืนที่ใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การรักษา ความปลอดภัยการพัฒนาโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศที่มีชันความลับ และการปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีกรมการสื่อการและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นรักษาการตามระเบียบ และมีกรม
จเรทหารเรือ เป็นหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

๑๔๖

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน
(๑๑) ความปลอดภัย
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรในการทาให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย
- ระบบความปลอดภัยของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้คานึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบการ
วิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลวและการทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการทาให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ดังนี
ระบบความปลอดภัย
๑. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย โดยยึดถือ
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ (อทร.๙๒๐๗) เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี
๑.๑ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยจากการทางาน โดยมีการกาหนดมาตรฐานของความ
ปลอดภัยในการทางานทังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล หรือแม้แต่
อาคารสถานที่ รวมทังในส่วนที่จะก่อให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทางาน โดยให้มี การพัฒนา
มาตรฐานและการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับสภาพการทางานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กวดขันและควบคุมให้
ยุ ทโธปกรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งจั ก รกลต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการท างานให้ อ ยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้ อ ยู่ เ สมอ
ตรวจสอบสภาพและสถานที่ทางานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยถูกสุขลักษณะและไม่ให้เกิด
มลภาวะในสภาพแวดล้อมนัน ๆ จัดให้มีการควบคุมเชือเพลิง วัตถุระเบิด สารเคมี ก๊าซและวัตถุมีพิษให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๑.๒ นโยบายและมาตรการการป้องกันอุบัติภัยภายในเคหสถาน ใน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑.๒.๑ อุบัติภยั จากไฟฟ้า
๑.๒.๒ อุบัติภัยจากอัคคีภัย
๑.๒.๓ อุบัติภัยจากสารเคมีมีพิษและสารเคมี
๑.๒.๔ อุบัติภัยที่เกิดจากพฤติกรรมหรืออุปนิสัยส่วนบุคคล
๑.๒.๕ อุบัติภัยที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของอาคารที่อยู่อาศัย
๑.๒.๖ อุบัติภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของเคหะสถาน
๒. กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ออกระเบียบการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยบุคคล ข้อมูลข่าวสารและสถานที่ และคาสั่งแต่งตัง เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฯ รวมถึง นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ กับ ผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ตลอดจน
จนท.รปภ. ทางการสื่อสาร โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๓.กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดทาคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกาหนดให้
ทุกหน่วยขึนตรงปฏิบัติตามมาตรฐานฯ มีการจัดการสัมมนาและบรรยายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อ
เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึน

๑๔๗

สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการทา ๕ ส. มีการทาความสะอาดและตรวจสถานที่ทางานโดยผู้บัง
บัญชาระดับสูงเป็นประจา

สภาพแวดล้อมการทางานของบุคคล
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทางาน Happy workplace
มีการกิจกรรมทังด้านกีฬา สันทนาการต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลภายในหน่วยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายใน

๑๔๘

(๑๒) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉินระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการและการทาให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร
แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ กรง.ฐท.สส.
แผนเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ กรง.ฐท.สส.มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึนและมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ระบบสื่อสารของหน่วย
ทาให้สามารถวางแผน ควบคุม และแก้ใขปัญหา ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึนกับระบบสารสนเทศของ
กรง.ฐท.สส. ในอนาคต โดยเฉพาะมาตรการในการป้ อ งกั น มั ล แวร์ ( Malware) ได้ มี ก ารติ ด ตั งซอฟแวร์
ป้องกันมัลแวร์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ซึ่งผู้ใช้งานจาเป็นต้องระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เป็น
ช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุก หรือทาลายระบบอีกทังเป็นการเตรียมการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์
ต่างๆ ดังนี
๑. แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยของ กรง.ฐท.สส. ในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและการปฏิบัติใน
การดับเพลิงกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย กรง.ฐท.สส. ได้ออกระเบียบ กรง.ฐท.สส. ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ หน่วยต่างๆ ยึ ดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้หน่วยจั ดสถานีดับเพลิ ง ประจาอาคาร
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงขันต้น และทาการฝึกซ้อมดับเพลิงเดือนละ ๑ ครัง เพื่อให้กาลังพล
ของหน่วย มีความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุกับให้หน่วยกวดขันในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

๒. แผนการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความปลอดภั ย ในการท างานของ กรง.ฐท.สส. ได้ มี ก ารจั ด ตั ง
คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย ทังฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
ภายในหน่วยขึนตรง เพื่อดาเนินการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

๑๔๙

๑๕๐

หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
๗.๑ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบและแผนปฏิบัติกำร
(๑) ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำรตำมพันธกิจหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
- ตัว วัด หรือ ตัว ชี้วั ดที่ สำคั ญของกำรด ำเนิ นกำรตำมพั นธกิ จหลัก ของกรมโรงงำน ฐำนทั พ เรื อสั ตหี บ ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่ำวกับผลกำรดำเนินกำรของคู่แข่ง และ/หรือส่วนรำชกำรอื่น ๆ ที่มีกำรดำเนินงำนที่
คล้ำยคลึงกัน (*)
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรบูรณำกำรกับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ที่
เกีย่ วข้องกันในกำรให้บริกำรหรือกำรปฏิบัติงำน (*)
หน้ำที่หลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ตำม อฉก. มีดังนี้
๑. อำนวยกำร วำงแผน ประสำนงำน แนะนำ และกำกับกำรเกี่ยวกับกำรซ่อม สร้ำง เรือ เครื่องทุ่นแรง
และอุปกรณ์ช่ำงทุกประเภท
๒. ดำเนินกำรออกแบบ ตัวเรือ ส่วนประกอบตั วเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องมือ
เดินเรือบำงส่วน และเครื่องใช้ประจำเรือเพื่อกำรซ่อมสร้ำงเรือ
๓. ดำเนินกำรซ่อม สร้ำง ดัดแปลงแก้ไข ตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องใช้ประจำเรือ
เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอำนวยควำมสะดวกบำงประเภทให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบให้กำรสนับสนุน
๔. ดำเนินกำรตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้ง เครื่องโสตทัศน์ เครื่องมือเดินเรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์และ
เครื่องใช้สำนักงำน ให้กับหน่วยที่ฐำนทัพเรือสัตหีบกำรสนับสนุน
ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักสำคัญ ตำมหน้ำที่หลัก คือ กำรซ่อมทำเรือทันตำมแผนที่กำหนด ซึ่งกำหนดเป็นร้อย
ละของควำมสำเร็จ

สรุปการซ่อมทาเรือของ กรง.ฐท.สส. ตามแผน งป.63
กำรซ่อมทำ

จำนวน

แล้วเสร็จ

กำลัง
ดำเนินกำร

รอเรียก
ซ่อมทำ

คืนสภำพ

3

1

1

1

ตำมระยะเวลำ

1

-

-

1

จำกัดประจำปี

16

7

2

7

รวม

20

8

3

9

๑๕๑

(๒) ด้ำนกำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกำรบรรลุยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
ตัวชี้วัดหลักสำคัญ คือ กำรซ่อมทำเรือทันตำมแผนที่กำหนด ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของควำมสำเร็จ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัต
หีบ (*)
กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งหรือควำมสำมำรถของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือ ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรซ่อมทำเรือ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละควำมก้ำวหน้ำ
แผนซ่อมบารุงเรือ ปี งป.63
การ
ลาดับ หน่วย
ชือ่ เรือ
เข้าซ่อม
ซ่อมทา
ต.ค.-ธ.ค.62ม.ค.-มี.ค.63เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
ทา
1 กยฝ.กร. เรือ ต.83 คส.62 26 ธ.ค.62
2 กยฝ.กร. เรือ ต.82 คส..63 9 ม.ค.63
3 นสร.กร. เรือ ต.253 คส.63
4 กยฝ.กร. เรือ ต.112 จก.ป.63 21 ต.ค.62
5 กยฝ.กร. เรือ ต.237 จก.ป.63 4 ต.ค.62
6 กอง สน.กร. เรือ กร.201 จก.ป.63 8 ต.ค.62
7 กอง สน.กร. เรือ กร.208 จก.ป.63 17 ต.ค.62
8 ฐท.สส. เรือ ฐท.สส.16 จก.ป.63 10 ต.ค.62
9 กยฝ.กร. เรือ ต.99 จก.ป.63 6 ม.ค.63
10 กยฝ.กร. เรือ ต.261 จก.ป.63 14 ม.ค.63
11 นสร.กร. เรือ นสร.5 จก.ป.63 15 ม.ค.63
12 กอง สน.กร. เรือ กร.702 จก.ป.63 16 ม.ค.63
13 กยฝ.กร. เรือ ต.98 จก.ป.63
14 นสร.กร. เรือ นสร.4 จก.ป.63
15 กยฝ.กร. เรือ ต.262 จก.ป.63
16 กอง สน.กร. เรือ กร.209 จก.ป.63
17 กยฝ.กร. เรือ ต.229 ตว.63
18 กยฝ.กร. เรือ ต.113 จก.ป.63
19 กยฝ.กร. เรือ ต.233 จก.ป.63
20 กยฝ.กร. เรือ ต.234 จก.ป.63

หมายเหตุ
ความก้าวห
ส่งมอบเรือ
น้า
แล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62 W6 คจญ. / W5 คฟฟ.
35.00%
W6 คจญ. / W5 คฟฟ.
M/O คจญ.
แล้วเสร็จ 23 ธ.ค.62
T/O คฟฟ.
แล้วเสร็จ 11 ธ.ค.62
แล้วเสร็จ 20 ธ.ค.62
แล้วเสร็จ 25 ธ.ค.62
แล้วเสร็จ 17 ธ.ค.62
96.67%
แล้วเสร็จ 2 มี.ค.63
40.00%
แล้วเสร็จ 11 ก.พ.63

ทรภ.3
ทรภ.3
ทรภ.3
ทรภ.3

T/O คจญ.
T/O คฟฟ.

๑๕๒

ส่งมอบเรือ ต.99 ตามแผน

๑๕๓

๗.๒ ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของด้ำนควำมพึงพอใจและไม่พึง พอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ดังกล่ำวกับระดับควำมพึงพอใจของคู่แข่งและ/หรือส่วนรำชกำรอื่นที่มีบริกำรที่คล้ำยคลึง
กัน
ติดตำมผลควำมพึงพอใจของบุคลำกรในเรือที่เข้ำรับกำรซ่อมทำในรูปของร้อยละควำมพึงพอใจของเรือ
ที่เข้ำรับ กำรซ่อมทำเรือซึ่งมีกำรสำรวจเรือซ่อมทำและรำยงำนผลทุกไตรมำส

ผบ.เรือ/ต้นเรือ
ต้นกล/ช่างประจาเรือ
ประจาเรือ

กลุ่มที่สารวจ

๑๕๔

ร้อยละความพึงพอใจของเรือที่เข้ารับ การซ่อมทาเรือ
(๔) กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรให้ควำมสำคัญและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เกิดควำมร่วมมือและให้กำรสนับสนุนภำรกิจทุกมิติงำนด้วยควำมเรียบร้อย

ร่วมงานระหว่างหน่วยงานในกิจกรรมสาคัญ

๑๕๕

ความสัมพันธ์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
๗.๓ ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
(๕) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร รวมถึงกำลังคนของกรมโรงงำน ฐำน
ทัพเรือสัตหีบและทักษะที่เหมำะสมของบุคลำกร

การรายผลร้อยละของการประเมินขีดสมรรถนะในระบบ Hrmiss

๑๕๖

อีกทั้งรั้อยละของผู้ผ่านการทดสอบและประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด กรง.ฐท.สส.

๑๕๗

๑๕๘

(๖) บรรยำกำศกำรทำงำน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนบรรยำกำศกำรทำงำน รวมถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริกำร
และสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลำกร
บรรยำกำศกำรทำงำน ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริหำรและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคคล กรมโรงงำน
ฐำนทัพเรือสัตหีบให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน จึงกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ คือ อุบัติเหตุที่เกิด
ระหว่ำงกำรทำงำน โดยคิดเป็นร้อยละของกำรเกิดอุบัติเหตุ
ด้ำนสุขภำพกำหนดตัวชี้วัดคือกำลังพลที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพและทดสอบสมรรถภำพประจำปี โดย
คิดเป็นร้อยละของกำรเข้ำรับกำรตรวจ

เอกสารตัวชี้วัดด้านสุขภาพร้อยละผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กรง.ฐท.สส.

๑๕๙

เอกสารตัวชี้วัดสรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานของ กรง.ฐท.สส. ประจาเดือน

๑๖๐

มีมาตรการความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมโรคระบาด

๑๖๑

(๗) กำรทำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรทำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันกับกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และทำให้
กรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ประสบควำมสำเร็จ
สถิติจานวนผู้ลาออกประจาปีในแต่ละปีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งถือว่าต่า เป็นตัวชีวัดความผูกพันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานรายละเอียดตามตาราง
ประเภท
ข้ำรำชกำร สัญญำบัตร
ข้ำรำชกำร ประทวน
ลูกจ้ำง
พนักงำนรำชกำร
รวม
ร้อยละจำกจำนวนทั้งหมด

ปี ๖๒
จำนวนลำออก จำนวนโอน/
ย้ำย
๒
๖๒
๗.๔๒
-

ปี ๖๓
จำนวนลำออก จำนวนโอน/
ย้ำย
๔
๐.๔๖
-

- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนเรื่องที่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงที่กำหนดให้
รวมทั้ง ผลกำรประเมิน ควำมสุขในกำรทำงำน (Happy Workplace) ของ กองทัพเรือที่กำหนดให้มีกำร
ประเมินตำมวงรอบประจำปี

๑๖๒

(๘) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำผู้นำของส่วนรำชกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรพัฒนำผู้นำของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ตัวชี้วัดคือจำนวนของผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรที่เสนอโครงกำรศึกษำ ทร.
โดยกำหนดเป็นร้อยละของควำมสำเร็จ และผลกำรทดสอบ และประเมินผลพนักงำนรำชกำรกลุ่มงำนช่ำง
เทคนิคประจำปี

จบการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาอบรมใน-นอก ทร.ประจาปีทุกหลักสูตร

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๗.๔ ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กำรและกำรกำกับดูแล
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กำร กำรกำกับดูแลองค์กำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(๙) กำรนำองค์กำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกำรสื่อสำรของผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับบุคลำกรและผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติ กำร
กระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำรในลักษณะสองทิศทำง และกำรทำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง
กำรสื่อสำรของผู้บริหำรของส่วนรำชกำรและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและผู้รั บบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ใช้จำนวนครั้งของกำรประชุม นขต./กำรประชุมร่วมประชุมกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (รำยงำนกำรประชุม)
(๑๐) กำรกำกับดูแลองค์กำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน
ทั้งภำยในและภำยนอก
กำรกำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ คือกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรใช้งบประมำณของ
หน่วย โดยคิดเป็นร้อยละของกำรใช้จ่ำย

(๑๑) กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนกำรปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติได้เหนือกว่ำข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมำย

๑๖๖

(๑๒) กำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และจริยธรรม
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม ควำมโปร่งใส และมีจริยธรรม
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ และต่อระบบกำรกำกับดูแลกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
ควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้บริหำรและต่อระบบกำกับดูแลคือควำมพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เป็นเจ้ำของเรือที่เข้ำรับกำรซ่อมทำ ในรูปของร้อยละควำมพึงพอใจ และจำนวนที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ในแต่ละปี จำกกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของหน่วย

- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของพฤติกรรมที่ละเมิดกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม
จำนวนเรื่องติดตำมคดีควำมต่ำงๆ และ จำนวนผู้ถูกลงทัณฑ์ในแต่ละปี

(๑๓) สังคมและชุมชน
- ตัว วัดหรือตัว ชี้วัดที่ สำคั ญด้ำนกำรเข้ำไปมีส่ว นร่วมของ กรมโรงงำน ฐำนทั พเรือ สัตหี บ ที่ส่ ง ผลให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน
จานวนสถิตผู้พักอาศัยในหมู่บ้านทุ่งโปรง ที่เป็นบ้านพักของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ในสังกัด ที่มีจานวนมากและอยู่กันอย่างสงบสุข เป็นระบียบเรียบร้อย ภายใต้การกากับดูแลของผู้บังคับบัญชา
และการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัย อีกทังกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึนภายในชุมชน เพื่อต้องการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึนภายในชุมชน

๑๖๗

๗.๕ ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต
(๑๔) ผลกำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน รวมถึงตัววัดโดยรวมด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ
ตัวชี้วัดด้ำนงบประมำณและด้ำนกำรเงินคือ กำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรใช้งบประมำณ โดยคิดเป็น
ร้อยละ ของค่ำใช้จ่ำย

๑๖๘

(๑๕) กำรเติบโต
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรเติบโตของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ และกำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ร้อยละของงบประมาณโครงการเพิ่มและขยายขีดความสามารถกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปี ตามที่ได้อนุมัติจาก ทร.)
๗.๖ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (คุณภำพ ประสิทธิภำพ
ต้นทุน)
ก. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบัติกำร
(๑๖) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำรของกระบวนกำรทำงำนและกระบวนกำร
สนับสนุน ที่สำคัญ รวมทั้งคุณภำพ รอบเวลำ กำรปรับปรุง กำรลดต้นทุน และตัววัดอื่น ๆ ที่เหมำะสมด้ำน
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และนวัตกรรมของกระบวนกำร
ตัวชี้วัดสำคัญคือจำนวนเรือที่มีกำรซ่อมทำแล้วเสร็จ โดยคิดเป็นร้อยละของควำมสำเร็จ
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(๑๗) กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิผลของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ ในด้ำนควำมปลอดภัย และกำร
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดที่สำคัญด้ำนควำมปลอดภัย คือ จำนวนงำนที่ผ่ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยคิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนที่ผ่ำน และกำรจัดทำแผนเผชิญ เหตุต่ำงๆ จำนวนแผนเผชิญ เหตุที่ จัดทำขึ้น เช่น แผนเผชิญเหตุ
อัคคีภัย แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง แผนเผชิญเหตุซ่อมทำเรือฉุกเฉิน

๑๖๙

ประเภทงำน

จำนวน (งำน)
งำนที่มีควำมเสี่ยง
๖
งำนที่มีควำมเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
๖
งำนที่มีควำมเสี่ยงเกินเกณฑ์
กำรตรวจควำมปลอดภัย ๓ ด่ำน (สถำนที่, ผู้ปฏิบัติงำน, เครื่องมือและอุปกรณ์)
แผนกโรงงำนเครื่องกล ฯ
๘๒.๙๓ %
แผนกโรงงำนเรือเหล็ก ฯ
๘๗.๓ %
แผนกโรงงำนไฟฟ้ำ ฯ
๙๓.๒๗ %
แผนกโรงงำนเรือไม้ ฯ
๘๓ %
ผลการตรวจความปลอดภัยประจาเดือน เมษายน ๖๓

การเตรียมความพร้อมภาวะภัยแล้งของ กรง.ฐท.สส.

๑๗๐

การจัดทาแผนเผชิญเหตุขั้นตอนการซ่อมทาเรือฉุกเฉิน

๑๗๑

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
(๑๘) กำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน
- ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนห่วงโซ่อุปทำนของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ รวมทั้ง
กำรสนับสนุนผลกำรดำเนินกำรของกรมโรงงำน ฐำนทัพเรือสัตหีบ
S
ควำมต้องกำรของหน่วยแม่/ทร./ฐท.สส.(แผนงำนที่ ทร.อนุมัติ)
I
ควำมเพียงพอของ งป.ที่ได้รับ/ควำมคืบหน้ำในกำรใช้ งป.ของหน่วย (งป.ที่ ทร.อนุมัติ)
P
ร้อยละควำมก้ำวหน้ำในกำรซ่อมทำเรือ
O
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรซ่อมทำเรือตำมแผน
C
ร้อยละควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร

ตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง

