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หมวด 6: การมุงเน้นระบบการปฏิบัติการ   

 ในหมวดการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน
การออกแบบจัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้ส่วนราชการ
ประสบความส าเร็จและย่ังยืน 

6.1 กระบวนการท างาน:  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบจัดการและปรับปรุงผลผลิต  
การบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
 

 ให้อธิบายวิธีการที่สวนราชการใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานที่
ส าคัญเพื่อสงมอบผลผลิตและการบริการที่สร้างคุณคาแกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียและท าให้ส
วนราชการประสบความส าเร็จและย่ังยืน ให้สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสวนราชการ 

 
ก. การออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการ 
 

(1) แนวคิดในการออกแบบ 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลผลิตการบริการและกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ความรู้ของกองทัพเรือความเป็นเลิศด้านผลผลิต 
และการบริการและความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นมาพิจารณาในกระบวนการเหล่านี้ 
  

 วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
  “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” 
 ภารกิจ/พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ กองทัพเรือ 
  ๑) เตรียมก าลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 
  ๒) ใช้ก าลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง 
ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๓) พัฒนาองค์กร ก าลังพล และระบบการท างาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองทัพเรือข้างต้น กองทัพเรือได้น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ออกแบบผลผลิต/บริการและกระบวนการส าคัญของกองทัพเรือ ร่วมกับการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การระดมความคิดจากผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ผลผลิต/บริการที่ส าคัญ คือ ก าลังกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ราชการ การใช้ก าลังกองทัพเรือในการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ก าลังพล และระบบ
การท างานที่มีมาตรฐาน โดยมีกระบวนการท างานส าคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของกองทัพเรือ จ านวน ๕ กระบวนการ ได้แก่ ๑. การปกป้องและ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความ
รับผิดชอบ ๓. การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๔. การแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕. การรักษาความม่ันคงทางทะเลและตามแนวชายแดน ซึ่ง ผลผลิต/บริการและ
กระบวนการดังกล่าว ยังได้ค านึงถึง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้หลัก และปัจจัยแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาออกแบบผลผลิต/บริการและกระบวนการ
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ท างาน เพ่ือให้กองทัพเรือมีความได้เปรียบในสนามรบ เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพของสนามรบ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและน าไปใช้ประโยชน์ได้ จะท าให้ก าลังรบมีความได้เปรียบในสนาม 
เช่น การมีเทคโนโลยีตรวจจับ พิสูจน์ ติดตามเปูาหมาย หรือมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอได้ก่อน จะ
ท าให้กองทัพเรือสามารถชิงความได้เปรียบในการปฏิบัติได้ก่อน  หรือการมีเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่ดีกว่า
หรือเหนือกว่าฝุายตรงข้าม จะท าให้กองทัพเรือได้เปรียบในการรบหรือในการปฏิบัติการได้มากว่า หรืออาจ
ท าให้กองทัพเรือชนะได้โดยไม่ต้องรบก็เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังได้มีการค านึงถึงความครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานของกองทัพเรือทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในอนาคตในอีก 
๑๐ ปีข้างหน้า ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติการ
ทางทหารของกองทัพเรือทั้ง ๓ มิติ คือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตั้งแต่ภาวะปกติจนถึงภาวะที่มีความ
ขัดแย้งที่ต้องใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการ ทั้งการปฏิบัติการภายในประเทศจนถึงในระดับนานาชาติ ตามกรอบทิศ
ทางการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพเรือ จ านวน ๓ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างบทบาทน าในความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์การปูองปราม และยุทธศาสตร์การปฏิบัติการเชิงรุก โดยได้ค านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และข้อก าหนดกฎหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันที่จะมีขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๙ และการบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ 
(ดูใบงานที่ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทบาท 
การปฏิบัติการ 

ทางทหาร 

บทบาท 
การรักษา

กฎหมายและ
ช่วยเหลือ  

บทบาท 
กิจการระหว่าง

ประเทศ 

การ
ปฏิบัติการ 

เชิงรุก 

การสรา้งบทบาทน าใน
ความร่วมมือดา้นความ

มั่นคง 

การป้อง
ปราม 

พันธกิจกองทัพเรือ 

ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ความต้องการของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
 

ผลผลิต/บริการของกองทัพเรือ 
- ก าลังกองทัพเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ราชการ  
- การใช้ก าลังกองทัพเรือในการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ  
- การพัฒนาองค์กร ก าลังพล และระบบการ
ท างานที่มีมาตรฐาน 

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ 

ความต้องการของผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การบริหารเชิงคุณภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ 
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แผนภาพที่ ๑ แสดงการออกแบบผลผลิต/การบริการและกระบวนการของกองทัพเรือ 

 โดยสามารถน ามาจ าแนกเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ส่งมอบผลลัพธ์ออกภายนอก ทร.) ได้จ านวน 
๕ กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน (ส่งมอบผลลัพธ์ภายใน ทร.) ได้จ านวน ๘ กระบวนการ โดยใช้  

Value Chain Analysis หรือ SIPOC มาเป็นเครื่องมือในการจ าแนก (ใบงานที ่๑) ดังนี้ 

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน (ยังไม่ได้ข้อสรุป รอ) 
- การปกปูองและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบก 
ในความรับผิดชอบ 

- การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
- การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- การรักษาความมั่นคงทางทะเลและตามแนวชายแดน 
 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการกองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- การวิจัยและพัฒนา 
- กฎหมาย 
- 
- 
- 

ตารางที่ ๑ แสดงการจ าแนกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของกองทัพเรือ 

 (2) ข้อก าหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตและการบริการ 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างาน 

-กระบวนการท างานที่ส าคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้างให้ระบุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้ 

ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือ 

ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 
กระบวนการสนับสนุน 

ก าหนดหลักเกณฑ์/คัดเลือก 
(ใบงาน) 

จัดท าข้อก าหนดและตัวชี้วัด 
(ใบงาน) 

๑. ส ารวจ Need และจัดล าดับความส าคัญ 
๒. องค์ความรู้, IT, ขั้นตอน, ระยะเวลา 

ออกแบบกระบวนการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

๑. การบริหารเชิงคุณภาพ 
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. องค์ความรู้ 

จัดท าคู่มือ/มาตรฐาน 
สื่อสาร 
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กองทัพเรือได้จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการและกระบวนการท างานโดยท าการ
ส ารวจความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และน าผลการส ารวจมาสรุปผล
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ เปรียบเทียบกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการจัดท าข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนการ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตบริการและกระบวนการท างานกองทัพเรือ 
ดังนี้ (ดูใบงานที่ ๒) 
 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยในทุกกรณี  
 ๒. การประสานงาน/เอกสารสั่งการในการถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติ ได้รับการ
ตอบสนองอย่างทันท่วงที 
 ๓. อธิปไตยและความมั่นคงของชาติทางทะเลและทางบกในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 ๔. กองทัพเรือสามารถติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเลและทางบกในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการปกปูอง คุ้มครองและรักษา 
 ๖. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความสงบเรียบร้อย 
 ๗. พ้ืนทีท่างทะเลและตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความมั่นคง 
 ๘. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจ 
 ๙. ประชาชนในพื้นท่ีมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  

 

ข. การจัดการกระบวนการ 
 
(3) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ  

-กองทัพเรือมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญ 
-มีตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญและตัววัดในกระบวนการที่กองทัพเรือใช้ในการควบคุม 
และปรับปรุงกระบวนการท างานอะไรบ้าง 
-ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบอย่างไร 

 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการส าคัญของกองทัพเรือจะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ กองทัพเรือได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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 กระบวนการสร้างคุณค่า 

รายช่ือกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ตัวช้ีวัด จุดควบคุม 
๑. ปกปูองและ
เทิดพระเกียรติ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความ
ปลอดภัยในทุกกรณี  
๒. การประสานงาน/เอกสารสั่งการใน
ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
เทิดพระเกียรติได้รับการตอบสนอง
อย่างทันท่วงที 

๑. ร้อยละความส าเร็จใน
การปฏิบัติถวายความ
ปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในพื้นที่
รับผิดชอบกองทัพเรือและ
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

-รปจ.ทร.ตอนที่ ๔ 
ว่าด้วยการเฝูา-
รับส่งเสด็จ 
-แผนถวายความ
ปลอดภัย 

๒. การรักษา
อธิปไตยทางทะเล
และทางบก ในความ
รับผิดชอบ 
 

๑. อธิปไตยและความมั่นคงของชาติ
ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ท า ง บ ก ใ น พ้ื น ที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
๒. กองทัพเรือสามารถติดตามภาพ
สถานการณ์ทางทะเลและทางบกในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ 

๑. ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดก าลังทางเรือ ทาง
บก และทางอากาศของ
กองทัพเรือในการวางก าลัง
ลาดตระเวนเฝูาตรวจหรือ
รั บสถานการณ์ ใน พ้ืนที่ 
รับผิดชอบ ตลอด ๒๔ ชม. 

แผนลาดตระเวน 

๓. การคุ้มครองและ
รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

๑. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับ
การปกปูอง คุ้มครองและรักษา 
๒. กองทัพเรือสามารถติดตามภาพ
สถานการณ์ทางทะเลและทางบกในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน การประกอบอาชีพและ
การด าเนินธุรกิจ  
 

๑.ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดก าลังทางเรือ ทางบก 
แ ล ะ ท า ง อ า ก า ศ ข อ ง
กองทัพ เ รื อ ในการวา ง
ก าลังลาดตระเวน เฝูาตรวจ
ในการรักษากฎหมายและ
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล การคุ้มครองฐานขุด
เ จ า ะ น้ า มั น แ ล ะ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ในทะเลและ
ท่าเรือส าคัญจากภัยการก่อ
การร้ายรวมทั้งด ารงเส้นทาง
คมนาคมทางทะเลของ
ประเทศ ตลอด ๒๔ ชม. 

แผนลาดตระเวน 
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๔. การแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

๑. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความสงบ
เรียบร้อย 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน การประกอบอาชีพและ
การด าเนินธุรกิจ 
๓. ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

๑. ร้อยละความส าเร็จใน
การผลัดเปลี่ยนก าลังพล
เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
๒. จ านวนก าลังพลที่ได้รับ
การฝึกทบทวนและ
เพ่ิมพูนทักษะความช านาญ 
รวมทั้งมีความเข้าใจใน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ก่อนผลัดเปลี่ยน
ก าลังพล เพ่ือปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผน..... 

๕. การรักษาความ
มั่นคงทางทะเลและ
ตามแนวชายแดน 
 

๑. พ้ืนที่ทางทะเลและตามแนวชายแดน
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมี
ความมั่นคง 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน การประกอบอาชีพและ
การด าเนินธุรกิจ 
๓. ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

๑.จ านวนครั้งการละเมิด
ความมั่นคงทางทะเลและ
ตามแนวชายแดน 
๒.จ านวนเหตุการณ์ที่ท า
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่
ความปลอดภัยในชีวิตการ
ด ารงชีพ 

แผน.... 

ตารางที่ ๓ ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการหลัก 

กองทัพเรือยังมีระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring) การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. กองทัพเรือ ก าหนดให้เรือที่ออกปฏิบัติราชการมีการรายงานต าบลที่เรือทุก ๔ ชม.อ้างระเบียบ 
เอกสารอ้างอิง.............................. 
 ๒. กองทัพเรือ ก าหนดให้หน่วยบกที่ออกปฏิบัติราชการมีการรายงานเหตุการณ์ผลการปฏิบัติ
ประจ าวันในเวลา ๑๖๐๐ ของทุกวันอ้างระเบียบ เอกสารอ้างอิง..............................  
 ๓. ในเวลา ๐๘๓๐ ของทุกวัน กองทัพเรือมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Tele 
Conference : VTC) กับหน่วยก าลังรบ ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจให้ห้วงต่อไป ตลอดจนการให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจ 

**ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกน ามาใช้ในการประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงาน/การประเมินผลของ
คุณภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยรับผิดชอบจะถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผน
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ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความเชื่อม
โยยยงสอดคล้องกันอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

(4) กระบวนการสนับสนุน 

-ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ
ของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง 

-กองทัพเรือมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อก าหนด
ที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ 

 
กองทัพเรือได้น ากระบวนการที่สร้างคุณค่า(ส่งมอบผลลัพธ์ออกภายนอก ทร.) มาวิเคราะห์หา

กระบวนการสนับสนุนที่จะท าให้กองทัพเรือสามารถส่งมอบผลผลิต/บริการให้เป็นไปตามค่าตัวชี้วัดและ 
ค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้การระดมสมองจากผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้ SIPOC 
Model มาเป็นเครื่องมือในการจ าแนก ท าให้กองทัพเรือสามารถก าหนดกระบวนการสนับสนุน ได้จ านวน  
๙ กระบวนการได้แก่ 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการกองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน 
- การปกปูองและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 

- การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบก 
ในความรับผิดชอบ 

 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
กองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

- การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
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 - การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
กองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

- การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
กองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

- การรักษาความมั่นคงทางทะเลและตามแนวชายแดน 
 

- กระบวนการควบคุมและบังคับบัญชา 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การข่าวกรองและข้อมูลส าคัญ 
- การก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
กองทัพ 
- การส่งก าลังบ ารุงและซ่อมบ ารุง 
- การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
- การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน 
- การงบประมาณ และการเงิน 
- กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 
กองทัพเรือได้จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้กระบวนการหลักสามารถ

ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสนับสนุน ดังนี้ (ดูใบงานที่ ๓) 
 ๑. ก าลังรบของกองทัพเรือมีความสมดุลกับก าลังรบทางเรือในภูมิภาค 
 ๒. ระบบงานของกองทัพเรือมีมาตรฐาน 
 ๓. ก าลังพลที่มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

๔. ก าลังพลได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
๕. ก าลังทางเรือทางฝั่งทะเลอันดามันมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๕. การบริหารทรัพยากรของกองทัพเรือมีความคล่องตัว 
๖. กองทัพเรือสามารถติดตาม ควบคุม บังคับบัญชา และสั่งการ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๗. ฐานข้อมูลด้านการข่าวมีความถูกต้องครบถ้วน 
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 ๘. การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๙. กองทัพเรือมีภาพลักษณณ์ที่ดีในสายตาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๐. ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการสนับสนุนของกองทัพเรือจะเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ส าคัญ กองทัพเรือได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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กระบวนการสนับสนุน 
รายช่ือกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการ 
ตัวช้ีวัด จุดควบคุม 

๑ .  ก า ร ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์และการ
บริหารจัดการกองทัพ 

๑. ก าลังรบของกองทัพเรือมี
ความสมดุลกับก าลังรบทาง
เรือในภูมิภาค 
๒ .  ร ะ บ บ ง า น ข อ ง
กองทัพเรือมีมาตรฐาน 
  

-ความส าเร็จในการปรับปรุง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด แ ล ะ
อัตราก าลังรองรับการพัฒนา
ขีดความสามารถ การจัดหา
ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ร ะ บ บ
สนับสนุน ได้ตามแผนงานที่
ก าหนด 
-ความส าเร็จในการใช้ข่าว
กรองสนับสนุนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถที่ต้องการ
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
-ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการกองทัพเรือ (มิติ
ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร) การ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์กรกองทัพเรือประจ าปี
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality 
Award : PMQA) ได้ตาม
แผนงานที่ก าหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
-ความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบการ
ท างานของหน่วยในส่วน
บัญชาการให้สามารถรองรับ
การบริหารจัดการกองทัพ
เชิงกลยุทธ์ (การกลั่นกรอง
การวางแผนงบประมาณและ
การจัดวรรงบประมาณของ
กองทัพเรือ) 

แผนยุทธศาสตร์ ทร. 
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๒ .  ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. ก าลังพลที่มีขีดสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
๒. ก าลังพลได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 

 

-จ านวนก าลังพลชั้นสัญญา
บัตรของกองทัพเรือที่มีผลการ
ประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 
-จ านวนก าลังพลชั้นประทวน
ของกองทัพเรือที่มีผลการ
ประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 
-จ านวนหน่วยที่มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลง
สู่ระดับบุคคล 
-ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากรใน
สายงานที่ก าหนด 
-ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

แผนยุทธศาสตร์ ด้ าน
ก าลังพล 

๓. การส่งก าลังบ ารุง
และซ่อมบ ารุง 

๑. ก าลังทางเรือทางฝั่งทะเล
อันดามันมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  

-ความส าเร็จในการศึกษาและ
ด าเนินการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับฐานทัพ
ท่าเรือด้านฝั่งทะเลอันดามัน 
ให้เหมาะสม เพ่ือเตรียมการ
ส าหรับก าลังทางเรือและ
แนวโน้มการใช้ประโยชน์จาก
ทะเลที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต
ได้ตามแผนงานที่ก าหนดใน
แต่ละปีงบประมาณ 
-ความส าเร็จของการปฏิบัติ
ของหน่วยเทคนิคสายยุทธ
บริการที่ให้การสนับสนุน
หน่วยต่างๆของกองทัพเรือใน
ภาพรวมให้เป็นไปตามความ
ต้องการและเป็นไปได้ด้าน
งบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งก าลังบ ารุง 
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๔ .  ก า ร จั ด ก า ร
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
สารสนเทศ 

๑. การบริหารทรัพยากร
ของกองทัพเรือมีความ
คล่องตัว 
๒. กองทัพเรือสามารถ
ติดตาม ควบคุม บังคับ
บัญชา และสั่งการ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

-จ านวนระบบงานย่อยของ
หน่วยต่างๆที่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบ RTN 
Enterprise Resource 
Planning system (RTN 
ERP) ของกองทัพเรือ และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
-หน่วย (ระดับแผนก) ที่
สามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ 
-การรวมรวม และสังเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือแสดงภาพ
สถานการณ์ 
-ความถี่ในการปรับปรุงภาพ
สถานการณ์ 
-ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองสถานการณ์ 
(ชั่วโมง) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕. การข่าวกรองและ
ข้อมูลส าคัญ 

๑. ฐานข้อมูลด้านการข่าวมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
  

-ความส าเร็จของระบบงาน
ด้านการข่าวของกองทัพเรือ มี
ประสิทธิภาพสามารถผลิตข่าว
กรองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และตอบสนองต่อความ
ต้องการของกองทัพเรือ 
-ความส าเร็จของการด ารง
ความต่อเนื่องในการร่วมมือ
กับหน่วยงาภายในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านการข่าว 
ระบบเฝูาตรวจและรายงาน
ทางทะเล การบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารทางทะเล การ
จัดระเบียบการสัญจรทาง
ทะเล 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ข่าว 
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๖. การงบประมาณ 
และการเงิน 

๑. การปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกองทัพเรือ ได้ตามกรอบ
ปฏิทินงบประมาณท่ีก าหนด 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทัพเรือ 
(Performance 
Assessment Rating Tools 
: PART) ในแต่ละ
ปีงบประมาณ  
-การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (วัดเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ) 
-ความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบการ
ท างานของหน่วยในส่วน
บัญชาการให้สามารถรองรับ
การบริหารจัดการกองทัพ
เชิงกลยุทธ์ (การกลั่นกรอง
การวางแผนงบประมาณและ
การจัดวรรงบประมาณของ
กองทัพเรือ) 

ระบบ GFMIS ERP  
แผนการเบิกจ่ายเงิน 
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๗ .  ก า ร
ประชาสัมพันธ์และ
กิจการพลเรือน 

๑ .  ก อ ง ทั พ เ รื อ มี ภ า พ
ลักษณณ์ที่ดีในสายตาของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๒. ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่น 
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทัพเรือ 
 

-จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่ กั บ
กองทัพเรือและโครงการ/
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ประชาชน
และกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่เข้า
มามีส่วนร่วม/เข้าร่วม 
-ความส าเร็จของกิจกรรม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
กองทัพเรือให้กับกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกองทัพเรือได้ตาม
แผนงานที่ก าหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
-ความส าเร็จของกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงาน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ตามแผนงานที่ก าหนดในแต่
ละปงีบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ ด้ าน
กิจการพลเรือ 
แผน CSR 

ตารางที่ ๕ ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการสนับสนุน 

กองทัพเรือยังมีระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring) การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. กองทัพเรือใช้ระบบบริหารทรัพยากรของ ทร.(ระบบ RTN Enterprise Resource Planning 
system : RTN ERP) ในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในการะบวนการต่าง ๆ  

๒. ในเวลา ๐๘๓๐ ของทุกวัน กองทัพเรือมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Tele 
Conference : VTC) กับหน่วยก าลังรบ ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  โดย
จะมีกรมส่วนบัญชาการร่วมด้วย ท าให้สามารถติดตามประเมินผล (Monitoring) กระบวนงานสนับสนุนได้ด้วย  

๓. กองทัพเรือมีการมอบอ านาจสั่งการในระดับต่าง ๆ และการบังคับบัญชาตามระดับชั้น ซึ่งทุกคน
ต้องพัฒนาและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
 **ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกน ามาใช้ในการประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงาน/การประเมินผลของ
คุณภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยหน่วยรับผิดชอบจะถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานที่มีความเชื่อม
โยยยงสอดคล้องกันอีกครั้งหนึ่ง 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ:  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่าระบบปฏิบัติการมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต 

 

(5) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงผลผลิตการบริการและ 
ผลการด าเนินการและลดความผิดพลาดการท างานซ้ าและความสูญเสียของกระบวนการ 

  

กองทัพเรือมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงผลผลิต การบริการและผลการ
ด าเนินงานและลดความผิดพลาดการท างานซ้ าและความสูญเสียของกระบวนการ ดังนี้ 

๑. กองทัพเรือน าผลการประชุม/สัมมนา รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการส ารวจความพึงพอใจ 
มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการของ PDCA และหลักการพิจารณาความสูญเสีย (waste analysis) และวางแผน
ในการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือลดความผิดพลาด ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ ๔ แสดงการน าผลการประชุม/สัมมนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕ แสดงการน ากระบวนงานเดิมมาพิจารณาการสูญเสียและปรับปรุงกระบวนงาน 
 

 ๒. กองทัพเรือน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มาใช้ในการประเมินตนเอง 
ด้วยการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง แล้วน า
จุดอ่อนหรือโอกาสในการปรับปรุงดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงในประเด็นที่ส าคัญ
และด าเนินการปรับปรุงตามแผนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในระดับสากล รวมทั้ง
ได้รับใบรับรองการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน เป็นต้น หน่วยไหน ไม่
ทั่วทั้งองค์กร 
 ๓.  กองทัพเรือส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองทัพเรือ ท าให้เกิดการก าหนดปัญหา 
แก้ไข ปรับปรุงกระบวนงาน 
 
 
 
 
 
 

 ให้อธิบายวาสวนราชการมีวิธีการอยางไรในการควบคุมต้นทุนจัดการหวงโซอุปทานดูแลความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างานเตรียมพร้อมตอภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต

ผลการประชุม/สัมมนา 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ผลการส ารวจความพึง

พอใจและอ่ืน  ๆ  

ปรับปรุง
กระบวนการท างาน

ใหม่ 

กระบวนการ
ท างานเดิม 

 

กระบวนการ
ท างานใหม่ 
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ก. การควบคุมต้นทุน 
 

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

เพื่อให้ม่ันใจวามีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลและสงมอบคุณคาแกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย 

 

 

(6) การควบคุมต้นทุน  

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการกองทัพเรือน าเรื่องของ 
รอบเวลาผลิตภาพรวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆมาพิจารณาในการควบคุม 
ต้นทุนกระบวนการท างานต่างๆอย่างไร 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการปูองกันไม่ให้เกิดของเสียความผิดพลาดของการให้บริการและ 
การท างานซ้ ารวมทั้งการลดต้นทุนการประกันความเสียหายหรือการสูญเสียผลิตภาพของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด(*) 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทดสอบและการ 
ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ(*) 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุมต้นทุนกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กองทัพเรือมีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน ดังนี้ 

๑. ให้ นขต.ทร. มีการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะหมวด ๖ 
ในเรื่องการจัดท า work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ๒. กองทัพเรือใช้ระบบบัญชีต้นทุนผลผลิตซึ่งจะมีการจัดท าต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมที่ท าให้
สามารถรู้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และจะท าการเชื่อมโยงต้นทุนของ นขต.ทร.หรือศูนย์ต้นทุน เข้ากับกิจกรรมและ
ผลผลิตของกองทัพเรือท าให้กองทัพเรือสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  หรือลดการด าเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ และหันมาบริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. กองทัพเรือมีการประกาศใช้มาตรการประหยัด ทร. ซึ่งจะเป็นการก าหนดรายการค่าใช้จ่าย 
ต่อหน่วยท าให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ นขต.ทร. ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ๔. กองทัพเรือก าหนดอัตราความสิ้นเปลืองของการใช้น ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหลื่อลื่นของอุปกรณ์
เรือ ยานพาหนะ และอากาศยาน รวมทั้งก าหนดราคามาตรฐานที่ท าให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 
 ๕. กองทัพเรือใช้การควบคุมภายใน ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่จะท าให้การด าเนินกิจกรรม/
กระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จ และน ามาปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดความผิดพลาดนั้น โดย
ก าหนดให้ นขต.ทร. จัดท ารายงานการปรับปรุงการควบคุมทุก ๖ เดือน 
 ๖. กองทัพเรือใช้ข้อมูลจากการรายงานของ นขต.ทร. ในเรื่องต่าง ๆ และใช้ผลการตรวจราชการของ 
จร.ทร. และ สตน.ทร.ในการสอบทานกิจกรรมรวมทั้งการน าระบบสารสนเทศของ ทร. มาช่วยในการบริหาร
จัดการ ท าให้กองทัพเรือสามารถลดค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบ ทดสอบและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมได้ 

กองทัพเรือสร้างความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการประชุมชี้แจงต่าง ๆ เช่น การประชุมสภากลาโหม การจัดท า 
ค าชี้แจงงบประมาณประกอบการของบประมาณ การชี้แจงกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
 
 



 

 

17 
 
 

(7) การจัดการหวงโซอุปทาน 

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบและท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่กองทัพเรือเลือก 
มีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของกองทัพเรือและความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กองทัพเรือวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไร 
- กองทัพเรือให้ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างไร 
- กองทัพเรือด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี 

 กระบวนการ Supply Chain Management หรือ SCM เป็นกระบวนการของ
การบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการ
สั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ท าให้เกิดกระบวนการท างาน
ของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์การ การไหลเวียนของข้อมูลยังรวมไปถึง
ผู้รับบริการ และ ผู้ส่งมอบด้วย 

 
กล่าวถึงกระบววนการสนับสนุน อู่กรุงเทพ อรม. แต่ด ารงขีดความสามารถ 
กองทัพเรือให้ความสาคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือให้มีความมั่นใจว่าผู้ส่งมอบจะช่วย

ยกระดับผลการดาเนินงานของกองทัพเรือ และเพ่ือให้กองทัพเรือสามารถสร้างความประทับใจและความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ส่งมอบหลักในห่วงโซ่อุปทานของกองทัพเรือ ก็คือ 
นขต.ทร. และบุก าลังพลของกองทัพเรือ ซึ่งท าหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนั้น กองทัพเรือ จึงให้ความสาคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพเรือให้มีความเหมาะสม 
และการย้ายบรรจุบุก าลังพลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง และก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพดังแสดงรายละเอียดไว้แล้วในหมวด ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากร นอกจากนี ้กองทัพเรือ ยังใช้ผู้ส่งมอบภายนอกด าเนินการในงานที่กองทัพเรือไม่มีความเชี่ยวชาญ งานที่
ไม่ส าคัญและงานที่หน่วยอ่ืนท าแทนได้หรือขาดความคุ้มค่าในการด าเนินการเอง เช่น มอบให้กองทัพอากาศผลิต
นักบินแบบปีกนิ่ง มอบให้กรมการบินพลเรือนผลิตนักบินแบบปีกหมุน มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่าง 
ในสาขาที่กองทัพเรือไม่เชี่ยวชาญ หรือผลิตเองไม่ได้ เป็นต้น รวมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ส่งมอบเพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/A_company's_supply_chain_(en).png
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  และเพ่ือให้กองทัพเรือมั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่กองทัพเรือเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผล
การด าเนินการของกองทัพเรือและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อจัด
กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการ
จัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ(ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๑๙๗/๒๕๕๖ ลง ๑๐ เม.ย.๕๖) โดยมีหน้าที่ที่
ส าคัญ ได้แก่การพิจารณาก าหนดระดับความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการ
จัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือเพ่ือเสนอเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการ
ด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. และผู้ ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการจัดหา
ยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ ให้รับทราบผลการประเมินฯ และระดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการน าระดับความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก
ของกองทัพเรือไปใช้งาน ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. ที่ผ่านมา พบว่ามี
ปัญหาประการหนึ่งคือ ผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ ไม่
ยอมรับผลการตัดสินใจของ ทร. ร้องขอความเป็นธรรมโดยมีเจตนาไม่สุจริต และบางรายเมื่อเป็นคูสัญญากับ 
ทร. แล้ว ไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา และขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ในการติดตามงาน ตลอดจน
ขาดความพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดมาตรการส าหรับใช้ในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีข้อมูลประวัติผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(Past Performance Information)  เหมาะสมกับการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตาม
โครงการฯ ของ ทร. ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้ ผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้
ประสานงานเพ่ิมความรับผิดชอบต่อความส าเร็ขของการด าเนินงานโครงการ และมีความตระหนักถึงความจ าเป็น
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการด าเนินโครงการ จึงได้มีการก าหนดหลักการและแนวทางการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงาน ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้ 
  ๑. ท าให้ ทร. มีความมั่นใจว่า ผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการจัดหายุทโธปกรณ์
หลักของกองทัพเรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ของ ทร. ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance Evaluation) 
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดความต้องการจัดหาการด าเนินโครงการ 
จนถึงขึ้นตอนการใช้งานและบริการหลังการขาย มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ ผลิต/
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงาน จะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อความส าเร็ขของการด าเนินงานโครงการ  
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการด าเนินโครงการจึงได้มีการ
ก าหนด หลักการและแนวทางการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงาน  
 กองทัพเรือวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ เป็น ๓ ห้วง น้ าหนัก ๑๐๐ คือ 
  ๑. ห้วงการก าหนดความต้องการและการเสนอโครงการ(ร้อยละ ๒๐) 
  ๒. ห้วงด าเนินโครงการ ร้อยละ ๕๐ (ก่อนลงนามผูกพันสัญญาและหลังลงนามผูกพันสัญญา) 
  ๓. ห้วงการใช้งานและบริการหลังการขาย ร้อยละ ๓๐ 
 กองทัพเรือก าหนดให้ กบ.ทร. ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง โดยจะแจ้ง
ผลการประเมินฯ ของผู้ผลิต/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือให้ผู้
ประการการที่เกี่ยวข้องทราบ  
 กองทัพเรือด าเนินการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดีโดยการน าความน่าเชื่อถือผู้ผลิต/ผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง และผู้ประสานงานไปใช้ประกอบพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งมอบ โดยให้ กบ.ทร. แจ้งผลการประเมินฯ ของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายุทโธปกรณ์แต่ละโครงการให้คณะกรรมการบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการคัดเลือกแบบ พิจารณาหลังจาก ทร. อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการแล้ว 
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ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย
และต อภาวะฉุกเฉิน 

 
  

 

(8) ความปลอดภัย   
 

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย 
-ระบบความปลอดภัยของกองทัพเรือได้ค านึงถึงการปูองกันอุบัติเหตุการตรวจสอบการวิเคราะห์ต้นเหตุ 
ของความล้มเหลวและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

 

กองทัพเรือมีวิธีการท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ดังนี้ 
ระบบความปลอดภัย 
๑. กองทัพเรือก าหนดให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

โดยน ากิจกรรม ผลผลิต/บริการและกระบวนการของกองทัพเรือ มาพิจารณาหาความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ใด
ได้บ้าง และเหตุการณ์เหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนี้ 

 
ประเด็นการพิจารณาโอกาส

การเกิดเหตุการณ์แต่ละผลผลิต 
ระดับโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ 

น้อย(๑) ปานกลาง(๒) มาก (๓) สูงมาก (๔) 
จ านวนคนที่สัมผัสอันตราย 

๑ – ๓ คน ๔–๖ คน ๗–๙ คน 
มากกว่า ๑๐ 

คน 

จ านวนครั้ง/จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการต่อปี 

น้อยกว่า ๓ ครั้ง
ต่อปี 

๓-๕ ครั้งต่อปี ๖-๑๒ ครั้งต่อปี 
มากกว่า ๑๒ 

ครั้งต่อปี 
ป ร ะ วั ติ จ า น ว น ก า ร เ กิ ด
เหตุการณ์/อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

๑-๒ ครั้งต่อปี 
๑-๒ ครั้งต่อ

เดือน 
๑-๒ ครั้งต่อ

สัปดาห์ 
มากกว่า๒ ครั้ง

ต่อสัปดาห์ 
ประวัติระดับความรุนแรงการ
เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

ไม่มี 
ระดับเล็กน้อย-

ปานกลาง 
ระดับรุนแรง 

ระดับรุนแรง
มาก 

มีระบบควบคุมการปฏิบัติ เช่น 
มีระเบียบปฏิบัติมีผู้บังคับบัญชา
ดูแลใกล้ชิด 

มีระบบปฏิบัติ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและ
เหมาะสม 

มีระบบปฏิบัติ
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันแต่ไม่

เหมาะสม 

มีระบบ แต่ใน
ส่วนงานหลักไม่
เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

ไมม่ีระบบ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

มีใช้เพียงพอ และ
ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยและ
ใช้ได้ถูกวิธี 

มีใช้เพยีงพอ 
และได้

มาตรฐานความ
ปลอดภัยแต่
ใช้ไดไ้ม่ถูกวิธี 

มีใช้เพียงพอ แต่
ไมไ่ด้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
บางอุปกรณ์ 

ไมม่ีใช้เพียงพอ 
และไมไ่ด้

มาตรฐานความ
ปลอดภัยหลาย

อุปกรณ์ 
ตารางที่ ๖ การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิต/บริการ 

 โดยผลที่ได้จะน าไปสู่การวางระบบปูองกันความปลอดภัยในสถานที่ท างาน และจัดหาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้มีการจัดประชุมสัมมนาการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงกองทัพเรือเป็นประจ า โดยครั้งล่าสุด เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 

๒. กองทัพเรือได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการปูองกันอุบัติภัยของ ทร. (เอกสารอ้างอิง
กองทัพเรือ : อทร.๙๒๐๗) ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ๒.๑ นโยบายและมาตรการในการปูองกันอุบัติภัยจากการจราจร ประกอบด้วย การจราจรทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ 
 ๒.๒ นโยบายและมาตรการการปูองกันอุบัติภัยภายในเคหสถาน ใน ๖ เรื่อง ได้แก่  
 ๒.๒.๑ อุบัติภัยจากไฟฟูา  
 ๒.๒.๒ อุบัติภัยจากอัคคีภัย  
 ๒.๒.๓ อุบัติภัยจากสารเคมีมีพิษและสารเคมี  
 ๒.๒.๔ อุบัติภัยที่เกิดจากพฤติกรรมหรืออุปนิสัยส่วนบุคคล  
 ๒.๒.๕ อุบัติภัยที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของอาคารที่อยู่อาศัย  
 ๒.๒.๖ อุบัติภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของเคหะสถาน 
 ๒.๓ นโยบายและมาตรการในการปูองกันอุบัติภัยจากการท างาน โดยมีการก าหนดมาตรฐานของ
ความปลอดภัยในการท างานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล หรือ
แม้แต่อาคารสถานที่ รวมทั้งในส่วนที่จะก่อให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท างาน โดยให้มีการ
พัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับสภาพการท างานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กวดขันและควบคุม
ให้ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการท างานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ 
ตรวจสอบสภาพและสถานที่ท างานอาคารสถานทีต่่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยถูกสุขลักษณะและไม่ให้เกิด
มลภาวะในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ จัดให้มีการควบคุมเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด สารเคมี ก๊าซและวัตถุมีพิษให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ มาตรการในการปูองกันอุบัติภัยในสาธารณสถาน โดยก าหนดให้หน่วยงานของ ทร.ที่มีสาธารณสถาน
ให้บริการประชาชนมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลปรับปรุงและจัดให้มีระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้
อาคารสถานที่ให้เหมาะสมเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี้ กองทัพเรือยังได้มีวิธีการปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร 
สถานที่ ตลอดจนมีการก าหนด/การฝึกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดหน้าที่เวรยามในการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ การก าหนดพ้ืนที่หวงห้าม การก าหนดชั้นความลับของเอกสารการ ก าหนดวิธีการท างาน/
ปูองกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วิธีปฏิบัติในการตรวจค้นด้วยเรือใหญ่ ข้อบังคับทหารเรือ
ที ่๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ (ข.ก.ส.) ระเบียบ กร. ว่าด้วย ระบบสารสนเทศ ด้านความพร้อมองค์วัตถุของเรือ 
อากาศยาน และชุดปฏิบัติการพิเศษ ของ นสร.กร. พ.ศ.๒๕๕๐ ระเบียบ กร. ว่าด้วยการล าเลียงน้ ามัน
เชื้อเพลิงในเรือ ซึ่งมิใช่เรือล าเลียงน้ ามันโดยเฉพาะ พ.ศ.๒๕๕๗ ระเบียบ กร.ว่าด้วย การรับส่งน้ าและน้ ามัน
เชื้อเพลิงของเรือหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน 
กองทัพเรือสนับสนุนให้ นขต.ทร. มีการท า ๕ ส. 
สภาพแวดล้อมการท างานของบุคคล 
กองทัพเรือสนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการท างาน Happy workplace 

 
(9) การเตรียมพร้อมตอภาวะฉุกเฉิน  

 

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินระบบ 
การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึงการปูองกันความต่อเนื่องของการ 
ปฏิบัติการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

 

https://10.106.130.4/fleetstatus.pdf
https://10.106.130.4/fleetstatus.pdf
http://10.106.130.5/fleet/images/stories/other/20957/fleet_regulation_fuel.pdf
http://10.106.130.5/fleet/images/stories/other/20957/fleet_regulation_fuel.pdf
http://10.106.130.5/fleet/images/stories/other/20957/fleet_regulation_TransferWater.pdf
http://10.106.130.5/fleet/images/stories/other/20957/fleet_regulation_TransferWater.pdf
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 ๑. กองทัพเรือได้มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยมีการวิเคราะห์ว่า ในการปฏิบัติภารกิจมี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดได้บ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ ทร. เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม การ
ก่อจลาจล การก่อการร้าย และน ามาท าแผนรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๑ แผนรักษาความสงบ ผบ.ทร. ที่ ๑/๒๕๕๔ (ลับมาก) มีภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติ คือ 
ทร. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจากการก่อความไม่สงบ จลาจล และรักษาความปลอดภัย
สถานที่และบุคคลส าคัญ ลาดตระเวน เฝูาตรวจ และปฏิบัติการในแม่น้ าเจ้าพระยา ในเขตพ้ืนที่ที่ ทร. 
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศของกอง
อ านวยการรักษาความสงบในการปฏิบัติ ทร. จะจัดก าลังตามการจัดปกติสนับสนุนการปฏิบัติของ จนท. 
รักษากฎหมายในการรักษาความสงบขั้นต้นในการระวังปูองกันสถานที่และบุคคลส าคัญเมื่อได้รับการร้องขอ 
และใช้ก าลังการจัดเฉพาะกิจในการเข้าระงับการก่อความไม่สงบและการจลาจลเมื่อเกินขีดความสามารถของ 
จนท. ผู้รักษากฎหมายในพื้นที่ท่ี ทร. รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ แผนต่อต้านการก่อการร้ายสากล ผบ.ทร. ที่ ๑/๒๕๔๘ (ลับมาก)มีภารกิจและขอบเขต
การปฏิบัติ คือ ทร. เตรียมการด้านก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และแผนเผชิญเหตุ ส าหรับการแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายสากล ตั้งแต่ภาวะปกติ ปฏิบัติงานด้านการข่าว การต่อต้านการข่าวกรองต่อเปูาหมาย
ขบวนการก่อการร้ายสากล และผู้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการประสานงานด้านการข่าวกับ
หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือสนับสนุน ผบ.เหตุการณ์ กับศูนย์อ านวยการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
(ศตก.) ในการแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล และปูองกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายสากลในอาณาเขตของ
ประเทศไทย ในการปฏิบัติ ทร. จะจัดก าลังขนาด ๑ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ ศตก. เมื่อเกิดเหตุการณ์ สนับสนุนก าลังพล ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามร้องขอ รวมทั้ง ปฏิบัติการฟ้ืนฟูต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ที่ 
ทร. รับผิดชอบ 
  ๑.๓ แผนรับสถานการณ์ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธเคมี ชีวะ กองทัพเรือ ๔๔ (ลับมาก) มีภารกิจ
และขอบเขตการปฏิบัติคือ ทร. จัดเตรียมก าลังอย่างน้อย ๑ ชุดปฏิบัติการ และให้การรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับ
อันตรายจากการใช้อาวุธเคมี ชีวะ ตลอดจนให้ค าแนะน าการปฏิบัติกับประชาชน เพ่ือให้การสนับสนุนหน่วย
นอก ทร. ตามที่ได้รับการประสาน/ร้องขอ ในการรับสถานการณ์ต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธเคมี ชีวะ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ ทร. ในการปฏิบัติ ทร. จะสั่งการให้ ศปก.ทร. เข้าควบคุมการปฏิบัติ โดยมี วศ.ทร. เป็น
ศูนย์อ านวยการเตรียมรับสถานการณ์ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธเคมี ชีวะ พร. รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาล
และส่งกลับผู้ปุวย และ ขส.ทร. จัดยานพาหนะส าหรับชุดปฏิบัติการ 
  ๑.๔ แผนปฏิบัติการ ผบ.ทร. ที่ ๕/๒๕๕๔ แผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ มี
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติ คือ ทร.(ศบภ.ทร.) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในสถานการณ์เกิดสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ หรือภัยพิบัติทางทะเลที่มีความรุนแรงเกินกว่าก าลังของ ศบภ.ทรภ.๑-๓ จะรับสถานการณ์ได้
โดยล าพัง เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติรอดพ้นจากอันตราย รวมทั้งบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มาก
ที่สุดในการปฏิบัติ ศบภ.ทร. จะท าการค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล อพยพประชาชน
ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการล าเลียงสิ่งของให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบกิจกรรมในทะเล ชายฝั่ง เกาะต่างๆ และสถานที่ผลิตปิโตเลียม 
  ๑.๕ แผนปฏิบัติการ ผบ.ทร. ที่ ๑/๒๕๕๕ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ 
ปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียง มีภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติ คือ ทร. ปูองกัน แก้ไข บรรเทาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทร. หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามที่ ทร. มอบหมาย
เพ่ือให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและสาธารณภัย รวมทั้ง
สนับสนุนการฟ้ืนฟูบูรณะตามที่ได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถ ในการปฏิบัติ ทร. จะจัดก าลังพล 
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ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมรับสถานการณ์ เพ่ือปูองกันดูแลพ้ืนที่ส าคัญ ค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย รวมทั้งฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็ว โดยให้ ศบภ.ฐท.กท. เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ท่ี ทร. รับผิดชอบ 
  ๑.๖ แผนการบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ๑/๒๕๔๙ (ลับ) มีภารกิจและ
ขอบเขตการปฏิบัติ คือ ฐท.กท. ปูองกัน แก้ไข บรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ จว.
สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.นนทบุรี  จว.นครปฐม และพ้ืนที่ทางน้ า เพ่ือให้สถานการณ์ภัยพิบัติคืนสู่
สภาพโดยเร็ว ในการปฏิบัติ ฐท.กท. จะด าเนินการวางแผน สั่งการ อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล
หน่วยรองในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ ทร. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานเหล่าทัพ 
หน่วยงานฝุายพลเรือน รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบในการอ านวยการปูองกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทร. และติดตามสถานการณ์ และเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
  ๑.๗ ข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงของอาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน  มี
แนวทางการปฏิบัติ คือ ความรับผิดชอบในการดับเพลิงให้เป็นไปตามพ้ืนที่/ชั้นที่ที่หน่วยงานตั้งอยู่ เช่น 
ยก.ทร. รับผิดชอบชั้น ๓ ของอาคาร บก.ทร. โดยในเวลาราชการ หากเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้น เป็นหน่วยหลักในการเข้าดับเพลิง และให้ผู้อ านวยการดับเพลิง
ของหน่วยนั้นเป็นผู้อ านวยการทั่วไป ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ เตรียมให้การสนับสนุนเมื่ อร้องขอ ส่วนในเวลา
นอกราชการให้เวรประจ าวันของอาคาร บก.ทร. ด าเนินการดับเพลิง โดยมี หน.นายทหารเวรประจ าวัน เป็น
ผู้อ านวยการทั่วไปในการขนย้าย ให้หน่วยต้นเพลิงขนย้ายเป็นล าดับแรก หน่วยชั้นบนของหน่วยต้นเพลิงขน
ย้ายเป็นล าดับสอง หน่วยชั้นล่างของหน่วยต้นเพลิงขนย้ายล าดับสาม แล้วหน่วยอ่ืนๆ ให้ขนย้ายเป็นล าดับ
ต่อไป 
 ๒. เพ่ือให้กองทัพเรือมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแล้วการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือจะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องของกองทัพเรือและแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทัพเรือ (ค าสั่งคณะกรรมการก ากับการ
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลง ๑๓ ก.พ.๕๘) เพ่ือ
วางระบบเตรียมความพร้อมรองรับทั้งภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่การ
จัดการกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดเตรียมความพร้อมของทรัพยากร ๕ ด้าน ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือ ระบบเทคโนโลยี บุคลากร และการสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การ
บริหารงานหลังเกิดเหตุการณ์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนวทางการกอบกู้กระบวนการเพ่ือให้
สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติในการกอบกู้กระบวนการเป็น ๓ ระยะ 
ได้แก่  ระหว่างเกิดเหตุการณ์ในช่วง ๒๔ ชม. ระหว่าง ๑ – ๗ วัน และหลัง ๗ วัน โดยก าหนดว่าในแต่ละ
ขั้นตอนมีการด าเนินการที่ส าคัญใดบ้าง ดังนี้ 
 ๑. แผนความต่อเนื่องกองทัพเรือ ได้มีการระบุถึงภัยคุมคามที่อาจเกิดขึ้นกับกองทัพเรือ จ านวน  
๑๑ ประเภท ประกอบด้วย อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ โรคระบาด การชุมนุมประท้วง/
จลาจล การก่อวินาศกรรม ไฟฟูาดับ การโจรกรรมทางข้อมูล (Cyber Attack) และสารเคมี/รังสีรั่วไหล โดย
ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง และการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ ดังนี้ 
   ๑.๑ กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง 

ทรัพยากร นโยบาย/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารอง 

 กรณีเกิดความเสียหายไม่มาก สามารถใช้สถานที่ท างานเดิมได้ ให้ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูและใช้สถานที่ท างานเดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติงานต่อไป 

 กรณีเกิดความเสียหายมาก จนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่
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ทรัพยากร นโยบาย/กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

ปฏิบัติงานส ารอง ณ หน่วยงานของ ทร. อ่ืน ๆ เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่
สามารถด าเนินการได้หรือเกิดความไม่คุ้มค่า ให้พิจารณาขอรับการสนับสนุน
จากส่วนราชการหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆตามล าดับ โดยให้มีการส ารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ระบบการประสานงาน และการจัดเตรียมความพร้อม
กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ไว้ตั้งแต่ต้น 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ /การ
จัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ 

 ก าหนดให้หน่วยมีการจัดเตรียมแผนการขนย้ายอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานเบื้องต้นจากหน่วยงานเดิม เช่น โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานเป็นหลัก เครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น 

 ก าหนดให้มีการจัดหาส ารองคอมพิวเตอร์ (Laptop/ Notebook) พร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่จ าเป็นต่อการใช้งานใน
เบื้องต้นตามรอบการสั่งซื้อผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ก าหนดให้มีการส ารองวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสมตามรอบการสั่งซื้อ
ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ก าหนดให้มีการจัดเตรียมระบบไฟฟูาส ารองในพ้ืนที่ส าคัญหรือมีการจัดเตรียม
เครื่องก าเนิดไฟฟูาฉุกเฉิน (ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง) 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่ส าคัญ 

 ก าหนดให้ สสท.ทร. เป็นหน่วยให้การสนับสนุนในการวางระบบการสื่อสาร
และระบบสารสนเทศ ณ พื้นท่ีส ารอง 

 ก าหนดให้หน่วยงานต้องมีการส ารองฐานข้อมูลการปฏิบัติงานภายในหน่วย 
โดยหน่วยจะต้องมีการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลที่ดีและเหมาะสมเก็บไว้ใน 
Server ส ารองไว้ตั้งแต่ยามปกติ ตลอดจนคลังข้อมูลส ารองอ่ืน ๆ 

บุคลากรหลัก 

 ก าหนดให้ใช้บุคลากรส ารอง/ทดแทนภายในหน่วยงานเดียวกัน  
 ก าหนดให้ใช้บุคลากรนอกฝุายงานหรือกลุ่มงานในกรณีบุคลากรไม่เพียงพอ

หรือขาดแคลน 
 ก าหนดให้หน่วยมีการจัดท าแผนอพยพเคลื่อนย้ายบุคลากรและแผนการ

ช่วยเหลือเยียวยา 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 
 ก าหนดให้จัดท าบัญชีเครือข่ายคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญให้ครอบคลุมต่อการ

ปฏิบัติภารกิจ 
ตารางที่ ๑๑ ทรัพยากรและกลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

  ๑.๒ การบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
วันที่ ๑  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑. ติดตาม และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือประเมิน
ความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง และ 
- แผนอพยพบุคลากร (จัดท าภาคผนวก) 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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วันที่ ๑  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
- แผนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส านกังาน (จัดท าภาคผนวก) 

๒. แจ้งเหตุฉุกเฉิน  วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๓. ส ารวจความเสียหาย ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากร
ภายในหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๔. ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่างสูง และจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จดังนี้ 
- ประเมินและระบุกระบวนงานหลักและงานเร่งด่วน
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑-๕ วัน
ข้างหน้า  
- ประเมินศักยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น พร้อมระบุทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๕. แจ้งสรุปสถานการณ์ให้หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง/เสธ.ทร. ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

       - จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต 
       - ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
       - กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ

อย่างสูงหากไม่ด าเนินการ  
       - ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๖. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องเพ่ือ 
- ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
- วางแผนทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

๗. พิจารณาและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ เช่น สถานที่ส ารอง วัสดุอุปกรณ์ส าคัญ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

๘. พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual)เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับการอนุมัติ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๙. พิจารณาอนุมัติเนื้อหา/ข้อความ และสื่อสารสรุป
รายงานสถานการณ์ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไปส าหรับในวันถัดไปให้กับบุคลากรหลักใน
หน่วยงาน เพ่ือรับทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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วันที่ ๑  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

๑๐. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๑๑. ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงาน
เร่งด่วน เพ่ือแจ้งสถานการณ์และแนวทางในการ
บริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

๑๒. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ทราบอย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

วันที่ ๒ – ๗ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน ๗ วัน 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๒. ตรวจสอบกับหน่วยงานถึงความพร้อมและข้อจ ากัดใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญและผู้เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๓. ด าเนินการกอบกู้และจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
- บุคลากรหลัก 
- คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญและผู้เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๔. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องถึงความ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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วันที่ ๑  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
พร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 

๕. ด าเนินงานและให้บริการภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๖. แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ
ต่อเนื่องแก่หน่วยงาน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

๗. แจ้งสรุปสถานการณ์และข้ันตอนการด าเนินการต่อไป 
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับก าลังพลทราบ 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

๘. รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

วันที่ ๘ การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน ๗ วัน 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

๑. ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
 

๒. ระบุทรัพยากรที่จ า เป็นต้องใช้  เ พ่ือด าเนินงาน
ให้บริการตามปกต ิ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๓. รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง
ถึงสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่ จ า เป็นต้องใช้ เ พ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๔. ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

 สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้

ให้บริการที่ส าคัญ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  

๕. แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ เ พ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ให้กับบุคลากรในส่วนราชการ 

๑. ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง 
๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 

 

๖. รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง  
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ง. การจัดการนวัตกรรม 
 

ตารางที่ ๑๒ การบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 นอกจากนี้ ในแผนบริหารความต่อเนื่องของกองทัพเรือ ยังได้ก าหนดวงรอบในการฝึกทั้งการฝึกตาม
แผน  และการฝึกเฉพาะส่วนอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกปูองกันความเสียหาย การฝึกดับเพลิงในเรือ การอุดปะ
ค้ าจุนเรือ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ อยู่เป็นประจ า  
  
 
 
 
 

(10) การจัดการนวัตกรรม 
 

-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆพร้อมใช้ในการด าเนินการ 
สนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการติดตามผลของโครงการและพิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือลด 
ความเสียหายและน าทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอ่ืนที่มีล าดับความส าคัญเหนือกว่า 

 

 กองทัพเรือได้สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยน าการจัดการความรู้มาใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทร. ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยตั้งแต่ปี งป.๔๙ กองทัพเรือ
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ ทร.ขึ้น โดยมี รองเสธ.ทร. เป็น
ประธานฯ และผู้น าการจัดการความรู้ของ ทร. (CKO) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของ ทร. 
โดยมี ปช.ทร. เป็นประธานอนุกรรมการฯ ปัจจุบันด าเนินการภายใต้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. 
พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๐ (RTN KM Roadmap 57-60) และแผนจัดการความรู้ของ ทร.ในแต่ละปี งป. (RTN KM 
Action Plan) โดยในทุกปีกองทัพเรือจะมีการจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ และจะให้ นขต.ทร. และ
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. มาน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ซึ่งจะมีผลงานที่เป็น “นวัตกรรม” มา
น าเสนออยู่เนืองๆ หรือเรียกว่า การจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐานของการสร้างนวัตกรรมของกองทัพเรือ โดยมี
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น เช่น  

ผลงาน “เสื้อเกราะสะเทินน้ าสะเทินบก” กรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่ต้องมีการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย จับกุม ตรวจค้นการกระท า
ความผิดทางน้ าหรือทางทะเลในความรับผิดชอบ เมื่อใส่เสื้อเกราะกันกระสุนแล้วเกิดการตกน้ าท าให้มีความ
ยุ่งยากท้ังในการปฏิบัติภารกิจและการช่วยเหลือตัวเอง แต่เมื่อเสื้อเกราะลอยน้ าได้ท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติภารกิจทางน้ ามากข้ึน 

ผลงาน “หมวกกันกระสุน”กรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สารวัตรทหารที่ต้องมีการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย จับกุม ตรวจค้นการกระท าความผิด
กฎหมาย หลายครั้งเกิดการปะทะ การใส่หมวกกันกระสุนได้จะช่วยเหลือชีวิตผู้ปฏิบัติงานได้ แต่การจัดหา
จากต่างประเทศมีราคาแพง จึงได้ศึกษาวิจัยและผลิตขึ้นมาใช้งาน 

ผลงาน “การถอดหน้าแปลน(เพลาใบจักร)ที่ถอดออกยาก” ซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งในการปฏิบัติงานในการถอดหน้าแปลน(เพลาใบจักร) ที่มี
สนิมเกรอะกรังที่ท าอยู่เดิม จะใช้ พะเนิน ตีที่หน้าแปลนโดยใช้แรงกระแทก ซึ่งจะปฏิบัติงานได้ไม่สะดวกนัก 
เสียเวลาในการท างานมาก ไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และท าให้ชิ้นงานหน้าแปลนเสียหาย 



 

 

28 
จึงประยุกต์หลักสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวจากความร้อนเชิงปริมาตรมาใช้ ท าให้การถอดเป็นไปอย่างง่าย 
ประหยัดเวลา และไม่เสียชิ้นงาน 

นอกจากนี้ กองทัพเรือยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
โดยตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ คือ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ซึ่งจะมีผลงานวิจัย
จนถึงปัจจบัน ๑๗๓ โครงการ ที่ส าคัญและเป็นที่รู้จัก เช่น น้ ามันไบโอดีเซล ทุนระเบิดล่องหน เป็นต้น  
 ส าหรับการสร้างนวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร์  กองทัพเรือก าหนดให้งานด้านการวิจัยและ
พัฒนา เป็น ๑ ใน ๑๐ กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมี สวพ.ทร. เป็นเจ้าภาพ ในการวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ทั้ง
ในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และประเมินค่าผลการวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารเพ่ือน าไปใช้หรือน าไปสู่การผลิต ส าหรับในการน าผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ จะมี
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ โดยมีเสนาธิการทหารเรือเป็นประธาน เป็นผู้
พิจารณา ที่ผ่านมาผลงานวิจัยที่น าไปสู่สายการผลิต ได้แก่ เสื้อเกราะสะเทินน้ าสะเทินบก หมวกกันกระสุน  
รั้วไร้สาย  อากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง และทุนระเบิดล่องหน นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น าไปสู่
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เช่น เสื้อเกราะสะเทินน้ าสะเทินบก หมวกกันกระสุน หัวจัดลวดเชื่อมใต้น้ า
ของกองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และเครื่องถอดใส่ล้อยางรถยนต์ขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทหารเรือ 
 โดยเมื่อปี ๒๕๔๕ กองทัพเรือได้น าเอาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณให้ไปด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญมาใช้ในกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงวิธีการ
บริหารงานของกองทัพเรือให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่ขั้นการวางแผน ที่จะต้องมีการก าหนด
แผนงานที่จะกระท าล่วงหน้า ๔ ปี โดยระบุเปูาหมายที่ต้องการบรรลุ พร้อมกับแสดงทรัพยากรทุกประเภท 
(คน วัสดุ งบประมาณ เวลา) ที่ใช้ในการด าเนินการ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนนั้นได้จึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณให้งานและเงินของ 
นขต.ทร. ให้มีความสัมพันธ์กัน และสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ ทร. ลงสู่ระดับ นขต.ทร. และระดับ
บุคคลได้ โดยสร้างช่องทางให้กรมฝุายอ านวยการของ ทร. มาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ทิศทางและเปูาหมายของ ทร. จนในที่สุดได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณ ทร. (ซึ่งประกอบด้วยกรมฝุายอ านวยการต่างๆ) ขึ้นมาเพ่ือร่วมกันจัดท าแผน ก าหนด
เปูาหมาย และแบ่งสรรงบประมาณ บทบาทของ สปช.ทร.จะเปลี่ยนไปเป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูล และให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านงบประมาณเท่านั้น บทบาทของการก าหนดเปูาหมายและแบ่งสรรทรัพยากรให้
หน่วยต่างๆ จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ส าหรับการบริหารยอดค่าใช้จ่ายซึ่งท าอยู่เดิมนั้น  
จะปรับเปลี่ยนไปเป็นการบริหารเชิงกิจกรรม (Budget Activities) ซึ่งจะท าให้สามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานและงบประมาณที่แต่ละหน่วยได้รับ และสะท้อนให้เห็นต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาเพ่ือรองรับการด าเนินการ หรือเรียกว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากร ทร. (Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning) ส าหรับวางแผน จัดสรรทรัพยากร 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินการ ท าให้การบริหารงบประมาณมีข้อมูลส าหรับ
การบริหารอย่างเพียงพอ ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมและบริหารงบประมาณไปสู่
กิจกรรมที่ส าคัญกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้น าเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) มาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง เพ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบาย และปรับทิศทางการท างาน 
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แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และปรับแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมผลงาน (Performance)  ให้สามารถ
น าส่งผลผลิตไปสู่เปูาหมายยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือและรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย ทร. จะใช้เครื่องมือและการด าเนินการดังกล่าว ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการ ทร. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทร. การปรับปรุงแผนงานโครงการระหว่างปี และอ่ืน ๆ 
เพ่ือปรับแต่งการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. และน าไปสนับสนุนโครงการอ่ืนที่มีล าดับความส าคัญเหนือกว่า 
ในรูปของการเสนอแผนงานประจ าปีเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  

 
 
 


