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ยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานของกรมอู่ทหารเรือในระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๗ เพ่ือให้เห็นทิศทางในการ
ด าเนินงานของกรมอู่ทหารเรือ เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของ
กรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งเป็นแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองและรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการกองทัพเรือ พ .ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนากรมอู่ทหารเรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กรมอู่ทหารเรือ ที่ว่า “เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ ด้วยการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ” 
 

 พลเรือโท  

 (สุทธินันท์  สกุลภุชพงษ์) 
 เจ้ากรมอู่ทหารเรือ 
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บทที่ ๑ 
กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ 

กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗ มาจากการน าข้อมูลใน
ระดับกองทัพเรือ ได้แก่ ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๗ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลในระดับกรมอู่ทหารเรือ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมอู่ทหารเรือ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
และก าหนดยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ 

ยุทธศำสตร์กรมอู่ทหำรเรอื พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗

แผน ำพแสด กรอบในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์

                                                  

ยุทธศำสตร์กอ ทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗

กำรปร เมินยุทธศำสตร์กอ ทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗

แผนยุทธศำสตร์ด ำนกำรบริหำรจัดกำรกอ ทัพเรือ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกอ ทัพเรือ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗

แผนยุทธศำสตร์กรมอู่ทหำรเรือ 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

ส ำว แวดล อม ำยในแล  ำยนอก
 อ กรมอู่ทหำรเรือ

ก ำหนดปร เด นยุทธศำสตร์
 เพื่อสู่วิสัยทัศน์

ก ำหนดเป ำปร ส ค์ เป ำหมำย

ก ำหนดกลยุทธ์ เพื่อให บรรลุเป ำปร ส ค์ เป ำหมำย

แนวคิดในด ำนวัตถุปร ส ค์มูลฐำนทำ เรือ

แนวคิดในด ำนวัตถุปร ส ค์เ พำ ทำ เรือ

แนวทำ กำรพั นำกอ ทัพเรือ

กำรทบทวนวิสัยทัศน์แล พนัธกิจ
 อ กรมอู่ทหำรเรือ
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บทที่ ๒ 
บทบำทหลัก อ กรมอู่ทหำรเรือที่เกี่ยว  อ วัตถุปร ส ค์ทำ เรือ อ กอ ทัพเรือ 

กองทัพเรือได้ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือ ๕ ประการโดยมีที่มาดังนี้ 

๑. พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ ระบุว่า“กองทัพเรือมี
หน้าที่เตรียมก าลังกองทัพเรือ ปูองกันราชอาณาจักรและด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพเรือตามอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม” 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่าน ๆ มาระบุว่า 

- “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ และต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จ าเป็น และเพียงพอ เพ่ือ
พิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ” 

- “รัฐต้องจัดให้มีก าลังทหารไว้ป้องกันเพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ” 

- “รัฐต้องจัดให้มีก าลังทหารไว้ป้องกันเพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะในการสนับสนุนความ
มั่นคงของรัฐ” 
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จากการทบทวนพิจารณาตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๕ 
และรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนโยบายหน่วยเหนือระดับต่าง ๆ ดังนั้นกองทัพเรือจึงก าหนดเป็นวัตถุประสงค์มูลฐาน
ทางเรือได้ ๕ ประการ ดังนี้ 

วัตถุปร ส ค์มูลฐำนที่ ๑ เพ่ือเตรียมก าลังกองทัพเรือและปูองกันราชอาณาจักร 
วัตถุปร ส ค์มูลฐำนที่ ๒ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
วัตถุปร ส ค์มูลฐำนที่ ๓ เพ่ือพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
วัตถุปร ส ค์มูลฐำนที่ ๔ เพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ 
วัตถุปร ส ค์มูลฐำนที่ ๕ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กองทัพเรือได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือของ
กองทัพเรือ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ โดยแปลงวัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตาม
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มและแรงบังคับที่จะเกิดขึ้นในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า โดย 
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ ๑๐ ประการ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มูลฐานทางเรือ ดังนี้ 
 

วัตถุปร ส ค์มูลฐำนทำ เรือ วัตถุปร ส ค์เ พำ ทำ เรือ 

๑. เพ่ือเตรียมก าลังกองทัพเรือ
และปูองกันราชอาณาจักร 

๑.เพ่ือปูองกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทาง
ทะเลของไทย 

๒. เพ่ือปูองกันพ้ืนที่ทางบกและล าน้ าที่ได้รับมอบหมาย 
๒. เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล 
๓. เพ่ือคุ้มครองและรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย 
๔. เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายใน

ทะเล 
๕. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาค 

๓. เ พ่ือพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๖. เพ่ือถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ใน
พ้ืนที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย   

๔.  เ พ่ือสนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ 

๗. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

๘. เพ่ือปูองกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ 
๙. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

๕. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประ เทศและช่ ว ย เหลื อ
ประชาชน 

๑๐. เพ่ือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล ชายฝั่ง และ
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพเรือ และตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ
ก าหนดหน้าทีข่องส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ ระบุว่า 

“กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับการ
ซ่อม สร้างดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ ยานรบและอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งก าลัง
พัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการช่างและวิชาการอ่ืนตามที่ได รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่
ทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” 

หน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือที่ชัดเจนตามค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ ลง ๓๐ มี.ค.
๕๔ เรื่อง การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ข้อ ๒.๑ ระบุว่า 

“กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยเทคนิคในการซ่อมบ ารุงเรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านตัวเรือ กลจักร 
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องมือวัด อุปกรณ์สายช่าง และเครื่องทุ่นแรงที่
เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเรือ” 

จากการทบทวนพิจารณาตามตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วน
ราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ และค าสั่งกองทัพเรือ เรื่องการซ่อม
บ ารุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ รวมทั้งวัตถุประสงค์ทางเรือของกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือจึงสรุปบทบาทของ
กรมอู่ทหารเรือในด้านต่าง ๆ ตามกฎหมายและค าสั่งกองทัพเรือ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางเรือของ
กองทัพเรือ ดังนี้ 

๑. กำรซ่อมบ ำรุ เรือ ของกองทัพเรือที่เกี่ยวกับงานด้านตัวเรือ กลจักร และไฟฟูาให้กองทัพเรือ
มีความพร้อมรบตลอดเวลา 

๒. กำรสร ำ เรือ ให้กับกองทัพเรือตามที่กองทัพเรือมอบหมายเพ่ือเสริมสร้างก าลังทางเรือของ
กองทัพเรือ 

๓. กำรวิจัยแล พั นำเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุ แล สร ำ เรือ เพ่ือสนับสนุนความพร้อมรบและ
เสริมสร้างก าลังทางเรือของกองทัพเรือ 

๔. กำรส่ ก ำลั พัสดุสำยช่ำ กรมอู่ทหำรเรือ ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
๕. กำรผลิตแล พั นำก ำลั พลส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุ แล สร ำ เรือ เพ่ือให้กองทัพเรือสามารถ

ด ารงและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ ซึ่งเป็นการสร้างความพร้อมด้านองค์
บุคคลด้านการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือของกองทัพเรือ 

๖. กำรให ควำมรู  ค ำแน น ำ แล ค ำปรึกษำใน ำนด ำนวิศวกรรมเรือ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกกองทัพเรือ 

๗. กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมที่กอ ทัพเรือมอบหมำยด ำนกำรถวำยกำรปฏิบัติตำมพร รำช
ปร ส ค์แล เทิดทูนสถำบันพร มหำกษัตริย์ 

๘. กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมที่กอ ทัพเรือมอบหมำยด ำนกำรพั นำปร เทศแล กำร
ช่วยเหลือปร ชำชน ตลอดจนกำรบรรเทำสำธำรณ ัย 
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บทที่ ๓ 
ยุทธศำสตรก์รมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๗ 

ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายขององค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนด
จุดหมายของกรมอู่ทหารเรือให้ชัดเจน เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องโดยเริ่มต้นจากภารกิจของกรมอู่ทหารเรือตามที่กฎหมายก าหนด สู่การก าหนดเป็นพันธกิจของ
กรมอู่ทหารเรือ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือขอบเขตในการด าเนินงาน และก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไปในทิศทางใด มี
ความเป็นเลิศในด้านใดที่สามารถบรรลุพันธกิจ โดยก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือร่วมกันในการปฏิบัติงานไปใน
แนวทางและทิศทางเดียวกัน มีค่านิยมเดียวกัน การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้กรมอู่ทหารเรือจะต้อง
พิจารณาว่าควรมุ่งเน้นด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ 

ยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ นี้จะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการของกรม
อู่ทหารเรือในห้วงระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางในการด าเนินงานของกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ต่อไป 

๑.  ำรกิจ 

“กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับการ
ซ่อมสร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ ยานรบและอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งก าลัง
พัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการช่างและวิชาการอ่ืนตามที่ได รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่
ทหารเรือเปน็ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” 

๒. พันธกิจ 

จากวัตถุประสงค์มูลฐานและวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือนั้นสามารถน ามาใช้เป็นกรอบหรือขอบเขตในการด าเนินงานของกรมอู่ทหารเรือ และ
ก าหนดเป็นพันธกิจของกรมอู่ทหารเรือได้ ดังนี้ 

๑. ซ่อมบ ารุงเรือของกองทัพเรือในด้านตัวเรือ กลจักร และไฟฟูา 
๒. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
๓. สร้างเรือให้กับกองทัพเรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ส่งก าลังพัสดุสายช่างในสายกรมอู่ทหารเรือให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
๕. ผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 
๖. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเรือและการสร้างเรือ 
๗. ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเรือ 
๘. สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. วิสัยทัศน์ 

กองทัพเรือได้ก าหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๗ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทาง
ทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ดังนั้น เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
กรมอู่ทหารเรือจึงก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของกรมอู่ทหารเรือในช่วงระยะเวลา พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ ดังนี้ 

“เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ 
ด้วยการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ” 

 

 

โดยองค์ประกอบของวิสัยทัศน์กรมอู่ทหารเรือ ประกอบด้วยผลลัพธ์ ๒ ประการ ดังนี้ 

๑.  กรมอู่ทหำรเรือเป็นหน่วย ำนที่ท ำให กอ ทัพเรือมีเรือที่พร อมในกำรปฏิบัติ ำรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์มูลฐานและวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือของกองทัพเรือรวมทั้งเป็นหน่วยงานสร้างเรือ
เพ่ือเสริมสร้างก าลังรบให้กับกองทัพเรือ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร จ: จ านวนเรือที่พร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการใช้เรือทางยุทธการ 

๒. กรมอู่ทหำรเรือเป็นอ ค์กรที่มี ีดสมรรถน สู  มีการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน ระบบงาน (กระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงาน
สนับสนุน) การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน (Standard) และปฏิบัติงานด้วยความช านาญ ความเชี่ยวชาญ อย่างมือ
อาชีพ (Professional) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร จ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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๔. ค่ำนิยมแล วั นธรรมอ ค์กร 

กพร. ได้ให้ความหมาย “ค่านิยม” หมายถึงหลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวังให้ส่วนราชการ
และบุคลากรปฏิบัติค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของส่วนราชการค่านิยมสนับสนุนและ
ชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ค่านิยมจึงคู่กันกับวัฒนธรรมองค์กร 

การที่กรมอู่ทหารเรือจะบรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรเป็นส าคัญ ถึงแม้ว่าจะได้มีการก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานที่
บุคลากรต้องปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้แล้วก็ตามแต่หากมี “ค่านิยม” ชี้แนะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไปในทิศทางที่พึงประสงค์และเอ้ือต่อการบรรลุเปูาหมายของกรมอู่ทหารเรือ ก็จะท าให้
กรมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายที่ก าหนด 

 

ลักษณะอันพึงประสงค์ของก าลังพลกรมอู่ทหารเรือ 
- รัก ศรัทธา และอุทิศตนเพื่อกรมอู่ทหารเรือ 
- กระตือรือร้น ขวนขวาย ใฝุรู้ คิดเชิงบวก ท างานเชิงรุก 
- เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ จากผู้อื่น 
- เอ้ืออาทร แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ แก่ผู้อื่น 
- ร่วมแรง ร่วมใจ ในการท างานร่วมกัน 
- ท างานด้วยการใช้ความคิด 

กรมอู่ทหารเรือจึงได้ก าหนดค่านิยมให้ก าลังพลได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรอันพึงประสงค์ของกรมอู่ทหารเรือค่านิยมดังกล่าวประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว 
ที่ง่ายต่อการจดจ า“RTND” หรือ “Royal Thai Naval Dockyard” หมายถึง “อู่เรือหลวง” จุดก าเนิดของกรม
อู่ทหารเรือซึ่งก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือทุกคนภาคภูมิใจ 

กรมอู่ทหารเรือจะรณรงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและปลูกฝังค่านิยม ให้ก าลังพลของกรมอู่
ทหารเรือมีจิตส านึก มีความคิด นึกรู้ และกระท าหรือปฏิบัติให้เกิดผลตามค่านิยมเหล่านี้และจะยึดถือค่านิยม
เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกรมอู่ทหารเรือ 
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ค่ำนิยมแล วั นธรรมอ ค์กร 
กรมอู่ทหำรเรือ 

 
Royal Thai Naval Dockyard 

อู่เรือหลว  
R T N D 

R :  Respect, Responsibility, Revolution, Relationship  
T : Trust, Teamwork, Thought 
N : Network, Never Stop, Not Alone 
D : Devotion, Development, Discipline 

R : Respect for Learning and Cooperating 
การเคารพ ให้เกียรติ เปิดใจกว้าง และยอมรับซึ่งกันและกัน เพ่ือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและ
ร่วมมือกันในการท างาน 
Responsibility in Mission, Duty and Work 
ความรับผิดชอบในภารกิจ หน้าที่ และการท างาน 
Revolution for Excellence 
การเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม การปฏิบัติ ระบบ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ 
ในการท างาน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในผลสัมฤทธิ์ของการท างาน 
Relationship in Working Together 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน 

T : Trust in Organization of RTND 
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กรกรมอู่ทหารเรือภาคภูมิใจในผลงานของกรมอู่ทหารเรือ 
Teamwork for Success & Excellence 
การท างานเป็นทีม มีความสามัคคี เอ้ืออาทร ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการท างาน เพ่ือ
ความส าเร็จและความเป็นเลิศในผลสัมฤทธิ์ของการท างาน 
Work by Thought 
การท างานด้วยการใช้ความคิด พิจารณา และใคร่ครวญ 

N : Network for Learning and Sharing 
การสร้างเครือข่าย แนวร่วม และชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งปันความรู้  และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
Never Stop Learning and Development 
ไม่เคยหยุดยั้งการเรียนรู้และการพัฒนา 
Not Alone 



    

 - ๑๓ -  

 

การไม่เก่งคนเดียว ไม่ท างานคนเดียว สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

D : Devotion to Work 
การศรัทธา ทุ่มเท และอุทิศตนในการท างาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรกรมอู่ทหารเรือ 
Development for Excellence 
การพัฒนาทุกด้าน เพ่ือความเป็นเลิศในผลสัมฤทธิ์ของการท างาน 
Discipline in Work and Behavior 
ความมีระเบียบวินัยในการท างานและความประพฤติ 

๕. ปร เด นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญที่กรมอู่ทหารเรือจ าเป็นต้องก าหนดและใช้เป็นประเด็นหลักที่
ต้องมุ่งเน้นด าเนินการตามพันธกิจ เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์“เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ ด้วยการบริหาร
จัดการทีม่ีคุณภาพ”โดยการเชื่อมโยงพันธกิจและวิสัยทัศน์เข้าด้วยกันจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

พันธกิจ ปร เด นยุทธศำสตร ์ วิสัยทัศน์ 
 ซ่อมบ ารุงเรือของกองทัพเรือในด้านตัว

เรือกลจักร และไฟฟูา 
 สร้างเรือให้กับกองทัพเรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 ส่งก าลังพัสดุสายช่างกรมอู่ทหารเรือ

ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
 ผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับการ

ซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 
 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง

เรือและการสร้างเรือ 
 ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรกึษาใน

งานดา้นวิศวกรรมที่เก่ียวกับเรือ 

 เสริมสร้างก าลังรบทางเรือและสร้าง
ความพร้อมรบให้กับเรือของ
กองทัพเรือ 

 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

“เป็นเลิศในงานซ่อม
และสร้างเรือ 

ด้วยการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ” 

 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ปฏิบัติตามพระราชประสงค ์

 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ปฏิบัติตามพระราชประสงค ์

 สนับสนนุด้านการพัฒนาประเทศและ
การบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 สนับสนนุกองทัพเรือในการพัฒนา
ประเทศและแก้ไขปัญหาส าคัญของ
ชาต ิ
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๖. กลยุทธ์ 

การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จและกรมอู่ทหารเรือต้องท าอย่างไร
จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

ยุทธศาสตร์กรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๗ จึงก าหนดกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 

 ปร เด นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : เทิดทูนสถำบันพร มหำกษัตริย์แล ปฏิบัติตำมพร รำชปร ส ค์ 

เป ำปร ส ค์ที่ ๑ : สถำบันพร มหำกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ อ ปร ชำชนชำวไทย 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ ถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑.๒ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราช
ประสงค ์

๑.๓ ส่งเสริมให้ก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือมีความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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 ปร เด นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : เสริมสร ำ ก ำลั รบทำ เรือแล สร ำ ควำมพร อมรบให กับเรือ อ 
กอ ทัพเรือ 

เป ำปร ส ค์ที่ ๒ : กอ ทัพเรือมีก ำลั รบ
ทำ เรือทีพ่ร อมรบตำมยุทธศำสตร์กอ ทัพเรือ 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาอู่เรือ เครื่องมือ 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีในการซ่อมบ ารุง
เรือด าน้ าจ านวน ๒ ล า และซ่อมบ ารุงเรือฟริเกต
สมรรถนะสูงจ านวน ๒ ล า เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลัง
รบตามยุทธศาสตร์ ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลังพลให้ มี
ความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเรือด าน้ าจ านวน 
๒ ล า และซ่อมบ ารุงเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจ านวน ๒ 
ล า เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังรบตามยุทธศาสตร์ ทร. 
รวมทั้งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒.๓ จัดท าแผนพัฒนาก าลังพล อู่เรือ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี ให้มี
ความสามารถในการออกแบบและสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจ านวน ๑ ล า เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังรบ
ตามยุทธศาสตร์ ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒.๔ พัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้นสามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
ที่ ทร.ก าหนด เพ่ือรองรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการซ่อมบ ารุงเรือด าน้ า การซ่อมบ ารุงและการ
สร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูง 

๒.๕ วิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องและช่วยให้งานซ่อมและสร้างเรือของ อร. มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น สามารถประหยัดงบประมาณและเป็นการพ่ึงพาตนเอง ด าเนินการให้
ได้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีผู้ใช้งาน สามารถน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง และน าผลงานวิจัยและ
พัฒนาซึ่งปิดโครงการแล้ว ได้รับการรับรองผลงานจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ ทร. 
(กมย.ทร.) ให้น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้งานได้ มาด าเนินการขยายผลสู่สายการผลิตอย่างจริงจังเป็น
รูปธรรมให้ผู้ใช้น าไปใช้งาน เพ่ือรองรับและตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของ ทร. และ กห. 
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๒.๖ จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเรือให้กองเรือยุทธการมีเรือพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจตาม
ระดับความพร้อมที่กองทัพเรือก าหนด และควบคุมก ากับดูแลการซ่อมท าเรือให้สามารถส่งมอบเรือให้กองเรือ
ยุทธการได้ตามก าหนดเวลา 

๒.๗ ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) งานซ่อมและสร้างเรือทุกล า อย่างละเอียด จริงจัง 
ทุกขั้นตอนของกระบวนการงานซ่อมและสร้างเรือ ตั้งแต่ต้น เช่น มาตรฐานของวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ 
Qualification ของช่าง งานซ่อมท า งานสร้าง การเคลื่อนย้าย การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบทดลอง 
ตลอดไปจนถึงการส่งมอบให้ผู้รับบริการคือผู้ใช้เรือ ตามที่ก าหนดใน Quality Manual ของ อร. โดยใช้
แบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพที่ อร. ก าหนด และปฏิบัติตามเอกสาร “กระบวนการ ขั้นตอน และข้อก าหนด 
ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพ่ือให้ผลงานซ่อมและ
สร้างเรือของ อร. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ได้รับความพึงพอใจจากกองเรือผู้ใช้เรือ 

๒.๘ ตรวจสภาพเรือก่อนเข้ารับการซ่อมท าทุกล า อย่างละเอียด จริงจัง ตามแนวทาง 
Condition Assessment ในคู่มือการบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือของ อร. โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือที่ 
อร. ก าหนด และปฏิบัติตามเอกสาร “กระบวนการ ขั้นตอน และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุม
คุณภาพ และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพ่ือประเมินความช ารุดเสียหายและขอบเขตการซ่อมท าของ
ตัวเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ ส าหรับวางแผนการซ่อมท าเรือและการจัดหาวัสดุอะไหล่รองรับ
แผนการซ่อมท าเรือต่อไป 

๒.๙ ซ่อมบ ารุงเรือตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) ตามแนวทาง 
Condition Assessment ในคู่มือการบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือของ อร. โดยใช้เครื่องมือวัด CBM ตรวจวัดค่า
ต่าง ๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ตามวงรอบที่ก าหนด โดยจัดล าดับความส าคัญตามคุณค่าของเรือและเครื่องจักร
อุปกรณ์ บันทึกค่าที่วัดตามแบบฟอร์ม CBM ที่ อร. ก าหนด และปฏิบัติตามเอกสาร “กระบวนการ ขั้นตอน 
และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพ่ือน าผล
วิเคราะห์ค่าการตรวจวัด CBM ร่วมกับผลการตรวจสภาพเรือก่อนเข้ารับการซ่อมท า มาประเมินความช ารุด
เสียหายและขอบเขตการซ่อมท าของเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ ส าหรับวางแผนการซ่อมท าเรือและการ
จัดหาวัสดุอะไหล่รองรับแผนการซ่อมท าเรือต่อไป 

๒.๑๐ จัดหาเครื่องมือวัด CBM ให้ทุกหน่วยซ่อมและกองเรือ จัดท าแบบฟอร์มการบันทึกค่าการ
ตรวจวัด CBM ในระบบสารเทศการบริหารงานซ่อมและสร้างเรือของ อร. ให้ครอบคลุมการตรวจวัดเครื่องจักร
อุปรณ์ส าคัญภายในเรือ และอบรมการใช้เครื่องมือวัด CBM ให้ทุกหน่วยซ่อมและกองเรือสามารถด าเนินการ
ตามที่ก าหนดในเอกสาร “กระบวนการ ขั้นตอน และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ 
และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” ได้อย่างครบถ้วน โดยจัดล าดับความส าคัญให้กับเรือที่มีคุณค่าทาง
ยุทธการสูงก่อน 

๒.๑๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่หน่วยซ่อมและกองเรือ และบริหารจัดการให้การซ่อม
บ ารุงเรือระดับผู้ใช้งาน (Operational Level Maintenance : O – Level) และการซ่อมบ ารุงเรือระดับกลาง 
(Intermediate Level Maintenance : I – level) มีหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วยเติมเต็มการดูแลบ ารุงรักษาเรือที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ครบถ้วน ลดการช ารุดเสียหาย
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ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ลดภาระงานในการซ่อมบ ารุงเรือระดับอู่เรือ (Depot Level 
Maintenance : D – level) 

๒.๑๒ สนับสนุน กรง.ฐท.สส. กรง.ฐท.สข.ทรภ.๒ กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ และกองโรงงาน ฐานส่ง
ก าลังบ ารุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ให้มีขีดความสามารถในการซ่อมท าเรือที่สามารถตอบสนองภารกิจการใช้เรือ
ในความรับผิดชอบ 

 ปร เด นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : พั นำอ ค์กรให มี ีดสมรรถน สู แล ปฏิบัติ ำนอย่ำ มืออำชีพ 

เป ำปร ส ค์ที่ ๓ : กรมอู่ทหำรเรือเป็นอ ค์กร ีดสมรรถน สู แล ปฏิบัติ ำนอย่ำ มืออำชีพ 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  ก าหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการของ อร. ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Secter Management 
Quality Award : PMQA) ด้วยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
PMQA และน าจุดอ่อนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาก าหนดแผนพัฒนา
องค์กร ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรเพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการของ อร. ให้ผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของ อร. บรรลุเปูาหมาย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงขึ้น โดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA และปรับปรุง
แผนพัฒนาองค์กรของ อร. เป็นประจ าทุกปี จนคุณภาพการบริหารจัดการของ อร. พัฒนาไปสู่ระดับ ดีเลิศ 
(Excellence) 

๓.๒ พัฒนาการท างานของ อร. ทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Process) ให้กับพันธกิจ
และผู้รับบริการของ อร. และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างคุณค่า
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ให้การท างานของ อร. ได้มาตรฐาน (Standard) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพ 
(Quality) และพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และความเป็นเลิศ (Excellence) จากการได้ท า 
สู่การท าได้ ท าด้วยความช านาญ (Skillful) และก้าวไปสู่การท าด้วยความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในที่สุด 
ภายใต้วลีทอง “To Become the Best” โดยการส่งมอบให้ ทร.ด้วยผลงานการซ่อมและสร้างเรืออันเป็นที่
ยอมรับ 

๓.๓ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและปลูกฝังค่านิยม (Value) ของกรมอู่
ทหารเรือ อันประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ที่ง่ายต่อการจดจ า “R T N D” หรือ “Royal Thai 
Naval Dockyard” หมายถึง “อู่เรือหลวง” จุดก าเนิดของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือทุก
คนภาคภูมิใจ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) อันพึงประสงค์ของกรมอู่ทหารเรือ ให้
ก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือมีจิตส านึก มีความคิด นึกรู้ และกระท าหรือปฏิบัติให้เกิดผลตามค่านิยมเหล่านี้และ
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ยึดถือค่านิยมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกรมอู่ทหารเรือ อันจะท าให้กรมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๔ จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ใน
ระดับแผนก/โรงงาน ตามโครงการ “๑ แผนก ๑ โรงงาน ๑ ชุมชน ๑ ความรู้” น าไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO) โดยเน้นความรู้ที่ซ่อนเร้นฝังอยูในตัวก าลังพล (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน มีความช านาญ เชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เป็นความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน เรียนผิดเรียน
ถูก จนพัฒนาเป็นวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา ข้อผิดพลาด เพ่ิมผล
ผลลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ที่ช่วยให้การท างานมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น 

๓.๕ ก าหนดเส้นทางการรับราชการตามสายอาชีพ (Career Path) และขีดสมรรถนะในสาย
อาชีพประจ าต าแหน่ง (Professional Competency) ที่ชัดเจน ของก าลังพลในสายวิทยาการ อร. ทุกประเภท 
ทั้งนายทหาร ก. ข. และ ป. (ปริญญา) สอดคล้องกับแนวทางการรับราชการของก าลังพล ทร. ให้ก าลังพลใน
สายวิทยาการ อร. ทราบอนาคต เส้นทาง และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการตามสายอาชีพของ
ตน สามารถทราบต าแน่งอัตราถัดไปของผู้ถูกบรรจุในต าแหน่งอัตราปัจจุบัน เพ่ือความต่อเนื่องในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล และบริหารจัดการ
ก าลังพลให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าตาม Career Path และ Professional Competency ที่ก าหนด 

๓.๖ ปรับอัตราก าลังพลในการเจริญเติบโตของนายทหารประทวนให้สามารถเจริญเติบโตเป็น
นายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) ได้อย่างต่อเนื่องในสายอาชีพของตนเองตาม Career Path ที่ก าหนด ให้
มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทร. เช่น การปรับให้มี
ต าแหน่งอัตรา น.ต. และ น.ท. ในสาขาช่างเขียนแบบ ให้ก าลังพลสามารถเจริญเติบโตต่อไปตาม Career Path 
ของช่างเขียนแบบซึ่งมีความขาดแคลน และเป็นการแก้ปัญหาการไม่สามารถเจริญเติบโตตามสายอาชีพช่าง
เขียนแบบ 

๓.๗ ปรับอัตราก าลังพลให้มีต าแหน่งช่าง อัตรา จ.อ. และ พ.จ.อ. ในสาขาช่างต่าง ๆ มากขึ้น 
และคัดเลือกช่างซึ่งเป็นพนักงานราชการมีก าเนิดจาก นรช.อร. บรรจุในต าแหน่งช่าง อัตรา จ.อ. สามารถ
เจริญเติบโตต่อไปตาม Career Path เพ่ือให้การบริหารงานช่างในโรงงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียช่างฝีมือต่าง ๆ จากการเกษียณอายุราชการแล้วทางราชการไม่สามารถบรรจุ
ลูกจ้างประจ าทดแทนได ้

๓.๘ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพช่างและการบริหารงานของ อร. ตามโครงสร้าง
หลักสูตรรองรับคุณสมบัติ (Qualification) การผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามต าแหน่งอัตราก าลังพลของ
หน่วยซ่อมและสร้างเรือของ อร. และหน่วยในสายวิทยาการ อร. ที่ก าหนดไว้ใน Competency ของระบบ 
HRMISS ของ ทร. ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง และบริหารจัดการเปิด
หลักสูตร จัดก าลังพลเข้ารับการฝึกอรมให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ มี 
Qualification และ Competency ตามท่ีก าหนด 
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๓.๙ พัฒนาระบบสารเทศการบริหารงานซ่อมและสร้างเรือของ อร. ให้สามารถบูรณาการและ
สนับสนุนข้อมูลในการบริหารงานซ่อมและสร้างเรือทุกด้านให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง และไม่ซ้ าซ้อน โดยก าหนดแผนแม่บทและ Road Map ในการพัฒนา 
และด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตาม Road Map ที่ก าหนด 

๓.๑๐ เสนอความต้องการงบประมาณตามแผนงานโครงการย้าย อร. ไปพ้ืนที่สัตหีบและติดตาม
ประสานงานหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายและแผนงานที่ก าหนด 

๓.๑๑ ปรับเกลี่ยโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อธบ.อร. สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากย้าย อร. ไปพื้นท่ีสัตหีบตามโครงการ 

 

 ปร เด นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : สนับสนุนกอ ทัพเรือในกำรพั นำปร เทศแล แก ไ ปัญหำส ำคัญ อ 
ชำติ 

เป ำปร ส ค์ที่ ๔ : กรมอู่ทหำรเรือเป็นส่วนหนึ่  อ กอ ทัพเรือในกำรพั นำปร เทศแล 
แก ไ ปัญหำส ำคัญ อ ชำติ 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ สนับสนุนอุตสาหกรรมอู่เรือภายในประเทศด้วยงานซ่อมเรือและสร้างเรือของกองทัพเรือ 
เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมเรือและสร้างเรือภายในประเทศ เป็นการพ่ึงพาตนเองภายในประเทศ ช่วยให้
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ และน าไปสู่ความสามารถระดมสรรพก าลังสนับสนุนกองทัพเรือในยามศึก
สงคราม 

๔.๒ ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือและพ้ืนที่ใกล้เคียงตามที่กองทัพเรือมอบหมาย 
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ยุทธศำสตร์กรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ 
วิสัยทัศน์ “เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 

พันธกิจ 
๑. ซ่อมบ ารุงเรือของกองทัพเรือในด้านตัวเรือ กลจักร และไฟฟ้า   ๒. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์   ๓. สร้างเรือให้กับกองทัพเรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ส่งก าลังพัสดุสายช่างกรมอู่ทหารเรือให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ   ๕. ผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ   ๖. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเรือและการสร้างเรือ 
๗. ให้ความรู้ ค าแนะน าและค าปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเรือ   ๘. สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ๒. เสริมสร้างก าลังรบทางเรือและสร้างความพร้อมรบให้กับเรือของกองทัพเรือ ๓. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ 
๔. สนับสนุนกองทัพเรือในการ

พัฒนาประเทศ 
และแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ 

เป้าประสงค์ 
ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

ชาวไทย 
๒. กองทัพเรือมีก าลังรบทางเรือที่พร้อมรบตามยทุธศาสตร์กองทัพเรือ ๓. กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

๔. กรมอู่ทหารเรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทัพเรือ 

ในการพัฒนาประเทศและแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ 

กลยุทธ์ 
ในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ 

๑.๑ ถ ว า ย พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์และจัด
กิ จ ก ร ร ม เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

๑.๒ สนับสนุน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระ
ราชประสงค์ 

๑.๓ ส่งเสริมให้ก าลังพลของ
กรมอู่ทหารเรือมีความสามัคคี 
สมานฉันท์ และยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาอู่เรือ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีในการซ่อมบ ารุงเรือ
ด าน้ าจ านวน ๒ ล า และซ่อมบ ารุงเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจ านวน ๒ ล า เพื่อรองรับการพัฒนาก าลัง
รบตามยุทธศาสตร์ ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเรือด าน้ าจ านวน ๒ ล า 
และซ่อมบ ารุงเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจ านวน ๒ ล า เพื่อรองรับการพัฒนาก าลังรบตามยุทธศาสตร์ 
ทร. รวมทั้งแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒.๓ จัดท าแผนพัฒนาก าลังพล อู่เรือ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี ให้ มี
ความสามารถในการออกแบบและสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจ านวน ๑ ล า เพื่อรองรับการพัฒนา
ก าลังรบตามยุทธศาสตร์ ทร. และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๒.๔ พัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีทักษะภาษาอังกฤษสูงข้ึนสามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ 
ทร.ก าหนด เพื่อรองรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการซ่อมบ ารุงเรือด าน้ า การซ่อมบ ารุง
และการสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูง 

๒.๕ วิจัยและพัฒนางานที่ เกี่ยวข้องและช่วยให้งานซ่อมและสร้างเรือของ อร. มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน สามารถประหยัดงบประมาณและเป็นการพึ่งพาตนเอง 
ด าเนินการให้ได้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีผู้ใช้งาน สามารถน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 
และน าผลงานวิจัยและพัฒนาซึ่งปิดโครงการแล้ว ได้รับการรับรองผลงานจากคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานยุทโธปกรณ์ ทร. (กมย.ทร.) ให้น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้งานได้ มาด าเนินการขยาย
ผลสู่สายการผลิตอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมให้ผู้ใช้น าไปใช้งาน เพื่อรองรับและตอบสนองยุทธศาสตร์
และนโยบายการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ ทร. และ กห. 

๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการของ อร. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Secter 
Management Quality Award : PMQA) ด้วยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA และน าจุดอ่อนที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาก าหนดแผนพัฒนาองค์กร ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อร. 
ให้ผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ อร. บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงข้ึน โดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA และปรับปรุงแผนพัฒนาองค์กรของ อร. เป็น
ประจ าทุกปี จนคุณภาพการบริหารจัดการของ อร. พัฒนาไปสู่ระดับดีเลิศ (Excellence) 

๓.๒ พัฒนาการท างานของ อร. ทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Process) ให้กับพันธกิจและผู้รับบริการของ 
อร. และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างคุณค่าด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ให้การท างานของ อร. ได้มาตรฐาน (Standard) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพ (Quality) และพัฒนาไปสู่ความเป็น
มืออาชีพ (Professional) และความเป็นเลิศ (Excellence) จากการได้ท า สู่การท าได้ ท าด้วยความช านาญ 
(Skillful) และก้าวไปสู่การท าด้วยความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในที่สุด ภายใต้วลีทอง “To Become the Best” 
โดยการส่งมอบให้ ทร.ด้วยผลงานการซ่อมและสร้างเรืออันเป็นที่ยอมรับ 

๓.๓ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและปลูกฝังค่านิยม (Value) ของกรมอู่ทหารเรือ อัน
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ที่ง่ายต่อการจดจ า “R T N D” หรือ “Royal Thai Naval Dockyard” 
หมายถึง “อู่เรือหลวง” จุดก าเนิดของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งก าลังพลของกรมอู่ทหารเรือทุกคนภาคภูมิใจ เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) อันพึงประสงค์ของกรมอู่ทหารเรือ ให้ก าลังพลของกรมอู่
ทหารเรือมีจิตส านึก มีความคิด นึกรู้ และกระท าหรือปฏิบัติให้เกิดผลตามค่านิยมเหล่านี้และยึดถือค่านิยมเหล่านี้
เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกรมอู่ทหารเรือ อันจะท าให้กรมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

๔.๑ สนับสนุนอุตสาหกรรมอู่เรือ
ภายในประเทศด้วยงานซ่อมเรือ
และสร้างเรือของกองทัพเรือ เป็น
การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมเรือ
และสร้างเรือภายในประเทศ เป็น
การพึ่งพาตนเองภายในประเทศ 
ช่ ว ย ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น
ภาย ในป ระ เท ศ  แล ะน า ไ ป สู่
ความสามารถระดมสรรพก าลัง
สนับสนุนกองทัพเรือในยามศึก
สงคราม 

๔.๒ ช่ วยเหลื อประชาชนและ
บรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
และพื้นที่ใกล้เคียงตามที่กองทัพเรือ
มอบหมาย 



   

 - ๒๑ -  

 
 
 

 

๒.๖ จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเรือให้กองเรือยุทธการมีเรือพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจตาม
ระดับความพร้อมที่กองทัพเรือก าหนด และควบคุมก ากับดูแลการซ่อมท าเรือให้สามารถส่งมอบเรือ
ให้กองเรือยุทธการได้ตามก าหนดเวลา 

๒.๗ ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) งานซ่อมและสร้างเรือทุกล า อย่างละเอียด จริงจัง ทุก
ข้ันตอนของกระบวนการงานซ่อมและสร้างเรือ ต้ังแต่ต้น เช่น มาตรฐานของวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ 
Qualification ของช่าง งานซ่อมท า งานสร้าง การเคลื่อนย้าย การประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ
ทดลอง ตลอดไปจนถึงการส่งมอบให้ผู้รับบริการคือผู้ใช้เรือ ตามที่ก าหนดใน Quality Manual 
ของ อร. โดยใช้แบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพที่  อร. ก าหนด และปฏิบั ติตามเอกสาร 
“กระบวนการ ข้ันตอน และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ และการซ่อม
บ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพื่อให้ผลงานซ่อมและสร้างเรือของ อร. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ ได้รับความพึงพอใจจากกองเรือผู้ใช้เรือ 

๒.๘ ตรวจสภาพเรือก่อนเข้ารับการซ่อมท าทุกล า อย่างละเอียด จริงจัง ตามแนวทาง Condition 
Assessment ในคู่มือการบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือของ อร. โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือที่  
อร. ก าหนด และปฏิบัติตามเอกสาร “กระบวนการ ข้ันตอน และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ 
การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพื่อประเมินความช ารุดเสียหายและ
ขอบเขตการซ่อมท าของตัวเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ ส าหรับวางแผนการซ่อมท าเรือ
และการจัดหาวัสดุอะไหล่รองรับแผนการซ่อมท าเรือต่อไป 

๒.๙ ซ่อมบ ารุงเรือตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) ตามแนวทาง 
Condition Assessment ในคู่มือการบริหารงานซ่อมบ ารุงเรือของ อร. โดยใช้เครื่องมือวัด CBM 
ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ตามวงรอบที่ก าหนด โดยจัดล าดับความส าคัญตามคุณค่า
ของเรือและเครื่องจักรอุปกรณ์ บันทึกค่าที่วัดตามแบบฟอร์ม CBM ที่ อร. ก าหนด และปฏิบัติตาม
เอกสาร “กระบวนการ ข้ันตอน และข้อก าหนด ในการตรวจสภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ และ
การซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” เพื่อน าผลวิเคราะห์ค่าการตรวจวัด CBM ร่วมกับผลการตรวจ
สภาพเรือก่อนเข้ารับการซ่อมท า มาประเมินความช ารุดเสียหายและขอบเขตการซ่อมท าของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ ส าหรับวางแผนการซ่อมท าเรือและการจัดหาวัสดุอะไหล่รองรับ
แผนการซ่อมท าเรือต่อไป 

๒.๑๐ จัดหาเครื่องมือวัด CBM ให้ทุกหน่วยซ่อมและกองเรือ จัดท าแบบฟอร์มการบันทึกค่าการ
ตรวจวัด CBM ในระบบสารเทศการบริหารงานซ่อมและสร้างเรือของ อร. ให้ครอบคลุมการตรวจวัด
เครื่องจักรอุปรณ์ส าคัญภายในเรือ และอบรมการใช้เครื่องมือวัด CBM ให้ทุกหน่วยซ่อมและกองเรือ
สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดในเอกสาร “กระบวนการ ข้ันตอน และข้อก าหนด ในการตรวจ

๓.๔ จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ในระดับแผนก/
โรงงาน ตามโครงการ “๑ แผนก ๑ โรงงาน ๑ ชุมชน ๑ ความรู้” น าไปสู่องค์แห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization : LO) โดยเน้นความรู้ที่ซ่อนเร้นฝังอยูในตัวก าลังพล (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน มี
ความช านาญ เชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ เป็นความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน เรียนผิดเรียนถูก จนพัฒนาเป็นวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถลดข้ันตอน ระยะเวลา ข้อผิดพลาด เพิ่มผลผลลิต คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ที่ช่วยให้การท างานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงข้ึน 

๓.๕ ก าหนดเส้นทางการรับราชการตามสายอาชีพ (Career Path) และขีดสมรรถนะในสายอาชีพประจ าต าแหน่ง 
(Professional Competency) ที่ชัดเจน ของก าลังพลในสายวิทยาการ อร. ทุกประเภท ทั้งนายทหาร ก. ข. และ 
ป. (ปริญญา) สอดคล้องกับแนวทางการรับราชการของก าลังพล ทร. ให้ก าลังพลในสายวิทยาการ อร. ทราบอนาคต 
เส้นทาง และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการตามสายอาชีพของตน สามารถทราบต าแน่งอัตราถัดไป
ของผู้ถูกบรรจุในต าแหน่งอัตราปัจจุบัน เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็น
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล และบริหารจัดการก าลังพลให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าตาม 
Career Path และ Professional Competency ที่ก าหนด 

๓.๖ ปรับอัตราก าลังพลในการเจริญเติบโตของนายทหารประทวนให้สามารถเจริญเติบโตเป็นนายทหารสัญญา
บัตร (นายทหาร ข.) ได้อย่างต่อเนื่องในสายอาชีพของตนเองตาม Career Path ที่ก าหนด ให้มีความเชี่ยวชาญใน
สายอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทร. เช่น การปรับให้มี ต าแหน่งอัตรา น.ต. 
และ น.ท. ในสาขาช่างเขียนแบบ ให้ก าลังพลสามารถเจริญเติบโตต่อไปตาม Career Path ของช่างเขียนแบบซึ่งมี
ความขาดแคลน และเป็นการแก้ปัญหาการไม่สามารถเจริญเติบโตตามสายอาชีพช่างเขียนแบบ 

๓.๗ ปรับอัตราก าลังพลให้มีต าแหน่งช่าง อัตรา จ.อ. และ พ.จ.อ. ในสาขาช่างต่าง ๆ มากข้ึน และคัดเลือกช่างซึ่ง
เป็นพนักงานราชการมีก าเนิดจาก นรช.อร. บรรจุในต าแหน่งช่าง อัตรา จ.อ. สามารถเจริญเติบโตต่อไปตาม  
Career Path เพื่อให้การบริหารงานช่างในโรงงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยแก้ปัญหาการสูญเสีย
ช่างฝีมือต่าง ๆ จากการเกษียณอายุราชการแล้วทางราชการไม่สามารถบรรจุลูกจ้างประจ าทดแทนได้ 

๓.๘ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพช่างและการบริหารงานของ อร. ตามโครงสร้างหลักสูตรรองรับคุณสมบัติ 
(Qualification) การผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามต าแหน่งอัตราก าลังพลของหน่วยซ่อมและสร้างเรือของ อร. 
และหน่วยในสายวิทยาการ อร. ที่ก าหนดไว้ใน Competency ของระบบ HRMISS ของ ทร. ให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง และบริหารจัดการเปิดหลักสูตร จัดก าลังพลเข้ารับการฝึกอรมให้มี
ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ มี Qualification และ Competency ตามที่
ก าหนด 

๓.๙ พัฒนาระบบสารเทศการบริหารงานซ่อมและสร้างเรือของ อร. ให้สามารถบูรณาการและสนับสนุนข้อมูลใน
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สภาพเรือ การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบ ารุงตามสภาพ ของ อร.” ได้อย่างครบถ้วน โดย
จัดล าดับความส าคัญให้กับเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงก่อน 

๒.๑๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่หน่วยซ่อมและกองเรือ และบริหารจัดการให้การซ่อม
บ ารุงเรือระดับผู้ใช้งาน (Operational Level Maintenance : O – Level) และการซ่อมบ ารุงเรือ
ระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance : I – level) มีหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน เกิด
การปฏิบัติอย่างจริงจัง เกิดผลเป็นรูปธรรม ช่วยเติมเต็มการดูแลบ ารุงรักษาเรือที่ขาดหายไปให้
สมบูรณ์ครบถ้วน ลดการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือ ลดภาระงานในการ
ซ่อมบ ารุงเรือระดับอู่เรือ (Depot Level Maintenance : D – level) 

๒.๑๒ สนับสนุน กรง.ฐท.สส. กรง.ฐท.สข.ทรภ.๒ กรง.ฐท.พง.ทรภ.๓ และกองโรงงาน ฐานส่ง
ก าลังบ ารุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ให้มีขีดความสามารถในการซ่อมท าเรือที่สามารถตอบสนอง
ภารกิจการใช้เรือในความรับผิดชอบ 

การบริหารงานซ่อมและสร้างเรือทุกด้านให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย 
ถูกต้อง และไม่ซ้ าซ้อน โดยก าหนดแผนแม่บทและ Road Map ในการพัฒนา และด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตาม 
Road Map ที่ก าหนด 

๓.๑๐ เสนอความต้องการงบประมาณตามแผนงานโครงการย้าย อร. ไปพื้นที่สัตหีบและติดตามประสานงาน
หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด 

๓.๑๑ ปรับเกลี่ยโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธบ.อร. สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากย้าย อร. ไปพื้นที่สัตหีบตามโครงการ 
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บทที่ ๔ 
เป ำปร ส ค์ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงาน เมื่อกรมอู่ทหารเรือได้
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แล้วจึงต้องน ายุทธศาสตร์มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

 

 
 

จากประเด็นยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ สามารถน ากล
ยุทธ์ต่าง ๆ มาพิจารณาก าหนดเป็นเปูาประสงค์ในการปฏิบัติราชการมิติต่าง ๆ ๔ มิติ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

มิติที่ ๑ : ปร สิทธิผล 
เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับการน าส่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกรมอู่ทหารเรือให้กับผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมอู่ทหารเรือ 
เป ำปร ส ค์ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ เทิดทูน เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนชาวไทย และถวายการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
เป ำปร ส ค์ กองทัพเรือมีเรือพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ 

และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือสามารถสนับสนุนกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศและแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ 

มิตทิี่ ๒ : คุณภาพการให้บริการ 

เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงก าลังพล
ของกรมอู่ทหารเรือต่อการปฏิบัติงาน 

เป ำปร ส ค์ ผลงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป ำปร ส ค์ การบริหารจัดการของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในระดับดีเลิศ (Excelence) 

มิติที่ ๓ : ปร สิทธิ ำพ 
เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างาน ทั้งกระบวนการสร้าง

คุณค่าและกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป ำปร ส ค์ งานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด

งบประมาณ และกรมอู่ทหารเรือสามารถส่งมอบผลงานได้ตามก าหนดเวลา 
เป ำปร ส ค์ กระบวนการท างานของกรมอู่ทหารเรือได้มาตรฐาน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุด 
เป ำปร ส ค์ การบริหารงานของกรมอู่ทหารเรือ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

มิติที่ ๔ : กำรพั นำอ ค์กร 
เป็นมิติที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนพัฒนางานเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาองค์กร 
เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือมีก าลังพล อู่เรือ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี

เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือมีวัฒนธรรมองค์กร อันจะท าให้กรมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายที่ก าหนด 
เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือมีเส้นทางการรับราชการตามสายอาชีพ (Career Path) ของก าลัง

พลที่ชัดเจน ให้ก าลังพลเจริญเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการตามสายอาชีพของตน 
เป ำปร ส ค์ กรมอู่ทหารเรือมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการ

ปฏิบัติงานของก าลังพล จนพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
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แผนที่ยุทธศำสตร ์(Strategy Map) กรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๗ 
วิสัยทัศน์ “เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 

 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 

เสริมสร้างก าลังรบทางเรือ 
และสร้างความพร้อมรบใหก้ับเรือของกองทัพเรือ 

 

พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

สนับสนุนกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ 
และแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ 

สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย 

กองทัพเรือมีก าลังรบทางเรือที่พร้อมรบตาม
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

กรมอู่ทหารเรือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือ 
ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส าคัญของชาต ิ

ประสิทธิผล 

คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

๒.๑ ผลงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทกัษ์ เทิดทูน  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย  
และถวายการปฏบิัติตามพระราชประสงค์ 

 

๓. กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง  
มีความเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ  

และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

๓.๓ การบริหารงานของกรมอู่ทหารเรือ รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 

๓.๒ กระบวนการท างานของกรมอู่ทหารเรือได้มาตรฐาน รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

๓.๔ กรมอู่ทหารเรือมีวัฒนธรรมองค์กร  
อันจะท าใหก้รมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๕ กรมอู่ทหารเรือมีเส้นทางการรับราชการตามสายอาชพี  
(Career Path) ของก าลังพลที่ชัดเจน ให้ก าลังพลเจริญเติบโต 

ก้าวหน้าในการรับราชการตามสายอาชพีของตน 

๒.๓ กรมอู่ทหารเรือมีก าลังพล อู่เรือ เครื่องมือ  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี  

เพื่อรองรับการพัฒนาก าลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

๓.๖ กรมอู่ทหารเรือมีการจัดการความรู ้(Knowledge Management : KM) ในการปฏิบัติงานของก าลังพล จนพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

๒.๒ งานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ  

และกรมอู่ทหารเรือสามารถส่งมอบผลงานได้ตามก าหนดเวลา 

๓.๑ การบริหารจัดการของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในระดับดีเลิศ (Excelence) 

๔. กรมอู่ทหารเรือสามารถสนับสนุนกองทัพเรือ 
ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาส าคัญของชาต ิ

 

๒. กองทัพเรือมีเรือพร้อมใช้งาน 
ในการปฏิบัตภิารกจิตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
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กำรเชื่อมโย กลยุทธก์ับเป ำปร ส ค์ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

เป ำปร ส ค์ในกำรปฏิบัติรำชกำร กลยุทธ์ 
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ เทิดทูน เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย และถวายการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 

๑.๑-๑.๓ 

๒. กองทัพเรือมีเรือพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ  
๒.๑ ผลงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๗ 

๒.๒ งานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด
งบประมาณ และกรมอู่ทหารเรือสามารถส่งมอบผลงานได้ตามก าหนดเวลา 

๒.๕-๒.๖, ๒.๘-๒.๑๒ 

๒.๓ กรมอู่ทหารเรือมีก าลังพล อู่เรือ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 

๒.๑-๒.๔ 

๓.กรมอู่ทหารเรือเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง มีความเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้าง
เรือ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 

๓.๑ บริหารจัดการของกรมอู่ทหารเรือมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในระดับดีเลิศ (Excelence) 

๓.๑ 

๓.๒ กระบวนการท างานของกรมอู่ทหารเรือได้มาตรฐาน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด 

๓.๒, ๓.๘ 

๓.๓ การบริหารงานของกรมอู่ทหารเรือ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด 

๓.๙-๓.๑๑ 

๓.๔ กรมอู่ทหารเรือมีวัฒนธรรมองค์กร อันจะท าให้กรมอู่ทหารเรือสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๓ 

๓.๕ กรมอู่ทหารเรือมีเส้นทางการรับราชการตามสายอาชีพ (Career Path) ของ
ก าลังพลที่ชัดเจน ให้ก าลังพลเจริญเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการตามสาย
อาชีพของตน 

๓.๕-๓.๗ 

๓.๖ กรมอู่ทหารเรือมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ใน
การปฏิบัติงานของก าลังพล จนพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO) 

๓.๔ 

๔. กรมอู่ทหารเรือสามารถสนับสนุนกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศและแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ 

๔.๑-๔.๒ 
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ผนวก ก 
บทบำท อ กรมอู่ทหำรเรือในกำรซ่อมบ ำรุ เรือ อ กอ ทัพเรือ 

กรมอู่ทหารเรือมุ่งเน้นให้ความส าคัญในส่วนที่กองทัพเรือต้องใช้ก าลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางเรือ คือการท าให้เรือตามความต้องการทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ
มีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการใช้เรือทางยุทธการของกองทัพเรือ ดังนั้นกรมอู่ทหารเรือ
ต้องสร้างความพร้อมใช้งาน (Operational Availability) และความน่าเชื่อถือในการใช้งาน (Operational 
Reliability) ให้กับเรือของกองทัพเรือ ด้วยการซ่อมบ ารุงเรือให้สามารถ ส่ มอบเรือที่มีคุณ ำพ เป็นที่ยอมรับ
 อ ผู ใช  ำน ตร ตำมก ำหนดเวลำ ด วยต นทุนที่ยอมรับได  อย่างไรก็ตามการด าเนินการซ่อมบ ารุงเรือของกรม
อู่ทหารเรือจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือจ าเป็น
บริหารงานให้สามารถท างานประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอด
ประสานกัน 

บทบำทส ำคัญ อ กรมอู่ทหำรเรือในกำรซ่อมบ ำรุ เรือ อ กอ ทัพเรือ 

๑. พัฒนาการวางแผนซ่อมบ ารุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
แผนการใช้เรือของกองทัพเรือ ตลอดจนการเตรียมก าลังพลและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล เครื่องมือ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการซ่อมบ ารุงเรือด าน้ าและเรือฟริเกตสมรรถนะสูง 

๒. สนับสนุนให้กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กองโรงงานฐานทัพเรือสงขลา กองโรงงานฐาน
ทัพเรือพังงา และกองโรงงานฐานส่งก าลังบ ารุงทหารเรือตราด ให้มีขีดความสามารถในการรองรับการซ่อม
บ ารุงเรือตามแผนการใช้เรือทางยุทธการ 

๓. ซ่อมบ ารุงเรือให้ครอบคลุมระดับกลางและระดับผู้ใช้งาน 
๓.๑ ซ่อมบ ารุงเรือระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance : I - Level) ในการ

ซ่อมบ ารุงเรืออย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ 
๓.๒ ซ่อมบ ารุงเรือในระดับผู้ใช้งาน (Operational Level Maintenance : O - Level) โดย

ให้ก าลังพลประจ าเรือมีความรู้ ความสามารถ ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือระดับผู้ใช้งาน เพ่ือ
ลดการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ 

๔. ให้ความส าคัญขั้นการเตรียมการและจัดท าแผนซ่อมบ ารุงเรือโดยก าหนดเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
๔.๑ พิจารณารวบรวมและจัดท าบัญชีรายการเครื่องจักรกลเรือที่อยู่ในข่ายต้องซ่อมบ ารุง 

เพ่ือให้สามารถก าหนดงานซ่อมบ ารุงและวงรอบการซ่อมบ ารุงได้ 
๔.๒ พิจารณาก าหนดงานและวงรอบการซ่อมบ ารุงเรือ เพ่ือให้ครอบคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์

ภายในเรือที่ต้องเข้ารับการซ่อมบ ารุงอย่างทั่วถึง โดยจัดแยกตามประเภทของเรือและชนิดของเครื่องจักร
อุปกรณ ์

๔.๓ จัดท าฐานข้อมูลประวัติการซ่อมท าเรือเฉพาะส าหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือแต่ละ
ล า เพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลอ้างอิงส าหรับการปฏิบัติและควบคุมการซ่อมบ ารุง เครื่องจักรอุปกรณ์
ภายในเรือทุกล า และใช้ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในอดีตเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารงุในอนาคต 
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๔.๔ จัดท าแผนซ่อมบ ารุงเรือของเรือที่อยู่ ในข่ายต้องซ่อมบ ารุง  เพ่ือจัดสรรเวลาและ
งบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุงตามสภาพก่อนที่เครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือจะเกิดการช ารุดเสียหาย 

๕. น าการซ่อมบ ารุงเรือตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) มาใช้ในการ
ประเมินสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเรือ เพ่ือการวางแผนซ่อมบ ารุงเรือให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

๖. ควบคุมคุณภาพการซ่อมท าเรือให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการงานซ่อมท าเรือ 
รวมทั้งปรับปรุงค าแนะน าทางช่างและมาตรฐานของกรมอู่ทหารเรือให้ทันสมัย 
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ผนวก   
กำรปร เมินค่ำควำมส ำเร จกำรซ่อมบ ำรุ เรือ 

จากการพิจารณาบทบาทหลักของกรมอู่ทหารเรือในการตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเรือของ
กองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความพร้อมใช้งาน (Availability) และความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability) ให้กับเรือของกองทัพเรือ ด้วยความสามารถหรือความพร้อมในการบ ารุงรักษา 
(Maintainability) ให้กับเรือที่เข้ารับการซ่อมบ ารุง ตลอดจนสามารถส่งมอบเรือได้ตรงตามก าหนดเวลาอย่างมี
คุณภาพ ท าให้กองทัพเรือมีเรือส าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการใช้เรือของกองเรือยุทธการ ซึ่งโดย
ปกติในการจัดแผนการใช้เรือทางยุทธการจ าเป็นที่จะต้องมีเรือพร้อมใช้งาน จ านวน ๒ ชุดปฏิบัติการ เพ่ือให้
สามารถหมุนเวียนออกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสถานการณ์ และจะต้องมีเรือจ านวนส ารอง เพ่ือ
หมุนเวียนซ่อมบ ารุงและทดแทนเรือท่ีช ารุดเสียหายหรือสูญเสียในการปฏิบัติการอีก ๑ ชุดปฏิบัติการ นั่นแสดง
ให้เห็นว่าแผนการใช้เรือทางยุทธการ จะต้องมีเรือ จ านวน ๓ ชุดปฏิบัติการ (พร้อมปฏิบัติการ ๒ ชุดปฏิบัติการ 
และส ารอง/หมุนเวียนซ่อมบ ารุง ๑ ชุดปฏิบัติการ) ดังนั้นการวางแผนการซ่อมบ ารุงเรือของกรมอู่ทหารเรือจึงแบ่ง
เรือออกเป็น ๔ ชุด ได้แก่ เรือที่มีความพร้อมใช้งาน จ านวน ๓ ชุด ส าหรับการสนับสนุนการใช้เรือตามแผน
ยุทธการ และเรือที่เข้ารับการซ่อมบ ารุงที่หน่วยซ่อมของกรมอู่ทหารเรือ จ านวน ๑ ชุด นอกจากนี้ ในการจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงเรือต้องพิจารณาจัดประเภทกลุ่มเรือให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธศาสตร์ของ
กองทพัเรือ 

นอกจากนี้ยังมีโปฺะและสะพานทอดโปฺะส าหรับเทียบเรือบริการก าลังพลเพ่ือการสวัสดิการ
กองทัพเรือ เรือปักเสาผูกทุนของกรมอู่ทหารเรือ และเรือพระราชพิธีที่กองทัพเรือรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดเรือเข้าซ่อมบ ารุงที่หน่วยซ่อมของกรมอู่ทหารเรือ ยังต้องค านึงถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือประเภทนั้น ๆ ตลอดจนการจัดเตรียม
อะไหล่ส าหรับการซ่อมบ ารุงที่ต้องสอดคล้องกับแผนการซ่อมบ ารุงเรือด้วย และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ
การประเมินค่าความส าเร็จของการซ่อมบ ารุงเรือ (Achieved Maintainability Assessment) ในระบบตัวเรือ 
ระบบกลจักร และระบบไฟฟูา เพ่ือใช้ประเมินความส าเร็จในการซ่อมบ ารุงเรือให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้
ทันตามแผนการใช้เรือของกองเรือยุทธการ 

การประเมินค่าความส าเร็จของการซ่อมบ ารุงเรือในมุมมองของหน่วยซ่อมบ ารุงสามารถประเมิน
ได้ในรูปของความน่าจะเป็น (Probability) ที่เรือซึ่งเข้ารับการซ่อมบ ารุงจะสามารถซ่อมบ ารุงเสร็จทันเวลาที่
กองทัพเรือมีความต้องการใช้เรือในการปฏิบัติการ (Operations) เพ่ือให้สามารถวางแผนการใช้เรือได้อย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมินได้จากความสัมพันธ์ของ Mean Time to Maintenance (ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ซ่อมบ ารุงเรือท่ีก าหนดไว้ตามแผนการซ่อมบ ารุงเรือ) กับ Mean Delay Time (ระยะเวลาเฉลี่ยของความล่าช้า 
(Delays) ต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการซ่อมท าเรือได้ตามก าหนด เช่น การรอพัสดุส าหรับการซ่อมท า 
การรอบุคลากรซ่อมท า รวมทั้งเวลาที่สูญเสียไปกับกระบวนการบริหารจัดการ หรือ อ่ืน ๆ) ซึ่งสามารถแสดงได้  
ดังนี้ 

) MDT  MTTM (

) MTTM (
    Ma
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 เมื่อ Ma คือ ค่าความน่าจะเป็นของความส าเร็จในการซ่อมบ ารุงเรือให้พร้อมใช้งานได้
ทันเวลาตามแผนการซ่อมบ ารุงเรือ 

  MTTM คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบ ารุงเรือท่ีก าหนดไว้ตามแผนการซ่อมบ ารุงเรือ 
  MDT คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของความล่าช้า (Delays) ต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ซ่อมท าเรือได้ตามก าหนด 

จะเห็นว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้กรมอู่ทหารเรือไม่สามารถซ่อมบ ารุงเรือให้เสร็จทันตามแผนการ
ซ่อมบ ารุงเรือก็คือความล่าช้า (Delays) ที่ไม่สามารถซ่อมท าเรือได้ (MDT) ดังนั้นกรมอู่ทหารเรือต้องควบคุมค่า 
MDT (ระยะเวลาเฉลี่ยของความล่าช้า (Delays) ที่ไม่สามารถซ่อมท าเรือได้) ให้มีค่าน้อยที่สุด เพ่ือให้การซ่อม
บ ารุงเรือตามแผนการใช้เรือของกองเรือยุทธการโดยกรมอู่ทหารเรือมีค่าความส าเร็จมากที่สุด 
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ผนวก ค 
กำรวิเครำ ห์ส ำพแวดล อม อ กรมอู่ทหำรเรือ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมอู่ทหารเรือ เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ของกรมอู่ทหารเรือ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของกรมอู่ทหารเรือ (โดยใช้หลักการ McKinsey’s 7s Framework : Structure, 
System, Staff, Skill, Style, Strategy, Shared Values) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเปูาหมาย และในทางกลับกันที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการด าเนินงาน
ของกรมอู่ทหารเรือ (โดยใช้หลักการ PEST Analysis : Political, Economic, Sociological, Technical) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์เหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมอู่ทหารเรือให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของกรมอู่ทหารเรือ 

แผน ำพแสด ปร เด นในกำรวิเครำ ห์ส ำพแวดล อม 

 
  

ปัจจัยทำ นโยบำย กำรเมือ ปัจจัยทำ นโยบำย กำรเมือ  
((PPoolliittiiccaall)) 

ปัปัจจัยทำ เศรษฐกจิจจัยทำ เศรษฐกจิ 
((EEccoonnoommiicc)) 

ปัจจัยทำ สั คมปัจจัยทำ สั คม 
((SSoocciioollooggiiccaall)) 

ปัจจัยทำ เทคโนโลยีปัจจัยทำ เทคโนโลยี 
((TTeecchhnniiccaall)) 

จุดแ    จุดแ    ––  จุดอ่อนจุดอ่อน 
SSttyyllee,,  SSttrraatteeggyy,,  SShhaarreedd  vvaalluueess 

จุดแ    จุดแ    ––  จุดอ่อนจุดอ่อน 
SSttrruuccttuurree,,  SSyysstteemm,,  SSttaaffff,,  SSkkiillll 

 

 ทรัพยำกร ปัจจัย
น ำเ  ำ 

(Input) 

กร บวนกำร 
(Process) 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) 
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๑. กำรวิเครำ ห์ส ำพแวดล อม ำยใน (จุดแ   แล จุดอ่อน อ กรมอู่ทหำรเรือ) 

๑) โคร สร ำ อ ค์กร (Structure) : วิเคราะห์ถึงลักษณะของโครงสร้างองค์กรที่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน 
รวมถึงการรวมและการกระจายอ านาจ 

จุดแ    จุดอ่อน 

- มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนโดย
มีหน้าท่ีอ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ
และด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้างดัดแปลง ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ ยานรบและอุปกรณ์การช่าง
ท่ีเกี่ยวข้อง การส่งก าลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิชาการช่างและวิชาการอื่นตามท่ีได รับ
มอบหมาย 
- มีการกระจายอ านาจ โดยการแบ่งมอบอ านาจ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงเรือประเภทต่าง ๆ 
และการแบ่งมอบหน้าท่ีตามสายงานทางวิศวกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ให้หน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานครอบคลุม
ท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

- โครงสร้างการจัดหน่วย ไม่สอดคล้องกับประเภทและ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนไปในปัจจุบันท าให้
ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ ตลอดจน
งานท่ีต้องเน้นประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และงานท่ี
ต้องด า เนินงานร่วมกับหน่วยงานท้ังในและนอก
กองทัพเรือ 
- โครงสร้างอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานย่อยไม่มี
ความสมดุลกับปริมาณงานท าให้ประสิทธิภาพ และ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานลดลง 

๒) ร บบ ำน อ อ ค์กร (System) : วิเคราะห์ถึงระบบการบริหารจัดการ ระบบงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน 

จุดแ    จุดอ่อน 

- มีระบบงานท่ีประกอบด้วยกระบวนงานหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุนท่ีชัดเจนส าหรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ เช่น กระบวนการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 
และกระบวนผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับการซ่อม
บ ารุงเรือและสร้างเรือ 
- มีอู่ซ่อมบ ารุงเรือท่ีสามารถรองรับเรือท่ีมีระวางขับน้ า
ได้ถึง ๒๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งครอบคลุมเรือทุกขนาดของ
กองทัพเรือและมีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ท่ีใช้สนับสนุนการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือ 
- เป็นแหล่งศูนย์รวมฐานข้อมูลและความรู้วิชาการด้าน
วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรือ 

- การก าหนดนโยบายระดับองค์กรไม่มีความต่อเนื่อง 
- กระบวนการตัดสินภายในองค์ต่าง ๆ มีความล่าช้า ไม่
ชัดเจน 
- ไม่มีระบบงานในการติดตามประเมินผล หรือผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงาน 
- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ี
ละเอียดเพียงพอต่อการน าไปใช้ ในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
- ระบบสายงานหนังสือยาว ท าให้ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานช้า 
- การประสานและบูรณาการงานด้านการซ่อมบ ารุงเรือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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๓) บุคลำกร ำยในอ ค์กร (Staff)  : วิ เคราะห์ถึงบุคลากรขององค์กรต้องมีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติทีดี่ และมีศรัทธาแรงจูงใจในการท างาน 

จุดแ    จุดอ่อน 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างานในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบ ารุงเรือและ
สร้างเรือ 
- มีการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษาสูงขึ้นท า
ให้น ากลับมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
-มีการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในการท างาน โดย
แบ่งการปฏิบัติงานตามกลุ่มงาน และมีระบบรุ่นช่วย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

- ไม่มีการบริหารจัดการก าลังพลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน 
- ไม่มีระบบการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ท่ีชัดเจน (ไม่สามารถระบุต าแหน่งถัดไป
ของผู้บรรจุอยู่ในอัตราปัจจุบัน) 
- ไม่มีแผนการบริหารความก้าวหน้าของบุคคลากรสายช่าง 
- ไม่พัฒนาคนตามขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่งหรือ
บรรจุก าลังพลไม่ตรงตามขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
-สัดส่วนการบรรจุก าลังพลตามชั้นยศ ไม่เหมาะสม ขาด
ก าลังพลระดับผู้ปฏิบัติ 
- ช่างฝีมือ (ก าลังพลท่ีมีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ในงานช่างด้านต่าง ๆ) มีจ านวนลดลง 
- ไม่มีการจัดสวัสดิการให้เพียงพอต่อความต้องการ 

๔) ควำมสำมำรถทักษ  อ บุคลำกร (Skill) : วิเคราะห์ถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรโดยรวม ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในด้านใดมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรม ฟ้ืนฟูวิชาการทุกกลุ่มอาชีพ 

จุดแ    จุดอ่อน 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
แต่ละสาขาของงานด้านวิศวกรรมต่อเรือ/ซ่อมเรือ
ครอบคลุมทุกสาขา มีการสร้างสมความรู้เป็นเวลานาน
และเป็นท่ียอมรับของวงการงานด้านการซ่อมบ ารุงเรือ
และสร้างเรือ 
- มีองค์ความรู้และหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางช่าง
สาขาต่าง ๆ ท่ีสามารถฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดทักษะ
ความช านาญได้เอง โดยช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์ซ่อม
สร้างเรือท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบรุ่นสู่รุ่นได้ 

- ไม่สามารถน าความรู้ความสามารถแบบฝังลึก (Tacit 
Knowledge) ท่ีมีอยู่ ในแต่ละบุคคลมาแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้งานภายในองค์กร 
- บุคลากรขาดทักษะมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 
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๕) รูปแบบกำรบริหำร (Style) : วิเคราะห์ถึงรูปแบบในการท างานของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคลกรภายในองค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และการสร้างขวัญก าลังใจใน
การท างาน 

จุดแ    จุดอ่อน 

- บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรสูง (Royalty) ท าให้
เกิดการทุ่มเทกับงานและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

- การก าหนดนโยบายระดับองค์กรไม่มีความต่อเนื่อง 
นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ไม่ชัดเจน 
- การบริหารยึดหลักระบบราชการมากเกินไป ท าให้ไม่
เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการตัดสินใจการ
ก าหนดทิศทางองค์กร 
- การบริหารงานมุ่งเน้นกระบวนการ (Process) มากกว่า
มุ่งเน้นผลการด าเนินงาน (Output and Outcome) 
- อนาคตกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ในต าแหน่งไม่นาน
ท าให้มีความต่อเนื่องในแนวนโยบายด้านการพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ 
- องค์กรมีขนาดใหญ่ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
การตอบสนองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและภารกิจท่ี
ได้รับมอบเท่าที่ควร 

๖) ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์อ ค์กร (Strategy) : วิเคราะห์ถึงกิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร (กลยุทธ์ขององค์กร) ที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความสามารถบรรลุเปูาหมายที่
ได้วางไว้ 

จุดแ    จุดอ่อน 

-มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เพื่อตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรืออย่างต่อเนือง 
- มีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงเรือระยะ ๕ ปี และแผน
ประจ าป ี
- มีแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางช่างและ
หลักสูตรบริหารงานอู่เรือของศูนย์พัฒนาอาชีพช่างให้
ทันสมัย 
- มีแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของ
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือและหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

- ขาดการมีส่วนร่วมอย่างพอเพียงในการพัฒนาแผน 
ยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยขึ้นตรง 
- ไม่มีกระบวนการถ่ายทอด สื่อสาร ยุทธศาสตร์ไปยัง
ระดับหน่วยขึ้นตรง และผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
- ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ
อย่างต่อเนื่อง 
- แนวนโยบายไม่ต่อเนื่องเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารระดับสูง 
- ขาดการส่งเสริมการท างานในเชิงรุก 
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๗) ค่ำนิยมร่วมในกำรปฏิบัติ ำน (Shared Values) : วิเคราะห์ถึงแนวทางที่ทุกคนในองค์กร
ถือปฏิบัติร่วมกันในการท างานเพื่อผลักดันองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ค่านิยมร่วมและเปูาหมายเดียวกันขององค์กร
จะช่วยให้การท างานของบุคลากรมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างเป็นทีมเดียวกัน 

จุดแ    จุดอ่อน 

-บุคลากรภายในองค์กรมีเชื่อมั่นและความรักองค์กร
อย่างสูงพร้อมเสียสละเพื่อองค์กร 
- บุคลากรในภาพรวมมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีการ
สั่งสมความรู้ความช านาญในงานช่างจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
มาอย่างยาวนาน และมีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานโดย
ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตลอดมา 

-มีการท างานในด้านการซ่อมบ ารุงเรือและสร้างเรือเป็น
ทีม โดยแบ่งการปฏิบัติงานตามกลุ่มงาน 
- ภาพลักษณ์ขององค์กรในภาพรวมมีบุคลากรท่ีมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความส าเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับ
องค์กร ตลอดจนมีความต้ังใจดีในการให้บริการ 
(Service Mind) 

- วัฒนธรรมองค์กรยังยึดติดกับรูปแบบประเพณี กรอบ
ทัศนคติท าให้กระบวนการท างานมีความล่าช้า และมี
ปัญหาเรื่องการปรับตัวไม่ค่อยทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การสื่อสาร/ท าความเข้าใจไมท่ั่วองค์กร 
- ขาดการกระตุ้นการปฏิบัติงานให้บรรลุจากหัวหน้า
ส่วนงานอย่างต่อเนื่อง 
- ไม่มีการจัดท าค่านิยมร่วม (Share Value) หรือ
ค่านิยมหลัก (Core Value) ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีบุคลากร
ภายในองค์กรสามารถยึดถือร่วมกันและใช้เป็นรากฐาน
ของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากร
และผู้บริหารภายในองค์กร 

 

จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของกรมอู่ทหารเรือ สามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของ
กรมอู่ทหารเรือเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 

จุดแ    อ อ ค์กร 

๑) มีกฎหมำยร บุอ ำนำจหน ำที่แล 
ควำมรั บผิ ดชอบไว อย่ ำ  ชั ด เ จน  โดยมีหน้ าที่
อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการซอ่ม สร้างดัดแปลง ทดสอบ วิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับเรือ ยานรบและอุปกรณ์การช่างที่
เกี่ยวข้อง การส่งก าลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิชาการช่างและวิชาการอ่ืนตามที่ได รับ
มอบหมาย 

๒) มีควำมพร อมด ำนโคร สร ำ  อ 
อ ค์กร ทั้งด้านการแบ่งมอบอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงเรือประเภทต่าง ๆ และการ
แบ่งมอบหน้าที่ตามสายงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
รวมทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

๓) มีควำมเชี่ยวชำญด ำนกำรซ่อมบ ำรุ 
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เรือแล สร ำ เรือ เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานในการการซ่อมบ ารุง
เรือและสร้างเรือ มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบ ารุงเรือและ
สร้างเรือ 

๔) มีอู่ซ่อมบ ำรุ เรือครอบคลุมเรือทุก นำด อ กอ ทัพเรือ สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ าได้
ถึง ๒๐,๐๐๐ ตัน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการซ่อมบ ารุงเรือและสร้าง
เรือ 

๕) มี ีดควำมสำมำรถในกำรผลิตแล พั นำบุคลำกรส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุ เรือแล สร ำ เรือ 
เนื่องจากเป็นแหล่งศูนย์รวมฐานข้อมูลและความรู้วิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือ ตลอดจนมีบุคลากร
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของงานด้านวิศวกรรมต่อเรือและซ่อมบ ารุงเรือเรือครบทุกสาขา มีช่างฝีมือใน
สาขาต่าง ๆ ครบถ้วน ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้ 

 

จุดอ่อน อ อ ค์กร 

๑) นโยบำยร ดับอ ค์กรไม่มีควำมต่อเนื่อ  นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ไม่
ชัดเจน ท าให้การตีความหมาย มุมมองในนโยบายของแต่ละหน่วยมีความแตกต่างกัน รวมทั้งมาตรการและ
นโยบายส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบกะทันหันและระยะสั้นขาดการวางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับวิกฤตและ
โอกาสต่าง ๆ 

๒) ไม่มีกร บวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์แล แผนปฏิบัติกำรต่ำ  ๆ ไปยังผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรไม่ให้ความสนใจและความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่ได้จัดท าไว้ 
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๓) กร บวนกำรตัดสิน ำยในอ ค์ต่ำ  ๆ มีควำมล่ำช ำ ไม่ชัดเจน ท าให้ผู้รับปฏิบัติไม่สามารถ
ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง 

๔) โคร สร ำ กำรจัดหน่วย ำนยั ไม่รอ รับกำรบริหำรจัดกำร ำครัฐแนวใหม่  ทั้งระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕) กำรมอ   ำม  อมูลป อนกลับ (Feedback) มักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญของการติดตาม
ประเมินผล วัดความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน จึงท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ละเอียดเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ให้ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านการซ่อมบ ารุงเรือยังมีไม่เพียงพอส าหรับน าไปวิเคราะห์และ
วางแผนด้านการซ่อมบ ารุงเรือของกองทัพเรือ 

๖) กำรบริหำร ำนมุ่ เน นกร บวนกำร 
(Process) มำกกว่ำมุ่ เน นผลกำรด ำเนิน ำน (Output 
and Outcome) 

๗) กำรปร สำนแล บูรณำกำร ำนด ำนกำร
ซ่ อมบ ำ รุ  เ รื อ กั บหน่ วย  ำนที่ เ กี่ ย ว  อ  ยั  ไ ม่ มี
ปร สิทธิ ำพเท่ำที่ควร 

๘) กำรบริหำรก ำลั พล 

๘.๑) ไม่มีการบริหารจัดการก าลังพลใน
แต่ละกลุ่มวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน 

๘.๒) ไม่มีระบบการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน 

๘.๓) ไม่มีแผนการบริหารความก้าวหน้า
ของบุคลากรสายช่าง 

๘.๔) ไม่มีแผนการสร้างบุคลากรส าหรับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ทุกระดับล่วงหน้า ท าให้ไม่
สามารถท างานและวางนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล
ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

๘.๕) ไม่พัฒนาคนหรือบรรจุก าลังพลไม่ตรงตามขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

๘.๖) สัดส่วนการบรรจุก าลังพลตามชั้นยศไม่เหมาะสมขาดก าลังพลระดับผู้ปฏิบัติ 

๘.๗) การจัดก าลังพลในแต่ละหน่วยงานไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติรวมทั้ง
สัดส่วนของบุคลากรต่อปริมาณงานในบางหน่วยงาน บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของตนได้เต็มศักยภาพอย่างมืออาชีพ 

๘.๘) ช่างฝีมือ (ก าลังพลที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงานช่างด้านต่าง ๆ) มี
จ านวนลดลงเนื่องจากช่างฝีมือดังกล่าวที่เป็นลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ 
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๘.๙) ช่างฝีมือมีความรู้/ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อยมาก ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 
ของกองทัพเรือได้ จึงไม่มีโอกาสไปรับการศึกษาเทคนิคการซ่อม/สร้างเรือที่ทันสมัยได้ 

๒. กำรวิเครำ ห์ส ำพแวดล อม ำยนอก (โอกำสแล อุปสรรค อ กรมอู่ทหำรเรือ) 

๑) ปัจจัยทำ นโยบำย ทำ กำรเมือ  (Political) 

โอกำส อุปสรรค 

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ราชการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ ทันต่อ
สถานการณ์ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น 
- หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยพัฒนา
หน่วยงานราชการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เปิดโอกาสให้ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ซึ่ ง เป็นกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหาร
จัดการของส่วนราชการ 
- กองทัพเรืออนุมัติแผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้าง
กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ 
- กองทัพเรือมีนโยบายให้กรมอู่ทหารเรือ (ยกเว้นอู่
ทหารเรือธนบุรี) ย้ายท่ีต้ังไปยังพื้นท่ีสัตหีบ 

- ปัจจัยด้านระบบราชการ มีผลท าให้การด าเนินงาน
เคลื่อนไปอย่างไม่คล่องตัว 

๒) ปัจจัยทำ เศรษฐกิจ (Economic) 

โอกำส อุปสรรค 

-ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก AEC ด้านโลจิสติกสใ์น
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

- เศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังอยู่ในสภาวะถดถอย
ท าให้ กองทัพเรือท่ีได้รับจ ากัดส่งผลให้กรมอู่ทหารเรือ
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ซ่อมท าบ ารุงเรือ 
- สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อผลต่อการครองชีพและ
การปฏิบัติงานของก าลังพลโดยรวม 
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๓) ปัจจัยทำ สั คม (Sociological) 

โอกำส อุปสรรค 

- กรมอู่ทหารเรือมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนโดยรอบไม่มี
เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของกรมอู่ทหารเรือ 
- ประชาชน ชุมชนมีความต่ืนตัวในด้านสิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย 

- บุคลากรกลัวการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน กระบวนงาน และ
วัฒนธรรมพื้นฐานขององค์กร  

๔) ปัจจัยทำ เทคโนโลยี (Technical) 

โอกำส อุปสรรค 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีทันสมัยสามารถ
ช่วยเอื้อให้องค์กรสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรต้องปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัน 

-ขาดบุคลากรและงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

- การเข้าถึงเทคโนโลยี ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานของ
องค์กร 
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จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมอู่ทหารเรือ สามารถสรุปโอกาสและอุปสรรค
ของกรมอู่ทหารเรือ เป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 

โอกำส อ อ ค์กร 

๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๖ 
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมี
ความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงภารกิจให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกัน 

๒) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น
หลักการที่หากองค์กรน ามาใช้บริหารงาน จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ศรัทธาและความเชื่อม่ันองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

๓) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปิดโอกาสให้ส่วนราชการน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการ
บริหารจัดการของส่วนราชการ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
(Self Assessment) ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารของส่วนราชการได้รับทราบว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่อง
ในเรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้
สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป ส่วนราชการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่องมือใน 
การจัดการการด าเนินการของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถส่ง
มอบคุณค่าท่ีดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔) กองทัพเรืออนุมัติแผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้าง
กองทัพเรือ โดยสรุปก าหนดแนวทางการปรับปรุ ง
โครงสร้างและระบบงานของกองทัพเรือ โดยแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ แผนงานระยะสั้น 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ -๒๕๖๐) และแผนงานระยะยาว 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) ส าหรับแผนงานระยะยาว
นั้น เป็นการศึกษาภาระงานและก าหนดแนวทางการปรับ
ลดอัตราก าลังพลของหน่วยงานในส่วนยุทธบริการ ส่วน
การศึกษา และหน่วยงานต่าง  ๆ ในกองทัพเรือ ให้
ส อดคล้ อ ง กั บภ า ร ะ ง าน และแนวทา งก า รน า ขี ด
ความสามารถของเอกชนมาทดแทนในงานสนับสนุนต่าง ๆ 
การน าระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ามาใช้ และ
การปรับปรุงการจัดและอัตราก าลังพลรองรับภาระงาน
ด้านการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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๕) กองทัพเรือมีนโยบายให้กรมอู่ทหารเรือพ้ืนที่กรุงเทพ ฯ (ยกเว้นอู่ทหารเรือธนบุรี) ย้ายที่ตั้งไปยัง
พ้ืนที่สัตหีบ ดังนั้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กรมอู่ทหารเรือสามารถปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยของ
องค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลักที่จ าเป็นต้องด าเนินการสอดรับกับประเภทของภารกิจ
และงาน และสอดคล้องกับการด าเนินงานในส่วนที่ต้องเน้นประสิทธิภาพ ความคล่องตัว รวมทั้งการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกองทัพเรือ 

๖) ประชาชน ชุมชนมีความตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมมากข้ึน เป็นโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 

๗) ภาพพจน์ของกรมอู่ทหารเรือในสายตาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอู่เรือ มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของกรมอู่ทหารเรืออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

๘) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและพัฒนาฐานข้อมูล ประกอบกับกองทัพเรือมีนโยบายให้หน่วยต่าง  ๆ ของกองทัพเรือ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
กองทัพเรือไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงาน 

อุปสรรค อ อ ค์กร 

๑) ปัจจัยด้านระบบราชการ มีผลท าให้การด าเนินงานเคลื่อนไปอย่างไม่คล่องตัว ซึ่งเกิดจาก
ความล่าช้าในการประสานงานตามขั้นตอน การท างานตามระบบราชการไทย มักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่
ไปในทิศเดียวกัน รวมทั้งยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการที่ยึด
กฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติภาวะโลกร้อนโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมืองมีผลต่อการครองชีพและการปฏิบัติงานของก าลังพล 

๓) ปัญหาด้านงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกองทัพเรือไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมบ ารุงเรือ
และการพัฒนาองค์กร 

๔) ปัญหาด้านระบบบริหารงานบุคคลที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ ท าให้ก าลังพลมีความก้าวหน้าใน
การรับราชการแตกต่างกัน เกิดความรู้สึกต่ าต้อยในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี 

๕) ขาดบุคลากรและงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 


