บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินการจัดทาผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ของ กร.
“กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกันกับ
ประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ใดมีภัยอันตรายที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับ
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม”
พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

นโยบายการจัดการความรู้ กร.ประจาปี ๒๕๖๒ “กร. จะนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ กร.” คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ข อง กร. ได้ ก าหนดให้ นขต.กร. ด าเนิ น การตามแผนการจั ด การความรู้ และน าเสนอแนวปฏิ บั ติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) โดยกาหนดขอบเขตตามนโยบายข้างต้น ซึ่ง นขต.กร. ได้จัดส่งผลงานการ
จัดการความรู้ จานวน ๑๓ ผลงาน และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อีกจานวน ๑๒ ผลงาน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย (เว้น กดน.กร.) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทารวบรวมบูรณาการ
แนวปฏิ บั ติที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practice : BP) เป็น รูป แบบ BMP : Best Management Practice โดยน า BP
ของ นขต.กร. ทั้ ง หมดมาเชื่ อ มโยงน าเสนอเป็ น BP หลั ก และมี อ งค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะหมวดหมู่
(Taxonomy) นามาบูรณาการให้เป็นภาพรวมเชิงระบบ เป็น แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ประจาปี ๒๕๖๒”
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึง ความสาคัญและเป็นมาที่ทาให้เห็นสภาพปัญหาของ
การบรรเทาสาธารณภัย ที่ ถูกแก้ไข ปรับ ปรุงจากกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.กร. ด้ว ยเครื่องมื อ
การจัดการความรู้ (KM Tool) เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ การประชุมสรุปผลการปฏิบัติ (AAR) การถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุ ฯลฯ จะเห็นได้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกทาซ้าได้ มีการฝึก
มีการทดลอง ค้นคว้าหานวัตกรรมทั้งจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือสังเคราะห์กระบวนการใหม่ ด้วยการกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ส ามารถวั ด ได้ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ง่ า ย จาก
ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ตามกระบวนการที่ ผ่ า นการทบทวน และออกแบบที่ ส อดคล้ อ งกั น ไปเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น
ซึ่งผลการดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า เห็นได้ถึงประสิทธิ ภาพ สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยความสาเร็จที่เกี่ยวข้อง และบทเรียนที่ได้รับ
ทั้งนี้ แนวปฏิบั ติที่เป็ นเลิ ศ “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบรรเทาสาธารณภั ยของ กร.
ประจาปี ๒๕๖๒” เล่มนี้ จะส่งคุณค่าเป็นอย่างสูงหากได้รับการเผยแพร่ และเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยหาก
ได้รับการทบทวนและพัฒนาต่อยอดไปในวงกว้าง ซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด มีความเชื่อมั่น
และพึงพอใจกลับมาสู่กองทัพเรือ สมกับเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”
หากมีข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการ และคณะทางานการจัดการความรู้
ของ กร. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ของ กร.
ต่อไป

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
กลุ่มงาน ( ) 1. ส่วนบัญชาการ
() 2. ส่วนกาลังรบ
( ) 3. ส่วนยุทธบริการ
( ) 4. ส่วนการศึกษาและวิจัย
ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ประจาปี งป.๖๒
หน่วยงาน กองเรือยุทธการ
สังกัด
กองทัพเรือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๘๖๔๘๘๖๓
E-mail
zero2b1@gmail.com
๑. ความสาคัญและความเป็นมา
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา
๑.๑.๑ ความเป็นมา
อ้างถึง แผนปฏิบัติการ “แผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ” ผบ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
แผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘
แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย
แผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ
จากสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้โอกาสในการเกิด
สาธารณภัยในประเทศไทยมีเพิ่ มมากขึ้นตามลาดับ ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ แผนป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ กองทั พเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
(ศบภ.ทร.) ขึ้นโดย “มีภารกิจในการสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิด
จากสาธารณภัยในพื้น ที่รับ ผิดชอบของ ทร. หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฟื้นฟูบูรณะตามที่ได้รับ
การร้องขอตามขีดความสามารถ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอื่นใด ตามนโยบาย/สั่ งการจาก
หน่วยเหนือ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจากภัยสาธารณภัย”
ตามคาสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ ลง ๑๑ เม.ย.๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
กาหนดให้มีหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ทร. เป็นหน่วยปฏิบัติของส่วนปฏิบัติการ ศบภ.ทร.ที่จัดตั้งขึ้น
เป็นการเฉพาะ เพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ศบภ.ทร. ศบภ.พื้นที่ต่าง ๆ ของ ทร. หรือ
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๒

หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประกอบกาลังตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ความรุนแรง
ของสาธารณภัยนั้น ๆ ซึ่ง ศบภ.ทร. อาจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ทร. เตรียมไว้ตั้งแต่ภาวะ
ปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงจัดตั้ง “หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย
ทางทะเลกองทัพเรือ” (สาหรับสาธารณภัยระดับ ๑ – ๒) และ “หมวดเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทาง
ทะเลกองทัพเรือ” (ส าหรับ สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจบรรเทา
สาธารณภัย ทร. ที่มีความพร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมี การจัดโครงสร้างดังนี้
สาธารณภัยระดับ ๑ – ๒ (สาธารณภัยขนาดเล็ก)
๑) มบภ.มวก.บภ.ทร. หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
ผบ.มบภ.ฯ
๑ เรือขนาดใหญ่เพื่อเป็นฐานบัญชาการ (บฮ./สกญ./ยพอ./ยพญ.)
๑ เรือปฏิบัติงาน (ฟก./คว./ตกก./ เพิ่มเติมกาลังได้ตามสถานการณ์)
๒ บ.ทร./ฮ.ทร. (เพิ่มเติมกาลังได้ตามสถานการณ์)
๒ ชุดปฏิบัติการพิเศษ
๑ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้า (Maritime Aquatic Life Support Team : MAL)
๑ ชุดสารวจและประเมินความเสียหาย ทร. (Naval Disaster Assessment Team : NDAT)
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๓

ศปก.ทร./ศบภ.ทร.

ทรภ.๑/ศบภ.ทรภ.๑

ทรภ.๒/ศบภ.ทรภ.๒

ทรภ.๓/ศบภ.ทรภ.๓

หน่วยปฏิบัติอื่น ๆ

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
กองทัพเรือ (มบภ.ทร.)

๑ เรือขนาดใหญ่เพื่อเป็น
ฐานบัญชาการ

๑ เรือปฏิบัติงาน

๑ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้า
(Maritime Aquatic Life Support Team : MAL)

๒ ชุด ชปพ.

หน่วยปฏิบัติอื่น ๆ

๒ บ.ทร./ฮ.ทร.

กาลังอื่น ๆ

๑ ชุดสารวจและประเมินความเสียหาย ทร.

(Naval Disaster Assessment Team : NDAT)

หน่วยปฏิบัติเมื่อสั่ง
สายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา (เมื่อสั่ง)
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๔

สาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ (สาธารณภัยขนาดใหญ่)
ก. มวก.บภ.ทร. หมวดเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ
มวก.บภ.ทร.
๑) มบภ.มวก.บภ.ทร. หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
ผบ.มบภ.ฯ
๑ เรือขนาดใหญ่เพื่อเป็นฐานบัญชาการ (บฮ./สกญ./ยพอ./ยพญ.)
๑ เรือปฏิบัติงาน (ฟก./คว./ตกก./ เพิ่มเติมกาลังได้ตามสถานการณ์)
๒ บ.ทร./ฮ.ทร. (เพิ่มเติมกาลังได้ตามสถานการณ์)
๒ ชุดปฏิบัติการพิเศษ
๑ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้า (Maritime Aquatic Life Support Team : MAL)
๑ ชุดสารวจและประเมินความเสียหาย ทร. (Naval Disaster Assessment Team : NDAT)
๒) มชภ.มวก.บภ.ทร. หมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HA/DR)
ผบ.มชภ.ฯ
๑ เรือขนาดใหญ่เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการและเรือบัญชาการ (บฮ./สกญ./ยพอ./ยพญ.)
๑ เรือลาเลียงขนาดกลาง/ใหญ่ (สกญ./ยพญ./รพญ.เพิ่มเติมกาลังได้ตามสถานการณ์)
๒ ฮ.ทร.
๑ โรงพยาบาลสนาม ระดับ ๒ (บนเรือ)
๑ ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดคัดกรองและอพยพผู้ประสบภัย (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดปฏิบัติการแพทย์บนบก (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดซ่อมสร้าง (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
๑ ร้อยบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการลาเลียง (เมื่อสั่ง/จัดกาลังตามสถานการณ์)
ข. หน่ ว ยปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ ศปก.ทร./ศบภ.ทร. สั่ งการประกอบก าลั งเพิ่ ม เติ ม ตามความจ าเป็ น และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ มวก.บภ.ทร.
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ศปก.ทร./ศบภ.ทร.

ทรภ.๑/ศบภ.ทรภ.๑

ทรภ.๒/ศบภ.ทรภ.๒

หมู่เรือเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
(มบภ.)

๑ เรือ
ปฏิบัติงาน
๑ เรือขนาดใหญ่เพื่อเป็นฐาน
บัญชาการ
๒ บ.ทร./ฮ.ทร.

๑ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
และช่วยชีวิตทางน้า
(Maritime Aquatic Life
Support Team : MAL)

หน่วยปฏิบัติอื่นๆ

หมวดเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ทร.
(มวก.บภ.ทร.)

ส่วนประสานงาน
มวก.บภ.ทร.

๒ ชุด ชปพ.

ทรภ.๓/ศบภ.ทรภ.๓

หมู่เรือเฉพาะกิจ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และบรรเทาสาธารณภัย
(มชภ.)

หน่วยสนับสนุน
๑ ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บนบก

รพ.สนาม ระดับ ๒ (บนเรือ)

๑ ชุดคัดกรองและอพยพผู้ประสบภัย

๑ เรือขนาดใหญ่
เป็นฐานปฏิบัติการ
และเรือบัญชาการ

๑ ชุดรักษาความปลอดภัยและ
จัดระเบียบพื้นที่

๑ เรือลาเลียงขนาดกลาง –
ใหญ่
๒ ฮ.ทร.

๑ ชุดสารวจและประเมินความเสียหาย
(Naval Disaster Assessment Team : NDAT)

หน่วยปฏิบัติเมื่อสั่ง
สายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา (เมื่อสั่ง)

๑ ชุดปฏิบัติการแพทย์บนบก
๑ ชุดซ่อมสร้าง
๑ ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๑ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์
๑ ร้อยบรรเทาสาธารณภัย
และสนับสนุนการลาเลียง
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เนื่องจากสถานการณ์การเกิดสาธารณภัย เป็นเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง สามารถพัฒ นาระดับ
ความรุนแรงจากเบาไปหาหนัก จนถึงการเกิดระดับความรุนแรงในแบบปัจจุบันทันด่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
และองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อความอ่อนตัวในการปฏิบัติ จึงกาหนดขั้นการปฏิบัติ
ออกเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑) ขั้นที่ ๑ ขั้นการเตรียมการก่อนเกิดสาธารณภัย
เตรียมกาลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เตรียมการ
และซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ที่ตั้งปกติ โดยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติ จะจัดตั้งเป็น มบภ.ทร.พร้อมปฏิบัติงาน
ได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมง และเมื่อเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงเดือน ก.ย. – พ.ย. หรือมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดสาธารณภัย
ความรุนแรงระดับ ๑ – ๒ ศปก.ทร./ศบภ.ทร.จะสั่งการให้ มบภ.ทร.เตรียมพร้อมปฏิบัติ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง
และเมื่อมีข่าวสารหรือมีสิ่งบอกเหตุว่าสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น หรือที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ในทะเลหรือบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทร.อย่างแน่นอนแล้ว ศปก.ทร./
ศบภ.ทร.จะสั่งการให้ มบภ.ทร.เตรียมพร้อมปฏิบัติ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือปฏิบัติได้ทันทีตามที่ ศปก.ทร./
ศบภ.ทร.จะสั่งการ ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มหรือมีสิ่งบอกเหตุว่าสถานการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นหรือที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว จะพัฒนายกระดับความรุนแรงขึ้นเป็นสาธารณภัยระดับ ๓ – ๔ ศปก.ทร./ศบภ.ทร.จะพิจารณา
จัดตั้ง มวก.บภ.ทร. โดยประกอบกาลังตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการนี้ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นต่อไป
๒) ขั้นที่ ๒ ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
จัดกาลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ได้ รั บ การสั่ ง การ/มอบหมายจาก ศบภ.ทร./ศบภ.ทรภ.๑ – ๓ ซึ่ ง จะเป็ น
ผู้อานวยการในภาพรวมในการสนับ สนุนหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตลอดจนแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/จังหวัด/ชาติ ตามขอบเขตพื้นที่
รับผิดชอบที่กาหนดไว้ในแผน หรือพื้น ที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่ประกอบกิจกรรมหรือพักอาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเล เกาะต่าง ๆ และสถานที่ผลิตปิโตรเลียม
ในทะเลเป็ น อัน ดับ แรก โดยจะท าการค้นหาและช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยในทะเลให้ รอดพ้นจากอัน ตราย
ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ เคลื่อนย้าย/อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย
รวมทั้งการลาเลียงสิ่งของไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย
กรณีเหตุจาเป็นฉุกเฉิน ซึ่ง ศบภ.ทร.ได้ประเมินแลวว่าจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบหากไม่มีการดาเนินการโดยเร่งด่วน หรือกรณีได้รับนโยบาย/สั่งการจากหน่วยเหนือ
ศบภ.ทร.จะสั่งการให้ มบภ.ทร./มวก.บภ.ทร.เขาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม ตามขีดความสามารถโดยไม่ต้องรอการร้องขอจากหน่ วยงานที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงตามแผนป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างไรก็ต าม การดาเนิน การ
ดังกล่าวควรมีการประสานโดยใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหการช่วยเหลือผูประสบภัยเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ้าซอนกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งต้องไม่เกิดปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณในภายหลัง
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๓) ขั้นที่ ๓ ขั้นการปฏิบัติหลังเกิดสาธารณภัย
จัดกาลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะในระยะหลังเกิดสาธารณภัย
ตามขีดความสามารถ หรือตามที่ ศบภ.ทร.สั่งการ
จากแผนบรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดมา ในโครงสร้างจะเห็นได้ว่า มีการกาหนดกาลังในส่วนที่เป็นกาลัง
ทางเรื อจากกองเรื อยุ ท ธการ ทั้งกาลั งพล เรือ อากาศยาน และองค์ยุท ธวิธีที่ น ามาประยุกต์ใช้เพื่อ การ
บรรเทาสาธารณภัย โดย ทร. กาหนดหน้าที่ของ กร. ไว้ในแผนดังนี้
ก) จัดตั้งและเตรียม มบภ.ทร. ให้พร้อมตลอดเวลา สามารถปฏิบัติได้ ตั้งแต่ภาวะปกติ จนถึงสาธารณภัย
ระดับ ๑ – ๒
ข) เตรี ย มโครงสร้ างและการประกอบกาลั ง มวก.บภ.ทร. ให้ พ ร้อม เพื่ อ ร่ว มพิ จารณากับ ศบภ.ทร.
ในการสั่งจัดตั้งและประกอบกาลัง มวก.บภ.ทร. ในสาธารณภัยระดับ ๓ – ๔
ค) แต่งตั้ง ผบ.มบภ.ทร./มวก.บภ.ทร. พร้อมฝ่ายอานวยการในการจัดตั้งเป็น บก.มบภ.ทร./มวก.บภ.ทร.
ง) จัดทาแผนรองรับสาหรับการจัดตั้ง มบภ.ทร./มวก.บภ.ทร. รวมทั้งดาเนินการอื่นใดตามความจาเป็น
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ
๑.๑.๒ สภาพปัญหา
กองเรื อ ยุ ท ธการ ได้ ยึ ด ถื อแนวทางตามแผนมาปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ ปี ๖๐ ตั้ งแต่ ในยามปกติ ซึ่ งมี
เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง ทาให้กองเรือยุทธการต้องจัดกาลังไปขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยใช้
กาลัง (ทรภ.๑-๓) ออกปฏิบั ติการ ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีปัญ หาอุปสรรคข้ อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
เกิดขึ้น ตั้งแต่ขั้นเตรียมการณ์ การปฏิบัติการ และการเข้าไปฟื้นฟู ซึ่งในบางปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้
เฉพาะหน้า และบางปัญหาจาเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งกองเรือยุทธการจะมีการสรุป ผลการปฏิบัติการ
ในแต่ละครั้งรวบรวมเก็บไว้และนามาพัฒนาต่อยอดในหลายเรื่อง
แต่ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภารกิจและหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยของ ทร. ไม่ได้มีเพียง
เฉพาะพื้นที่ทางทะเลเท่านั้น ประกอบกับนโยบายและวิสัยทัศน์ ของผู้บังคับบัญชามีความต้องการที่จะใช้
ขีดความสามารถของ ทร. เข้ าไปช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย หรือบรรเทาสาธรณภั ย ประเภทต่าง ๆ ตามที่
มอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์การนา มบภ.ทร. เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้
เมื่อ ๘ ม.ค.๖๒ โดยส่ ง เรื อหลวงอ่างทอง พร้อมเฮลิ คอปเตอร์ กรณี จั ดนั กท าลายใต้ น้าพร้อมอุป กรณ์
ช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนใน จว.เชียงราย ที่ติดอยู่ภายในถ้าหลวงขุนน้านางนอน จัดเรือรบหลวงพร้อม
อากาศยานเตรียมช่วยรับพายุปาบึก เมื่อ ๓ ม.ค.๖๒ ซึ่งทาให้ กร. ต้องทาการวิเคราะห์และสรุปภายหลัง
เสร็จภารกิจ และตระหนักถึงภาระหน้าที่และขีดความสามารถที่จาเป็นต้องมีเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิ บั ติ ก ารและบรรลุ ภ ารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบอย่ า งราบรื่ น มี ข้ อ ขั ด ข้ อ งที่ น้ อ ยหรื อ ไม่ มี ในการปฏิ บั ติ ก าร
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือกาลังพล กร. ได้รับความปลอดภัย และยุทธโธปกรณ์มีความเรียบร้อย

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๘

๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
กองเรือยุทธการ ได้จัดการประชุมเพื่อกาหนดขอบเขต เป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยต่าง ๆ
ภายในกองเรือยุทธการ ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยคานึ งถึงยุทธศาสตร์ ทร. แผนการปฏิบัติงานของ กองเรือยุทธการ และรวมถึง
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ด้านองค์ยุทธวิธี ที่ว่า
“๘. กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับ
ประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับ
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม”
เป้าประสงค์การจัดการความรู้ ทร. ๖๒
 กาลังพลมีขีดความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ ตาม Competency ที่ ทร. กาหนด
 กองทัพเรือมีกระบวนการทางานที่ดีเลิศสามารถสร้างแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและตอบสนองภารกิจ
หลัก และ ข้ามสายงาน (Cross Functional ในระดับ ทร.) บนระบบสารสนเทศที่เป็นเครือข่าย
เดียวกัน
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
จากเป้าประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ จึงได้กาหนดนโยบาย
การจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ดังนี้

“กองเรือยุทธการจะนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองเรือยุทธการ”
โดยกาหนดแนวทางการดาเนินการของ นขต.กร. ดังนี้
๑. วิเคราะห์ขีดความสามารถของ นขต.กร. ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย
๒. องค์ความรู้ที่ กร. และ นขต.กร. มีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย
๓. องค์ความรู้ที่ กร. และ นขต.กร. ไม่มีและต้องการในการเตรียมการด้านบรรเทาสาธารณภัย
๔. แนวปฏิบัติที่ดี/ดีเลิศ ของ กร. อย่างน้อย ๑ ผลงาน
๕. แนวปฏิบัติที่ดี/ดีเลิศ ของ นขต.กร. อย่างน้อยหน่วยล่ะ ๑ ผลงาน
๖. ลักษณะผลงาน BP จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยอื่น ๆ (ทั้งใน กร. และภายนอก กร.)

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๙

ภาพ การประชุมเพื่อกาหนดขอบเขต เป้าหมายของการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ
โดยปี งป.๖๒ กองเรือยุทธการ ได้มุ่งเน้นการนาการจัดการความรู้ในองค์ความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี โดยหน่วยขึ้นตรง
กองเรือยุทธการทั้ง ๑๓ หน่วย ได้ดาเนินการจัดการความรู้ตามขีดความสามารถของหน่วยตามแนวทางที่
กองเรือยุทธการกาหนด โดย นขต.กร. ได้นานโยบาย ไปถ่ายทอดกาหนดแผนการจัดการความรู้ของหน่วย
กากับและติดตาม และเพื่อจัดทาผลงานการจัดการความรู้ ยกตัวอย่างเช่น
๑. กบร.กร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กบร. ตามคาสั่ง กบร. (เฉพาะ) ที่
๑๔ /๒๕๖๒ ลง ๑๕ม.ค.๖๒ โดยมี เสธ.กบร. เป็นประธาน ได้นานโยบายและขอบเขตการจัดการความรู้ของ
กองเรือยุทธการมาเป็นแนวทางในการดาเนนการ และวิเคราะห์ความเชื่ อมโยงสอดคล้องของการจัดการ
ความรู้ กบร. กับการบริหารงานภาครัฐ หรือ PMQA ของ กบร. โดย พล.ร.ต.สมชาย แท่นนิล ผบ.กบร. และ
ประธานกรรมการการจัดการความรู้ของ กบร. (CKO) มอบหมายให้ น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ เสธ.กบร. และ
ทาหน้าที่เป็นประธานคณะทางานการจัดการความรู้ของ กบร. เป็นประธานประชุมคณะทางานการจัดการ
ความรู้ของ กบร. เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.กบร. โดยเชิญ หน.นขต.กบร. และ ผบ.ฝูงบิน
ต่าง ๆ หรือผู้แทน ร่วมประชุมเพื่อกาหนดแผนงานและนโยบายการดาเนินการจัดการความรู้ของ กบร. โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการจัดการความรู้ของบุคลากรหรือหน่วย เกิดองค์ความรู้หรือแนวโน้มในการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานของบุคลากร ของ กบร. ในด้านการใช้อากาศนาวี
และแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้แบ่งกลุ่มงานของ นขต.กบร. เพื่อแบ่งกลุ่มงาน
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๑๐

๒. กองเรือยามฝั่ ง โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ พล.ร.ต.อนุชา เอี่ยมสุโร ผู้บัญชาการ
กองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ กยฝ. ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อกาหนดแนวทางการ
จัดการความรู้ กยฝ. ณ ห้องประชุม บก.กยฝ. โดยนานโยบายและขอบเขตการใช้แนวทางของกองเรือยุทธการ
มาเป็ นแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของกองเรือยามฝั่ง เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ส ามารถนาไป
พัฒนาหลักการปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจของกาลังพลของกองเรือยามฝั่งได้เป็นอย่างดี โดยได้นาสิ่งที่หน่วย
ได้ปฏิบัติมาแล้ว มาอธิ บายขยายความ พร้อมประกอบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดการความรู้ตามที่คณะทางานของกองทัพเรือได้กาหนด

๓. กิจ กรรมถ่ายทอดนโยบายการจัดการความรู้ของหน่วย นขต.กร. อื่น ๆ ดูรายละเอียด
ได้ตามผนวก
ชุมชนนักปฏิบัติ
๑. กองการบินทหารเรือ ได้ดาเนินการการประชุมการจัดการความรู้ของกลุ่มย่อยคณะทางาน
กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม ได้ดาเนินการประชุมสัมมนาภายในกลุ่มซึ่งมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ เพื่อหาวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุ่ม เพื่อนามาจัดทาการจัดการความรู้ของกลุ่มต่อไป ดังนี้
๑.๑ คณะทางานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๑ จัดประชุม
ชุม ชนนั ก ปฏิ บั ติ เมื่ อวั น ที่ ๘ มี .ค.๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ฝู งบิ น
๑๐๑ กองบิน ๑ เพื่อระดมความคิด ความรู้ จากผู้ เชี่ยวชาญ
เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการใช้ อากาศยานประเภทอากาศ
ยานปีกนิ่งในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ซึ่ง
ทางกลุ่ม ๑ ได้คิดเรื่อง การใช้แอปพลิเคชั่นในการสนับสนุนการ
ลาดตระเวนค้ น หา
แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัยในทะเล
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๑๑

๑.๒ คณะทางานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๒ จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ ณ
ห้องประชุมฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เพื่อระดมความคิด ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การใช้อากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ซึ่งทางกลุ่ม ๒ ได้
คิดเรื่อง การใช้เชือกนาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเปลในทางดิ่ง

๑.๓ คณะทางานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๓ จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ ณ
ห้องประชุมฝู งบิ น ๒ หน่ วยบิ น ร.ล.จักรีนฤเบศร เพื่อระดมความคิด ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวทางการใช้อากาศนาวีปฏิบัติการร่วมกับเรือ ทร.ซึ่งทางกลุ่ม ๓ ได้คิดเรื่อง การติดตะขอ
ยึดเปลพยาบาล

๑.๔ คณะทางานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๔ จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ ณ
ห้องประชุม ๑ บก.กบร. เพื่อระดมความคิด ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบ
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอากาศยาน ซึ่งทางกลุ่ม ๔ ได้คิดเรื่อง การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเลด้วยอากาศยาน
๒. กลน.กร.
๒.๑ ได้ดาเนินการจัดการประชุมในระดับนโยบายในส่วนของคณะกรรมการจัดการความรู้สาขา
การปฏิบัติการตามลาน้า เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการความรู้ประจาปี งป.๖๒ และร่วมหารือเพื่อกาหนด
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๑๒

แผนการดาเนินการจัดการความรู้ของ กลน.กร. ประจาปี งป.๖๒ รวมทั้งกาหนดหัวข้อแนวทางการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ และมอบหมายแต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ เพื่อร่วมกันในการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้
และจัดทาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ (COP Team) ตามการจัดหน่วยรองของ กลน.กร. ซึ่ง
ได้แก่ กองและแผนกต่างๆ ใน บก.กลน.กร. และ นขต.กลน.กร. โดยมี หน.กองและแผนกต่าง ๆ และ หน.นขต.
กลน.กร. เป็น หน.คณะทางานในแต่ละชุมชน

๒.๒ รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติของ กลน.กร. ได้ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ยังได้ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้
จากกาลังพลที่เคยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลายาวนานจนจะต้องเกษียณอายุราชการ โดยชุมชนนักปฏิบัติ
สามารถเก็บ เกี่ย วองค์ค วามรู้จ ากกาลั งพลผู้ ท รงคุณ ค่าเหล่ านี้ และได้ดาเนิน การรวบรวม เรียบเรีย งให้
สามารถเรี ย นรู้ได้ต่ อไป ซึ่ง กลน.กร. ได้จัดให้ มีป ระชุ มถ่ายทอดองค์ค วามรู้ในช่ วงเวลาก่ อนที่ก าลั งพล
ผู้ทรงคุณค่าจะเกษียณอายุราชการ
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๑๓

๓. ชุมชนนักปฏิบัติ กฝร.

รายละเอียดชุมชนนักปฏิบัติของหน่วย นขต.กร.อื่น ๆ ดูรายละเอียดได้ตามผนวก
ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)
โดยคณะกรรมการ และคณะทางานการจัดการความรู้ จาก ผู้เชี่ยวชาญจาก นขต.กร. และ ได้
ดาเนินการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้เวลาจากการปฏิบัติงานโดยทาการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาเป็นทฤษฎีในการ
ค้นหาผู้ป ระสบภัย และได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ ข้อมูลความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางาน
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๑๔

ร่วมกัน รวมไปถึงการให้ ความส าคัญ กับผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสียในการบรรเทาสาธารภัย โดยได้เชิญ เข้าร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อ ๗ มี.ค.๖๒

การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR)
ทบทวนกระบวนการทางานแต่ละขั้นตอน เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินการ ซึ่งใน
การทบทวนนั้น อาจทาให้ได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดี
ขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องทาการสรุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการทางานที่สาคัญแต่ละขั้นตอน รวมถึงเป็น
การตรวจสอบระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วย เช่นการ AAR การยิง C802A เป็นต้น

เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)
จัดกลุ่มพูดคุยกันเพื่อเอาสิ่งดี ๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่
ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มีเพียงการกาหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน ไม่รู้คาตอบสุดท้ายว่าคือ
อะไร ไม่กาหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกัน บรรยากาศสบาย ๆ บรรยากาศเชิงบวก

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๑๕

เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
คือ การให้หรือขอรับคาแนะนาหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ซึ่งผลของการถ่ายทอดนโยบาย และชุมชนนักปฏฺ บัติของ นขต.กร. และการใช้เครื่องมือการ
จัดการความรู้ ทาให้ กร. ได้ผลงานการจัดการความรู้ ดังนี้
๑. ขีดความสามารถของ กองเรือยุทธการ
ถึงแม้ว่าการที่จัดตั้ง มบภ. และ มชภ.ทร. จะกาหนดประเภทของเรือ อากาศยาน บางประเภท
ที่มีความเหมาะสมไว้แล้ว แต่ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน เรือ อากาศยาน และกาลังอื่นๆ ของ กร.อาจได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกรูปแบบ กร. จึงควรมีการกลับไปวิเคราะห์ถึง
ขีดความสามารถของกาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ของ กร. ที่มีในปัจจุบันว่า
มีขีดความสามารถ อย่า งไรบ้าง ซึ่งหากรวบรวมได้ครบถ้วนก็จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายอานวยการ ในการ
พิจารณาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับภัยพิบัติต่าง ๆ
ซึ่งคณะกรรมการจัดการความรู้ได้กาหนดให้ นขต.กร. รวบรวมขีดความสามารถไว้พอสังเขป
ดังนี้ (รายละเอียดทั้งหมดตามผนวก)
ทรัพยากรของ กร.
๑.องค์บุคคล กาลังพล กร. สัญญาบัตร และนายทหารประทวน ตามพรรคเหล่า พรรคนาวิน
พรรคกลิน นักบิน ผู้ปฏิบัติงานอากาศยาน นักทาลายใต้น้าจู่โจม นักดาเรือดาน้า กาลังพลตามสายวิทยาการ
อื่นๆ พลทหาร ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
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๑๖

๒. องค์วัตถุ
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๑๗

คุณลักษณะสาคัญต่อการบรรเทาสาธารณภัย

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๑๘

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๑๙

รถผลิตนาดื่ม
เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น รถผลิ ต น้ าดื่ ม กอง สน.กร. สามารถเข้ าช่ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ได้ ต าม
การร้องขอการสนับสนุน สามารถนาน้าดิบมาผลิตเป็นน้าดื่มได้วันละประมาณ ๒,๐๐๐ ลิตร (๒ ตัน) เป็นต้น

๓. องค์ความรู้และขีดความสามารถของ กร. ที่ตอบสนองต่อภัยภิบัติและสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
“สาธารณภั ย ” หมายความว่ า อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง โรคระบาดในมนุ ษ ย์
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ไม่ว่าเกิดจาก ธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชนหรือ ความเสีย หายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้ห มายความรวมถึง ภัยทาง
อากาศ และการก่ อ วิน าศกรรม ทั้ งนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้
กาหนดให้ ปภ.เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ทาหน้าที่ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
จากข้อความข้างต้น กร. ได้มีการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ กร.ที่ตอบสนองต่อภัยภิบัติ
และสาธารณภัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ กร. ได้ตระหนักถึงขีดความสามารถ และองค์ความรู้ที่ กร. ขาดไปหรือ
ไม่มีในการที่จะปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ด้วยที่ว่าองค์ความรู้บางอย่างอยู่กับกาลังพลสายวิทยาการอื่น
ๆ จึงจาเป็นที่ควรจะมีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน โดยเฉพาะความรู้สายการแพทย์
ในการใช้พัสดุสายแพทย์ เช่น เปลพยาบาล การใช้อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีการวิเคราะห์
ดังนี้
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๒๐

ขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์
ที่ กร. ควรจะมีเพื่อการบรรเทา
สาธารณภัย

องค์ความรู้ที่ กร. ควรจะมี
เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

ขีดความสามารถ ที่ กร. มีเพื่อ
การบรรเทาสาธารณภัย

องค์ความรู้ที่ กร. มี
เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

องค์ความรู้และขีดความสามารถที่ กร. มี

๑

อัคคีภัย

ความเสีย่ ง
การเกิดบน
บก
/

๒

วาตภัย

/

๓
๔

อุทกภัย
ภัยแล้ง

/
/

๕
๖
๗
๘

ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
ภัยจากโรคระบาดสัตว์
ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้า
ภัยจากการระบาดของ
ศัตรูพืช
ภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม

/
/
/
/

ลาดับ

๙

ประเภทสาธารณภัย

/

ความเสีย่ งการ
ขีดความสามารถและองค์ความรู้ที่ กร.
เกิดในน้า/
มีต่อการบรรเทาสาธารณภัย
ทะเล/เรือ
/
- ดับไฟ/อุด ปะ ค้าจุน
- การป้องกันความเสียหาย
/
- นาเรือหลบพายุ
- การกู้ภัย
- การป้องกันความเสียหาย
- การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเล
การกู้ภัย
เกาะ
การนาเรือเข้าเทียบ
/เกยหาด
การลาลียง
/
/
/
-

- ดับเพลิงและกูภ้ ัย
- อุด ปะ ค้าจุน
- การป้องกันความเสียหาย

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๒๑

ลาดับ

ประเภทสาธารณภัย

ความเสีย่ ง
การเกิดบน
บก
/

ความเสีย่ งการ
ขีดความสามารถและองค์ความรู้ที่ กร.
เกิดในน้า/
มีต่อการบรรเทาสาธารณภัย
ทะเล/เรือ
/
- การกู้ภัย
- การป้องกันความเสียหาย
- การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเล
/
- การดับเพลิงและกู้ภยั
- การป้องกันความเสียหาย
/

๑๐

ภัยสึนามิ

๑๑

ภัยจากไฟป่าและ
หมอกควัน
ภัยจากการคมนาคม

/

๑๒.๑ การจราจรทางบก
เรือ อากาศ

/

/

๑๒.๒ เรือโดนกัน

-

/

๑๒.๓ น้ามันรั่วไหลในน้า
และทะเล
๑๒.๔ สารเคมี/นิวเคลียร์
ชีวะ

/

/

/

/

๑๓

ภัยทางอากาศ(การโจมตี)

/

/

๑๔

ภัยจากการก่อวินาศกรรม

/

/

๑๒

/

- การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเล
- GMDSS
- การนาเรือ
- การอุดปะค้าจุน
- ดับเพลิงและกูภ้ ัย (ถ้ามี)
- การป้องกันความเสียหาย
- การขจัดคราบน้ามัน
- ดับเพลิงและกูภ้ ัย (ถ้ามี)
- NBCW
- การป้องกันความเสียหาย
- ยุทธวิธีผิวน้า
(การป้องภัยทางอากาศ)
- ดับเพลิงและกูภ้ ัย
- การป้องกันความเสียหาย
- ดับเพลิงและกูภ้ ัย
- การป้องกันความเสียหาย
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๒๓

ž

ž
ž
ž
ž
ž
ž

องค์ความรู้และขีดความสามารถที่ กร. จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
๑. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ
› การประเมินอาการ เพื่อการคัดกรอง
› การปฐมพยาบาล
› การกู้ชีพฉุกเฉิน (CPR)
› การลาเลียงผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
๒. กาลังสมทบ
๓. การสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุง อุปกรณ์/พัสดุสายต่าง ๆ เช่น พลาธิการ ยุทธโยธา
วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง
๔. การสนับสนุนด้านกิจการพลเรือน กพร.
๕. การสนับสนุนด้านเงินและงบประมาณ
๖. การสนับสนุนด้านสารสนเทศ
๗. เทคโนโลยีสมัยใหม่
- การใช้โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ UAV
- การใช้อุปกรณ์เพิ่มทัศนะวิสัย เช่น กล้องตรวจจับความร้อน กล้องเวลากลางคืน
- ระบบจาลองสถานการณ์ Simulation
๒. การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)

การที่ กร. ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ของ กร. ทาให้ นขต.กร. ได้มองเห็นถึงแนวทางที่จะนาการจัดการความรู้ เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา กับมองภาพในอนาคตหากนาการจัดการความรู้เข้ามา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการนาเสนอผลงาน Best Practice : BP ในปี งป.๖๒
ดังนี้

องค์ความรู้ใน KM 62
ลาดับ
๑
๒
๓

หน่วยใน กร.
กตอ.กร.
กฟก.๑ กร.
กฟก.๒ กร.

๔

กบฮ.กร.

องค์ความรู้
การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย

BP
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือในกองเรือตรวจอ่าว
คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
การลาเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และส่งกลับทาง
สายแพทย์ด้วยอากาศยานของชุดเรือ ร.ล.กระบุรี
ในพื้นที่ ทรภ.๓
การบรรเทาสาธารณภัย
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
กองทัพเรือกรณีรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
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หมายเหตุ

๒๔

ลาดับ
๕

หน่วยใน กร.
กดน.กร.

องค์ความรู้
การปฏิบัติการ
เรือดาน้า

๖
๗
๘

กทบ.กร.
กยพ.กร.
กยฝ.กร.

การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย

๙

กลน.กร.

การบรรเทาสาธารณภัย

๑๐
๑๑

กบร.กร.
นสร.กร.

การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย

๑๒
๑๓

กฝร.
กอง สน.กร.

การบรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย

BP
แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดาน้า

หมายเหตุ
เนื่องจากยังไม่มเี รือ
ดาน้าจึงพัฒนาเรือ
เกี่ยวกับการบรรเทา
สาธารณภัยไม่ได้

การค้นหาและกาหนดตาบลที่เป้าวัตถุใต้น้า
การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre Action
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกาลังเข้าพื้นที่
ประสบอุทกภัย
การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน
การดัดแปลง BCD ในการนาพาขวดอากาศ
เข้าปฏิบัติงาน
แบบค้าจุนจาลอง
กร. กาหนดเฉพาะ
ขีดความสามารถ
ทางด้านการบรรเทา
สาธารณภัย

นขต.กร. ได้นาเสนอหัวข้อ Best Practice (BP) ตามภารกิจการช่วยเหลือประชาชน และการ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง กร. ได้พิจารณาแล้วว่า หัวข้อ BP ที่แต่ละ นขต.กร. ได้นาเสนอเป็นหัวข้อที่แตกต่างกัน
แต่อยูบนภารกิจเดียวกัน คณะกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ของ กร. จึงร่วมกันพิจารณา การบูรณาการ
องค์ความรู้ BP: Best Practice เป็ น การท า BMP : Best Management Practice เพื่ อให้ ประเมิ นผลให้
คะแนนได้ง่าย จึงใช้แบบฟอร์ม BP ตามที่กาหนด โดยการนาเสนอเป็น BP หลัก และมีองค์ความรู้ต่าง ๆ
จานวนมากนามาบูรณาการให้เป็นภาพรวมเชิงระบบ และองค์ความรู้ดังกล่าวต้องถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป ดังนั้น กร. จึงขอเลือกนาเสนอ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. ประจาปี งป.
๖๒” เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice) สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งนับว่ามีสาคัญ
เหมาะสม และสอดคล้ องแผนแม่บ ทการจัดการความรู้ ทร. ปี ๖๑-๖๗ แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่ได้
กาหนดไว้ และนโยบายการจัดการความรู้ ทร. ปี ๖๒ ซึ่ง กร. ได้ใช้แนวทางในการยกย่องชมเชยและให้รางวัล
หน่วยที่เสนอผลงาน Best Practice โดยใช้เกณฑ์การประเมินตาม(ร่าง)แนวทางการประเมินการจัดการความรู้
ของ ทร. ปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดการพิจารณาให้คะแนนตามภาพ
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๒๕

ภาพ ผลการให้คะแนน Best Practice ของ กร.
หมายเหตุ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนของ กร. ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ของ
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ทร. งป.๖๒ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ที่ ๑ – ๘
เกณฑ์ที่ ๑ ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
เกณฑ์ที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการ
เกณฑ์ที่ ๓ กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินการ
เกณฑ์ที่ ๔ ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
เกณฑ์ที่ ๕ ปัจจัยความสาเร็จ
เกณฑ์ที่ ๖ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
เกณฑ์ที่ ๗ การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
เกณฑ์ที่ ๘ การนาเสนอ
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๒๖

ตารางสรุปรวบยอดอธิบายกระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขันตอนจนกระทั่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ
ของ Best Practice
ขันตอนการจัดการความรู้
๑. บ่งชี้ความรู้

แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice)
- บ่ ง ชี้ ค วามรู้ จ ากความสามารถในการตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พันธกิจของ กร. ในด้านการบรรเทาสาธรณภัย (พันธกิจที่ ๔)
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ - สร้างและแสวงหาความรู้จาก CoP ของ นขต.กร.
- สร้างและแสวงหาความรู้จากทาเนียบผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอก กร.
- สร้างและแสวงหาความรู้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. การประมวลและกลั่นกรอง -ทาการประมวลและกลั่นกรองความรู้จาก KM Audit ด้วยการนาไป
ความรู้
ปฏิบัติจริง และมีการวิ เคราะห์ และตรวจสอบผลการดาเนินการอยู่
เสมอ
- ประมวลและกลั่นกรองความรู้จากการปฏิ บัติร่วมกับสายวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานใน กร.
๔. การจัดการความรู้ให้เป็น
- จัดทาคลังความรู้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ
ระบบ
- จัดทา OPL ,OCL, R2R, LL, BAR, AAR
๕. การเข้าถึงความรู้
- สามารถเข้าถึง ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง
๖. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ท าการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยใช้ CoP เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นหลั ก
โดยมี KM FA คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา
๗. การเรียนรู้
- มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ของ กฝร. และ กร.
- ทาให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจของ ทร. ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดงบประมาณ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
หมายเหตุ หลั กฐานและข้ อมู ลประกอบผลการปฏิ บั ติ ตามกิ จกรรมต่ าง ๆ ได้ ถู กบั นทึ กไว้ใน Flash Drive
ตามที่แนบ โดยมีตารางแสดงรายการองค์ความรู้ ข้อมูล หลั กฐานร่องรอยการจัดการความรู้ กร. ประจาปี
๒๕๖๒ ที่แสดงรายการค้นหา เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการพิจาณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ กร. โดยการบูรณาการ
การจัดการความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัยเชิงกระบวนการ
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๒๗

๒.๒ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๒.๒.๑ ลดบุคลากรในการดาเนินการ โดยไม่ลดผลการดาเนินการ
๒.๒.๒ ลดเวลาในการปฏิบัติการ โดยอยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัย
๒.๒.๓ ลดงบประมาณในการดาเนินการ โดยไม่ลดผลการดาเนินการ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
๒.๒.๔ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากร
๒.๒๕ ลดความเสี่ยงของผู้ประสบภัย เพิ่มอัตรารอด
๒.๒.๖ เพิม่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ
ซึ่งในผลงานของ BP นขต.กร. กาหนดให้อย่างน้อยมีค่าเป้าหมาย ตามข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งสามารถสรุปตัวชี้วัดสาคัญของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของ กร. ได้ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

BP
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือในกองเรือตรวจอ่าว
คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
การลาเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และส่งกลับทาง
สายแพทย์ด้วยอากาศยานของชุดเรือ ร.ล.กระบุรี
ในพื้นที่ ทรภ.๓
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
กองทัพเรือกรณีรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดาน้า
การค้นหาและกาหนดตาบลที่เป้าวัตถุใต้น้า

๗
๘
๙

การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre Action
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกาลัง
เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย

๑๐

การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน

๑๑

การดัดแปลง BCD ในการนาพาขวดอากาศ
เข้าปฏิบัติงาน
สื่อการเรียนการสอนด้วยแบบค้าจุนจาลอง

๑๒

ตัวชีวัดและเป้าหมายสาคัญ
เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ กตอ.
เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ กฟก.๑
ลดความเสีย่ งในการลาเลียงผู้ประสบภัย
ลดเวลาในการเตรียม มบภ.
เพิ่มความพร้อมตามขั้นตอนการเตรียมเรือ
เพิ่มอัตรารอดชีวิตของนักดาเรือดาน้า
เพิ่มอัตราสาเร็จในการค้นหาวัตถุประสบภัยใต้น้า
ลดความเสีย่ งในการใช้นักประดาน้า
เพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่
ลดเวลาในการปฏิบัติการ
เพิ่มอัตราสาเร็จในการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเล
ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายเรือปฏิบตั ิการลาน้า
เพื่องานบรรเทาสาธารณภัย
ลดความเสีย่ งในการลาเลียง
เพิ่มความปลอดภัยในการยึดเปลพยาบาลกับอากาศยาน
เพิ่มจานวนการลาเลียงถังอากาศต่อคนของ นสร.
ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบตั ิการ
เพิ่มทักษะ ความเข้าใจในการเรียนการสอนการค้าจุน
ลดงบประมาณ
ปรับใช้ในการการคาจุนอาคาร โครงสร้าง ที่ประสบภัยพิบัติ
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๒๘

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขันตอนการดาเนินงาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
กร.ได้ทาการวิเคราะห์ถึงกระบวนการบรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบัน พบว่ากระบวนการการบรรเทา
สาธารณภัยของ กร. นั้น ยังไม่มีการกาหนดกระบวนการ และยังไม่มีแผนรองรับแผนบรรเทาสาธารณภัย
ทร. ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่มีแม่แบบในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ นขต.กร. เลย ซึ่งในการจัดการความรู้ของ
กร. ใน ปี ๖๒ นี้ ใช้แนวทางจากแผนของ ทร. เป็นหลัก ซึ่งจะกาหนดหน้าที่ การปฏิบัติ ไว้อย่างกว้างๆ ไม่ได้
กาหนดว่าส่วนต่าง ๆ ใน กร. ต้องทาตามกระบวนการใดบ้างเพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งจากการปฏิบัติ
ดังกล่าวพบข้อเสีย ข้อขัดข้อง หลายประการ ดังนี้
๑) กร. ไม่มีแผนการปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิ บัติในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างชัดเจน
ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้กองเรือใดกองเรือหนึ่งทาเป็นสาคัญ ก็จะพัฒนาไปแต่ในกองเรือนั้นๆ กองเรือ หรือ
เรือประเภทอื่นๆ ที่ไม่ให้ความสาคัญ ก็จะไม่วิเคราะห์ขีดความสามารถที่กระทาได้ และผลักความรับผิดชอบ
ในการออกปฏิบัติการ ทั้ง ๆ ที่เรือต่าง ๆ ของ กร. มีโอกาสที่จะปฏิบัติการตามหน้าที่และมีโอกาสที่จะประสบ
กับเหตุการณ์ที่ต้องใช้ขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกเมื่อ
๒) “งานบรรเทาสาธารณภัย ไมใช่กิจหลักของเรือรบ” ซึ่งแนวความคิดนี้ทาให้การพัฒนาด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้ความสาคัญในระดับหนึ่ง เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ผลัดเปลี่ยนเท่านั้น
ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น กร. จึงได้ทาการประมวลและกลั่นกรองความรู้
จากองค์บุคคล ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การฝึก ด้านการบรรเทาสาธารภัย และหลักนิยมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ กับนาแนวทางการจัดการกระบวนการด้านการบรรเทาสาธารภัยของ น.อ.ศิรัส
ลิ้มเจริญ ผอ.กพก.สพร.สปช.ทร. ที่ได้ให้ไว้ในการบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความรู้ของ กร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ ดังนี้

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๒๙

ภาพ แนวทางการกาหนดองค์ความรู้กับกระบวนการจัดการภัยพิบัติของ กร.

ภาพ แสดงการเชื่อมโยงของ BP กับกระบวนการจัดการภัยพิบัติ
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๓๐

ภาพ กระบวนการบรรเทาสาธารณภัย กร.

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๓๑

๓.๒ การดาเนินงานตามกิจกรรม
ขันการเตรียมการก่อนเกิดสาธารณภัย
๑. การตรวจสอบ นโยบบาย/ภารกิจ/คาสั่ง เมื่อมีการสั่งการจากหน่วยเหนือจาเป็นต้องตรวจสอบกิจที่ได้รับ
มอบหมายว่าเป็นอย่างไร เรามีแผนรองรับหรือไม่ และคาสั่งหรือนโยบายนั้น ๆ มีข้อจากัดอย่างไร
๒. การจั ด ท าข้ อ พิ จ ารณา เมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ ง ต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล ให้ ได้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ จัด ท าข้ อ พิ จ ารณาให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั ด สิ น ใจ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของภั ย ที่ ว่ า ใครท าอะไร ที่ ไ หน อย่ า งไร ท าไม (5W1H)
ขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจเป็นอย่างไร
๓. การสั่ งการ เมื่ อ ได้ ข้ อ ตกลงใจเรีย บร้ อ ยแล้ ว กร. จะพิ จ ารณาสั่ งการให้ ค รบถ้ ว นทั้ งหน่ ว ยปฏิ บั ติ
หน่วยสนับสนุน และหน่วยผู้รับทราบ
๔. การเตรียมการ การเตรียมกาลัง เมื่อหน่วยได้รับการสั่งการให้เตรียมการจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังให้
พร้อมปฏิบัติได้เมื่อสั่งการตามระดับของความเตรียมพร้อมนั้น
ขันปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย
๕. การส่งมอบ/ประกอบกาลัง กร. จะมอบกาลังทางเรือและอากาศยานที่มีความพร้อมให้กับหน่วยใช้กาลัง
นั้น สมทบกาลังของหน่วยขึ้นตรง ทร. อื่นที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) เพื่อปฏิบัติภารกิจ ในขั้นตอนนี้จะรวมถึง
การเดินทางและวางกาลัง
๖. การค้ น หา เมื่ อ เข้า พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร จะใช้ ขี ด ความสามารถ รวมทั้ งประสิ ท ธิภ าพของก าลั งพลและ
ยุ ท โธปกรณ์ สู งสุ ด ที่ มี ในการค้ น หาผู้ ป ระสบภั ย ตามองค์ ค วามรู้ ที่ เหมาะสม ทั้ ง เรื อ อากาศยาน และ
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
๗. การช่วยเหลือ เมื่อระบุตาแหน่งของผู้ประสบภัยหรือเข้าถึงผู้ประสบภัย จะดาเนิ นการช่วยเหลืออย่าง
ถูกต้อง ตามแผนหรื อการปฏิบั ติที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสม การดาเนินการค้นหาและช่วยเหลือจะ
ดาเนินไปจนกว่าไม่มีผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ หรือหน่วยเหนือประเมินแล้วว่าให้ยุติการค้นหาและช่วยเหลือ
๘. การประเมิน/คัดกรอง เมื่อทาการช่วยเหลือเรียบร้อย จาเป็นจะต้องคัดกรองอาการของผู้ประสบภัย โดย
ใช้บุ คลากรทางการแพทย์เป็น ผู้ประเมิน หรือหากไม่มีให้ ปฏิบัติตามคู่มือ หรือคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
หากประเมินอาการแล้วเห็นว่าอาการของผู้ประสบภัยเป็นอันตรายถึงชีวิต มีความจาเป็นจะต้องได้รับการ
ส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ซึ่งหากเป็นในทะเล หรือพื้นที่ห่างไกล การปฏิบัติการทางอากาศยาน
จะมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ขันการปฏิบัติหลังเกิดสาธารณภัย
๙. การฟื้นฟู ดาเนินการฟื้นฟู ตามขีดความสามารถของหน่วย เช่น การแจกจ่ายอาหาร น้าดื่ม การปฐมพยาบาล
ทีพ่ ัก การปลอบโยนและปฏิบัติการจิตวิทยา ฟื้นฟูสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้าง ตามขีดความสามารถ
๑๐. การถอนกาลัง เมื่อสถานการณ์จบสิ้นแล้ว และได้รับคาสั่งให้ถอนกาลัง ให้ ดาเนินการจัดเก็บสิ่งของ
และสารวจตรวจสอบความพร้อมของการถอนกาลังให้เรียบร้อย
๑๑. การตรวจสอบและรายงาน ตรวจสอบกาลังพล ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมสารวจความเสียหาย
รวบรวมค่าใช้จ่าย และรายละเอียดการปฏิบัติ เสนอหน่วยเหนือเมื่อกลับถึงที่ตั้งปกติ
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๓๒

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
จากการปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการ BP จานวน ๔ ตัวอย่าง ที่ได้รับคะแนนประเมินสูง
สามารถสรุปประสิทธิภาพของการดาเนินงานได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ BP กร.
ลาดับ
รายการ
ก่อนการปรับปรุง
ภายหลังการจัดการความรู้
๑. การดัดแปลง BCD ในการ
ปกติจะสามารถนาพาขวด สามารถสร้างนวัตกรรม ที่ใช้งาน
นาพาขวดอากาศ
อากาศได้ทีละ ๑ หรือ ๒ ในการนาพาขวดอากาศได้ ๓ ขวด
เข้าปฏิบัติงาน ของ นสร.กร. ขวด (ขวดคู่)
ต่อคน กาลังพลมีความปลอดภัย
มากขึน้ มีส่วนช่วยให้ภารกิจ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าประสบ
ความสาเร็จ
๒. การติดตะขอยึดเปล
ใน ฮ.ลล.๕ (MH60) และ ผลการใช้งานนวัตกรรมตะขอยึด
พยาบาลในอากาศยาน ของ ฮ.ปด. (S70B) ไม่มีตัวยึด เปลพยาบาล เป็นไปด้วยความ
กบร.กร.
เปลพยาบาล ทาให้ต้องมี เรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
ผู้คอยจับ ซึ่งจะเป็น ผอป. สามารถใช้งานได้จริง ไม่ส่งผล
ทาให้เสียบุคลากรประจา กระทบต่อการปฏิบัติงานของ
เครื่องไป ๑ ตาแหน่ง
จนท.ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย
อีกทั้งยังลดจานวน จนท.ในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือและเวลาได้
อีกด้วย
๓. สื่อการเรียนการสอนด้วย
ไม้ที่นามาเป็นแบบค้าจุน เป็นนวัตกรรมที่ทาให้เกิดความ
แบบค้าจุนจาลอง ของ กฝร. มีราคาที่สูง เมื่อมีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น เกิดความผิดพลาด
ผิดพลาดในการตัดชิ้นงาน ลดลง
จึงไม่คุ้มค่า
๔. การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre ใช้เวลาเปิดอู่ลอยตาม
ใช้เวลาเปิดอู่ลอยแบบ Over-Pre
Action
มาตรฐาน ๖๕ นาที
Action ๕๐ นาที เร็วขึ้น ๑๕ นาที
สนับสนุนการปฏิบัติกิจบรรเทา
สาธารณภัยได้เร็วขึ้น
จากตารางเปรียบเทียบกระบวนการซ่อมบารุงเชิงรับกับการบูรณาการซ่อมบารุงเชิงรุกและทางไกล
พบว่า การบู รณาการซ่อมบ ารุ งเชิงรุกและทางไกลสามารถเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการซ่อมบ ารุงที่มากขึ้น
เนื่องจากลดระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ที่เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างมาก
แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๓๓

๓.๔ การใช้ทรัพยากร
สามารถสรุปการใช้ทรัพยากรของการดาเนินงาน ๔ ตัวอย่างได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรของ BP กร.
ลาดับ
รายการ
ก่อนการปรับปรุง
๑. การดัดแปลง BCD ในการ
ปกติจะสามารถนาพา
นาพาขวดอากาศเข้า
ขวดอากาศได้ทีละ ๑
ปฏิบัติงาน ของ นสร.กร.
หรือ ๒ ขวด (ขวดคู่)
๒.

การติดตะขอยึดเปล
ใน ฮ.ลล.๕(MH60) และ
พยาบาลในอากาศยาน ของ ฮ.ปด. (S70B) ไม่มีตัวยึด
กบร.กร.
เปลพยาบาล ทาให้ต้องมี
ผู้คอยจับ ซึ่งจะเป็น
ผอป. ทาให้เสียบุคลากร
ประจาเครื่องไป ๑
ตาแหน่ง

๓.

สื่อการเรียนการสอนด้วย
ไม้ที่นามาเป็นแบบค้าจุน
แบบค้าจุนจาลอง ของ กฝร. มีราคาที่สูง เมื่อมีความ
ผิดพลาดในการตัด
ชิ้นงานจึงไม่คุ้มค่า

๔.

การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre ใช้เวลาเปิดอู่ลอยตาม
Action
มาตรฐาน ๖๕ นาที

ภายหลังการจัดการความรู้
สามารถใช้งานในการนาพาขวด
อากาศได้ ๓ ขวดต่อคน โดยใช้
เชือกที่มีอยู่ตามท้องตลาด ใช้
งบประมาณเพียงหลักร้อยบาท
ผลการใช้งานนวัตกรรมตะขอยึด
เปลพยาล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถใช้งานได้จริง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของจนท.ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ป่วย อีกทังยังลดจานวน จนท.
ในการปฏิบัติการช่วยเหลือและ
เวลาได้อีกด้วย
เป็นนวัตกรรมที่ทาให้เกิดความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
ลดความผิดพลาดในการตัดไม้จริง
ทาให้ไม่สินเปลืองงบประมาณ
โดยไม่จาเป็น
ใช้เวลาเปิดอู่ลอยตามมาตรฐาน
๕๐ นาที เร็วขึ้น ๑๕ นาที
สนับสนุนการปฏิบัติกิจบรรเทา
สาธารณภัยได้เร็วขึ้น
ลดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตาม
ขันตอน

จากตารางเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรของ BP กร. จะเห็นได้ว่าภายหลังการจัดการความรู้ มีการ
ใช้ ท รั พ ยากร ด้ า นบุ ค ลากร งบประมาณ และเวลาลดลงอย่ า งชั ด เจน จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒
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๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้ว ย กร. เป็ น หน่ ว ยขึ้น ตรงกองทั พ เรือ ที่ มี ค วามหลากหลายของหน่ ว ยขึ้ น ตรงของ กร. เอง มี
องค์ความรู้และขีดความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่ง ผบ.กร. ตั้งใจที่จะนาพาให้ กร. ต้องเป็นองค์กรที่มีความ
พร้ อมในการปฏิ บั ติงานด้ ว ยองค์ ความรู้เชิ งบู รณาการ (Phase-Integrated) เป็ น ไปตามแผนแม่บ ทการ
จัดการความรู้ ทร. ปี ๖๑-๖๗ นั้น ด้วย ๓ ปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการจัดการความรู้ของ กร. ได้คะแนน
การประเมินอยู่ในระดับดี (ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับขั้นก้าวหน้า ระดับดี และระดับดีเลิศ) มาโดยตลอด ขาด
การผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงตามที่คณะกรรมการ ทร. ได้ให้คาแนะนาไว้ จาเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ใหม่
กระบวนทั ศ น์ ใหม่ (New Paradigm) ในด้ า นการจั ด การความรู้ และเน้ น การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participative Management) ของกาลังพลทุกระดับชั้นใน กร. เพื่อเป้าหมายแห่งการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization : LO) ให้ได้ในที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ปี ๒๕๖๒ มีดังนี้
๑) ผลลัพธ์การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อกาลังพล ด้วยการดาเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา ที่นาการ
จั ด การความรู้ ที่ ยึ ด กั บ การบริ ห ารจั ดการภาครัฐ PMQA ในกระบวนการ KMA ก่ อให้ เกิด การเรีย นรู้ใน
กระบวนการ วิธีการ วิธีคิด และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และได้ประโยชน์ต่อ
PMQA มากยิ่งขึ้น ได้รับการปลูกฝัง การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมผ่านการสอน (Coaching) การ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (KM FA as KM Change Agent) จนเกิดการ
เปลี่ ยนแปลง และการพั ฒ นาองค์การ (Organizational Change and Development) ด้านการจัดการ
ความรู้อย่างเห็นได้ชัด สังเกตุได้จากผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กร. อย่างชัดเจน
๒) ผลลั พ ธ์ ก ารจั ด การความรู้ ที่ ส่ ง ผ่ า นต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วคื อ กร. มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการ
กระบวนการจั ด การความรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน ได้ แ ก่ การสร้ างองค์ ค วามรู้ ที่ ต อบสนอง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วย โดยให้กาลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการสร้างและแสวงหา
ความรู้ ด้วยเครื่องมือถ่ายทอด/สกัดความรู้ที่ห ลากหลาย เช่น OPL, OCL, LL, BAR/AAR, R2R และ WI
เป็นต้น นามาประมวลและกลั่นกรองความรู้จากผู้เชี่ ยวชาญตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ ทั้งในและนอก
กร. ร่วมกับการรับฟังผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาปรับปรุง และนาเสนอผลงานไปสู่ผู้รับมอบ
สู่การจัดการและจัดเก็บองค์ความรู้ที่พร้อมแบ่งปัน สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ในปี
งป.๖๑-๖๗ ที่กาหนดให้หน่วยดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ Embedded KMIT
๓) การบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice) เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญและ
จาเป็นยิ่ง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามพันธกิจของ กร. และเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกาลังพล
กร. เพื่อให้เป็นผู้ที่มคี วามเชี่ยวชาญในระดับรู้ลึก ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
๔.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
จากการปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการการจัดการความรู้ และ BP ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
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ลาดับ
๑.
๒.
๓.

๕.
๖.

BP
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือในกองเรือตรวจอ่าว
คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
การลาเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และส่งกลับทางสาย
แพทย์ด้วยอากาศยานของชุดเรือ ร.ล.กระบุรี ในพื้นที่
ทรภ.๓
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
กองทัพเรือกรณีรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดาน้า
การค้นหาและกาหนดตาบลที่เป้าวัตถุใต้น้า

๗.

การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre Action

๘.
๙.

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกาลังเข้าพื้นที่
ประสบอุทกภัย
การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน

๔.

๑๐.
๑๑.

การดัดแปลง BCD ในการนาพาขวดอากาศเข้า
ปฏิบัติงาน

๑๒.

สื่อการเรียนการสอนด้วยแบบค้าจุนจาลอง

ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ กตอ.
เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ กฟก.๑
ลดความเสีย่ งในการลาเลียงผู้ประสบภัย
ลดเวลาในการเตรียม มบภ.
เพิ่มความพร้อมตามขั้นตอนการเตรียมเรือ
เพิ่มอัตรารอดชีวิตของนักดาเรือดาน้า
เพิ่มอัตราสาเร็จในการค้นหาวัตถุประสบภัยใต้น้า
ลดความเสีย่ งในการใช้นักประดาน้า
เพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่
ลดเวลาในการปฏิบัติการได้จริง ๑๕ นาที
เกิดกระบวนการใหม่
เพิ่มอัตราสาเร็จในการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเล
ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายเรือปฏิบตั ิการลาน้าเพื่องานบรรเทา
สาธารณภัย
ลดความเสีย่ งในการลาเลียง
เพิ่มความปลอดภัยในการยึดเปลพยาบาลกับอากาศยาน
ลดจานวนคนทีต่ ้องคอยดูแลเปลพยาบาล
เพิ่มจานวนการลาเลียงถังอากาศต่อคนของ นสร. จาก ๑-๒ ถัง
เป็น ๓ ถัง
ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบตั ิการ
เพิ่มทักษะ ความเข้าใจในการเรียนการสอนการค้าจุน
ลดงบประมาณเมื่อเทียบกับไม้จริงที่ต้องเสียไป

และผลที่ได้ ทาให้บุคลากร กร. มีความรู้ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพ้อฝัน และมีความตระหนักรู้เข้าใจความสาคัญ และจาเป็นของการจัดการความรู้
เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ (KMP) และบูรณาการกับการจัดการเปลี่ยนแปลง (CMP) และ PMQA ซึ่ง
จะยกระดับ กร. ต่อไป
หมายเหตุ หลักฐานและข้อมูลประกอบผลการปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกบันทึกไว้ใน Flash Drive ตามที่แนบ
โดยมีตารางแสดงรายการองค์ความรู้ ข้อมูล หลักฐานร่องรอยการจัดการความรู้ กร. ประจาปี ๒๕๖๒ ที่แสดงรายการ
ค้นหา เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการพิจาณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice) ในครั้งนี้
ทาให้ กร. สามารถได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔ ตัวอย่าง BP ดังนี้
ลาดับ
๑

BP
การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre Action

๒

การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน

๓

การดัดแปลง BCD ในการนาพาขวดอากาศ
เข้าปฏิบัติงาน
สื่อการเรียนการสอนด้วยแบบค้าจุนจาลอง

๔

เชิงปริมาณ
ลดเวลาปฏิบตั ิงานได้จริง
๑๕ นาที
ลดจานวน ผอป. ที่ต้องคอย
จับเปล
เพิ่มปริมาณถังอากาศต่อคน
ได้จริง ๑ ถัง
ลดงบประมาณ
ในการสูญเสียไม้จริง

เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติการเร็วขึ้น
ความเสีย่ งในการลาเลียง
ลดลง
ลดความเสีย่ งของอากาศ
หมดระหว่างดา
ค่าความเข้าใจ และ
ความพึงพอใจที่สูง

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
- การเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ของ กร. มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
- กร. ได้กระบวนการในการบรรเทาสาธารณภัยใหม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดทา “แผน
บรรเทาสาธรณภัย ของ กร.” ต่อไป
- กาลังพลของ กร. รวมทั้งกาลังพล ทร. หน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ทราบ
ถึงขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างเปิดเผยเนื่องจาก เรื่องของ
การบรรเทาสธารณภัย ไม่มีชั้นความลับ ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางอาวุธ ยุทธวิธี
- กร. มีองค์ความรู้ในการบรรเทาสาธรณภัยมากขึ้น สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น
- หน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการให้บริการของ กร. มากขึ้น
- กร. สามารถตอบสนองนโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.ทร. ในการเตรียมการในการบรรเทา
สาธารณภัยได้มากยิ่งขึ้น
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ องค์ ค วามรู้ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการจั ด การความรู้ในการบรรเทาสาธารณภั ย ทั้ งองค์ ค วามรู้
ที่เกี่ยวกับการปฏิบั ติการโดยตรง องค์ความรู้ในการสนับสนุน และองค์ความรู้ในการบริหารสถานการณ์
หลักนิยมหลักปฏิบัติต่างๆ
๕.๒ องค์วัตถุ เรือ อากาศยาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่มีความพร้อมสมบรูณ์ และเหมาะสม
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ งผลถึ ง
ความสาเร็จในการปฏิบัติและการจัดการความรู้
๕.๓ องค์บุค คล ในการจัดการความรู้และในการปฏิบัติการองค์บุคคลเป็นปัจจัยสาคัญ ในการปฏิบัติ
ทั้งหมด เพราะเป็ นผู้ ใช้องค์ความรู้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือ มาใช้งานเพื่อให้ เกิดความสาเร็จ
เป็นส่วนจิ๊กซอว์สาคัญในภารกิจต่าง ๆ ในการบรรเทาสาธารณภัย
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๓๗

๕.๔ ข้อมูลข่าวสาร “รู้เขารู้เรา” การให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสาคัญในพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติการเป็นปัจจัย
สาคัญในการที่ทาให้ ภารกิจในการบรรเทาสาธารภัยมีความสาเร็จ ซึ่งในการจัดการความรู้จาเป็นจะต้อง
รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง การเกิดภัยพิบัติมาเป็นสารตั้งต้นในการจัดการความรู้
๕.๕ ผู้นา ในการปฏิบัติงานภาวะผู้นา เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ ทั้งในการจัดการ
ความรู้และการปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัย เป็นส่วนสาคัญของการตัดสินใจ ยกตัวอย่าง ภาวะผู้นา
ของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีม
หมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดภายในถ้าหลวงขุนน้านางนอน เป็นต้น
๕.๖ ทีม การปฏิบัติด้วยกาลังพลเพียงคนเดียว หรือ กร. เพียงหน่วยเดียว ไม่อาจทาให้ภารกิจในการ
บรรเทาสาธารภัยสาเร็จได้โดยง่าย การทางานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานใน กร. และ หน่วยนอก กร. เช่น พร.
อล. ศรชล. ฯลฯ ในการร่วมแรงร่วมใจ เข้าใจธรรมชาติของหน่วย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การปฏิบัติงาน
ประสบความสาเร็จ
๕.๗ การฝึ ก เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการทดสอบองค์ ค วามรู้ องค์ วั ต ถุ และองค์ บุ ค คล ได้ เป็ น อย่ า งดี
ทั้งกระบวนการ ทักษะ สามารถยกระดับและพัฒนาการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น เพราะการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มี
ความน่าจะเป็นในการเกิดซึ่งเป็นปัจจัยที่คนเราควบคุมได้ยาก แต่การฝึกเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้
๕.๘ การสนับสนุน และความร่วมมื อ เป็นปัจจัยสาคัญ ที่ให้ เกิดความส าเร็จด้านต่าง ๆ ตามข้างต้น
สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือในพื้นที่ หรือระดับนานาชาติ การสนับสนุน อาหาร น้าดื่ม
และอุปกรณ์ตา่ งๆ
๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
๖.๑ กาลังพลที่นาองค์ความรู้ไปใช้งาน โดยไม่เคยได้รับการฝึก ไม่มีประสบการณ์ หรือมีใบรับรองในการ
ปฏิบั ติงาน หากต้องไปปฏิบั ติงาน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้ ประสบภัย ซึ่งทาให้ เห็ นว่า
กาลังพล ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกคน จาเป็นจะต้องมีการขวนขวาย กระตือรือร้น และใส่ใจในการ
แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและเหมาะสมกับภารกิจ
๖.๒ อุปกรณ์ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อจากัดอย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติภารกิจ
๖.๓ การมีกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสม และการนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้งานสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับ กร. ได้เป็นอย่างมาก และสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี
๖.๔ องค์ความรู้ใน กร. นั้นมีอยู่มากแต่กระจัดกระจาย จาเป็นต้องมีการทบทวน KM audit และกาหนด
ขอบเขตการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเนื้องานเดียวกัน และนามาต่อยอดขยายผล โดยยึดถือ
การปฏิบัติตามขั้นตอน KMP และ CMP ไว้เสมอ และสนับสนุนให้ต้องมีความคิดเชิงระบบให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความสาคัญอย่างยิ่ง (IM : Information Management) ต้องบูรณาการ
กับการจัดการความรู้ KM อย่างสอดคล้องหนึ่งเดียวกันเป็นเชิงระบบ
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๓๘

๖.๕ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลากร (People) อย่ า งมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด รองมาคื อ กระบวนการ
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) สัดส่วน ๗๐:๒๐:๑๐
๖.๖ ผู้นาหน่วยเป็นปัจจัยชี้ขาดของความสาเร็จของการจัดการความรู้
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
๗.๑ การเผยแพร่
๗.๑.๑ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. “KM Fleet Command”
http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/
๗.๑.๒ รณรงค์ให้ บุ คลากร กร. และสายวิทยาการอื่น ๆ ใน กร. ได้เข้าถึงคลั งองค์ความรู้ อย่าง
จริงจัง มีเสียงตอบรับที่ดีต่อเนื่องจากจานวนผู้เข้าชม
๗.๑.๓ เผยแพร่ผ่าน นิตยสาร “กระดูกงู” ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนของ กร. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่บ ทความ ความรู้เทคโนโลยี และประชาสั มพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ กร. ยกตัวอย่ างฉบับเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตีพิมพ์เหตุการณ์กรณีช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า อะคาเดมี่ จว.เชียงราย
ติดในถ้าหลวงขุนน้านางนอน ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.กร.) เป็นต้น
๗.๑.๔ นาเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ของ
กฝร.
๗.๑.๕ เป็นข้อมูลคู่ขนาน การประชุมทบทวน (ร่าง)แนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยด้วยกาลังทางเรือ (HA/DR) โดยมี เสธ.กฝร. เป็นประธาน
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๓๙

๗.๒ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
๗.๒.๑ หน่ ว ยผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจมากและให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ในการปฏิ บั ติ งานของ กร.
ทัพเรือภาคที่ ๓ นาการส่งกลับสายแพทย์ด้วยอากาศยานของ กร. ไปใช้งาน
๗.๒.๒ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิ ใจ เช่น กรณีช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่
การเตรียม มบภ. กรณีพายุปาบึก เป็นต้น
๘. แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ (Best Practice)
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ประเมินตนเอง

หมายเหตุ
BP ของ กร. ได้ระบุ
สภาพปัญหาความ
ต้องการและเหตุผล
ความจาเป็นของสิ่ง
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจน
สามารถเชื่อมโยงได้ถึง
ระดับ ทร. ขึ้นไป และ
มีหลักฐานอ้างอิงตาม
ภาคผนวกแนบ
BP ของ กร. เป็นการ
ดาเนินการในปีแรก

๑. ความสาคัญและความเป็นมา ( ๙ คะแนน)
๑.๑ ความสาคัญ/เหตุผล

๓

๓

๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนา

๖

๖

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย (๖ คะแนน)
- วัตถุประสงค์

๓

๓

BP ของ กร.สนับสนุน
การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการหลักของ
ทร. และสูงกว่า คือ
ปฏิบัติร่วมกับ หน่วย
ภายนอกได้ เช่น กห.
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๔๐

หัวข้อประเมิน
- เป้าหมาย

คะแนนเต็ม
๓

คะแนน
ประเมินตนเอง
๓

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขันตอนการดาเนินงาน (๓๐ คะแนน)
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
๑๒
๑๒

๓.๒ การดาเนินงานตามกิจกรรม

๖

๖

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน

๙

๙

หมายเหตุ
BP ของ กร. มีตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่แสดงถึง
ความเป็นเลิศในวิธี
ปฏิบัตินั้น

BP ของ กร. ได้รับการ
ออกแบบผลงาน/
นวัตกรรมสอดคล้อง
กับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมี
แนวคิดสาคัญรองรับ
อย่างสมเหตุสมผล
สามารถอ้างอิงได้
นามาเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบกิจกรรม
ได้ และทุกกิจกรรม
มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน
กร. ได้ดาเนินการตาม
กิจกรรมที่ออกแบบไว้
ครบทุกขั้นตอน และมี
การปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
BP ของ กร. มีกิจกรรม
การปฏิบัติปรากฏ
ชัดเจน เป็นลาดับ
ขั้นตอนสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง มีวิธีการ
หรือองค์ความรู้ใหม่
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๔๑

หัวข้อประเมิน

๓.๔ การใช้ทรัพยากร

คะแนนเต็ม

๓

คะแนน
ประเมินตนเอง

๓

๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (๓๐ คะแนน)
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
๑๒
๑๒

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑๒

๑๒

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

๖

๖

หมายเหตุ
ที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
และการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
BP ของ กร.มีการ
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างเหมาะสม
คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน
BP ของ กร. มีผลการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
ออกแบบ ครอบคลุม
และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์แล้ว โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบตาม
ภาคผนวกที่แนบ
BP ของ กร. ได้
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพระบบงานของ
ทร.ได้ตรงตาม
จุดประสงค์ และ
เป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยมีข้อมูล
ทุกส่วนแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น
BP ของ กร. มี
กระบวนการพัฒนา
ผลงาน/นวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบการณ์
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๔๒

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ประเมินตนเอง

หมายเหตุ
การเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
หน่วยงาน

๕. ปัจจัยความสาเร็จ (๙ คะแนน)
- สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ

๙

๙

BP ของ กร.มีปัจจัย
ความสาเร็จที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

๙

BP ของ กร. มีข้อสรุป
ที่เป็นหลักการ
สอดคล้องกับผลงานที่
นาเสนอ มีการแสดง
ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
และข้อควรระวัง
ในการนาผลงานไป
ประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมให้ประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ (๔ คะแนน)
๗.๑ การเผยแพร่
๒

๒

๗.๒ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

๒

๒

BP ของ กร. มีร่องรอย
หลักฐานการเผยแพร่
มีการนาไปใช้
ทั้งในและนอกหน่วย
BP ของ กร. มีผลงาน
ได้รับการยอมรับใน
ระดับ ทร. หรือ
หน่วยงานภายนอก

๘. การนาเสนอผลงาน (๓ คะแนน)
- มีการนาเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน

๓

๓

๖. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned ) (๙ คะแนน)
- การระบุข้อมูล ที่ได้รับจากการผลิต
๙
และการนาผลงานไปใช้

กร. จะนาเสนอ BP
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๔๓

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ประเมินตนเอง

ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบคาถามได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการนาเสนอที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน

รวม

หมายเหตุ
เป็นขั้นตอน ชัดเจน
ครอบคลุมทุกประเด็น
และตอบคาถามได้
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการ
นาเสนอที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน

๑๐๐

๑๐๐

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ กร. ปี ๒๕๖๒

๙. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสาเร็จ )
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เนื่องจากเอกสารอ้างอิงทั้งหมดของ BP ฉบับนี้มีอยู่เป็นจานวนมาก กร. จึงได้ทาการบันทึกข้อมูลทั้งหมด
ลงใน Flash Drive โดยมีเนื้อหาตามตารางเอกสารอ้างอิง ดังนี้
ตารางแสดงรายการองค์ความรู้ ข้อมูล หลักฐานร่องรอยการจัดการความรู้ กร. ประจาปี ๒๕๖๒
ลาดับ หัวข้อ/ข้อมูล/องค์ความรู้ ร่องรอยการจัดการความรู้
หมายเหตุ
๑. รายงานการจัดการความรู้ กร. ๒๕๖๒
สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
๑.๑ KMA
http://www.fleet.navy.
๑.๒ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กร. ๒๕๖๒
mi.th/ftc/km/
๒. BP นขต.กร.
(ระบบอินเทอร์เน็ต)
๓. เอกสารหลักฐาน เอกสารอ้างอิง
๐๑ คาสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ กร. และ นขต.กร.
๐๒ แผน KM กร.๖๒
๐๓ แผนแม่บท KM กร.
๐๔ แผนแม่บท KM ทร.
๐๕ ยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี
๐๖ แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๘
๐๗ แผนบรรเทาสธารณภัย ทร.๖๐
๐๘ กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน กร.
๐๙ PMQA กร.๖๒
๑๐ เกณฑ์การประเมิน KM ทร.๖๒
๑๑ องค์ความรู้สนับสนุนการจัดการความรู้ กร.
๑๒ กร. 4.0
๑๓ AAR การยิง อวป.C802A
๑๔ การถอดบทเรียน นสร.กร.
๑๕ PQS
๑๖ ร่าง HA-DR ทร.
๑๗ รูปกิจกรรม KM กร.๖๒
๑๘ แผนที่ยุทธศาสตร์ กร.
๑๙ แผนที่ยุทธศาตร์การจัดการความรู้ กร.

แผนบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
๒๕๕๐

แผนบรรเทา
สาธารณภัย ทร.
๒๕๖๐

กระบวนการบรรเทาสาธารณภัย กร. ๒๕๖๒

ขั้น
การป้องกัน
การตรวจสอบ
นโยบาย/ภารกิจ/แผน/คาสั่ง

ขั้น
การเตรียมการ

ขั้น
การเตรียมการ
ก่อนเกิด
สาธารณภัย

การจัดทาข้อพิจารณา

การสั่งการ
การเตรียมการ/เตรียมกาลัง

ขั้น
การปฏิบัติการ

ขั้น
การปฏิบัติการ
เมื่อเกิด
สาธารณภัย

การค้นหา
จนกว่าจะยุติ
การช่วยเหลือ

การประเมิน
คัดกรอง

ฉุกเฉิน

ไม่ฉุกเฉิน

ขั้น
การฟื้นฟู

ขั้นการปฏิบัติ
หลังเกิด
สาธารณภัย

การฟื้นฟู
การถอนกาลัง
การตรวจสอบและรายงาน

การส่งกลับสายแพทย์/
การแพทย์ฉุกเฉิน

เกณฑ์ประเมิน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หน่วย

คะแนนรวม

Best Practices นขต.กร.

เกณฑ์คะแนน
กตอ.
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือในกองเรือตรวจอ่าว
กฟก.๑
คู่มือการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
กฟก.๒
การลาเลียงผู้ประสบภัยในทะเล และส่งกลับ
ทางสายแพทย์ด้วยอากาศยานของชุดเรือ ร.ล.กระบุรี
ในพื้นที่ ทรภ.๓
กบฮ. หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ
กรณีรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก
กดน.
แนวทางการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดาน้า
กทบ.
การค้นหาและกาหนดตาบลที่เป้าวัตถุใต้น้า
กยพ.
การทาอู่ลอยแบบ Over-Pre Action
กยฝ. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กลน.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกาลังเข้าพื้นที่
ประสบอุทกภัย
กบร.
การติดตะขอยึดเปลพยาบาลในอากาศยาน
นสร. การดัดแปลง BCD ในการนาพาขวดอากาศเข้าปฏิบตั ิงาน
กฝร.
สื่อการสอนด้วยแบบค้าจุนจาลอง

เกณฑ์ที่ ๑
๙
๖
๙
๖

เกณฑ์ที่ ๒
๖
๖
๖
๖

เกณฑ์ที่ ๓
๓๐
๒๑
๒๑
๒๑

เกณฑ์ที่ ๔
๓๐
๑๘
๑๘
๑๘

เกณฑ์ที่ ๕
๙
๓
๓
๓

๙

๖

๒๑

๑๘

๓

๓

๓

๒

๖๕

๖
๙
๙
๖
๙

๖
๖
๖
๖
๖

๒๑
๒๑
๒๔
๒๑
๒๑

๑๘
๑๘
๒๐
๑๘
๑๘

๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๒
๒
๓
๓
๓

๖๒
๖๕
๗๑ (4)
๖๓
๖๖

๙
๙
๙

๖
๖
๖

๒๔
๒๔
๒๔

๒๔
๒๔
๒๐

๖
๖
๖

๖
๙
๓

๓
๔
๓

๓
๓
๓

๘๑ (2)
๘๕ (1)
๗๔ (3)

หมายเหตุ แสดงผลรวมจากค่าเฉลีย่ จากการประเมิน ๑๒ หน่วย ๑๑ กรรมการ (งดประเมินหน่วยตนเอง)
เกณฑ์ที่ ๑ ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
เกณฑ์ที่ ๒ จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินการ
เกณฑ์ที่ ๓ กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินการ
เกณฑ์ที่ ๔ ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
เกณฑ์ที่ ๕ ปัจจัยความสาเร็จ
เกณฑ์ที่ ๖ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
เกณฑ์ที่ ๗ การเผยแพร่/การได้รบั การยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
เกณฑ์ที่ ๘ การนาเสนอ

เกณฑ์ที่ ๖ เกณฑ์ที่ ๗ เกณฑ์ที่ ๘
๙
๔
๓
๓
๓
๒
๓
๓
๒
๓
๓
๒

๑๐๐
๖๒
๖๕
๖๒

