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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP6 กระบวนการดา้นการอนุศาสนาจารย ์

หน่วยรับผิดชอบ  กอศ.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP6.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกอบรมศีลธรรม กองอนุศำสนำจำรย์ ยศ.ทร. 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

1 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/ 
โครงกำรศึกษำ อบรม ประชุม สัมมนำของ
หน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. 
 

3  หน.วิชำกำร กอศ.
ยศ.ทร. 
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 เตรียมข้อมูลเพื่อวำงแผนจัดอบรมศีลธรรม
ประจ ำเดือน 
1. ออกข่ำวฯ แจ้ง อศจ.ประจ ำหน่วยต่ำง ๆ 
น ำเสนอข้อมูลเพื่อก ำหนดหัวข้ออบรม
ศีลธรรมประจ ำเดือน 
 2. จัดประชุมอนุศำสนำจำรย์ประจ ำหน่วย 
เพื่อร่วมกันพิจำรณำก ำหนดชื่อเรื่องหัวข้อ
อบรมศีลธรรม และวัตถุประสงค์ 
3. ก ำหนดแผนงำนและงบประมำณในกำร
ด ำเนินงำนกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 
 

5 หัวข้ออบรมศีลธรรม 
1. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน 
2. สอดคล้องกับ
เหตุกำรณ์และ
สภำวกำรณ์เป็นส ำคัญ  
 

1. หน.วิชำกำร  
กอศ.ยศ.ทร. 
2. หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 

A 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/ 

โครงกำรศึกษำอบรม 
 

เตรียมข้อมูลเพื่อวำงแผนจัดอบรมศีลธรรม
ประจ ำเดือน 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. แผนกวิชำกำร กอศ.ยศ.ทร. จัดท ำ (ร่ำง) 
หัวข้ออบรมศีลธรรม  
2. แผนกอบรมศีลธรรมฯ จัดท ำ (ร่ำง) 
แผนก ำหนดกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 
ประกอบด้วย 
   - นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ  
1 ครั้ง/หน่วย/เดือน 
   - ให้อนุศำสนำจำรย์บรรยำยธรรม  
1 ครั้ง/หน่วย/เดือน  
 

3 1. พระสงฆ์แสดงพระ
ธรรมเทศนำ 1 ครั้ง/
หน่วย/เดือน 
2. อนุศำสนำจำรย์ 
บรรยำยธรรม 1 ครั้ง/
หนว่ย/เดอืน 

1. หน.วิชำกำร        
กอศ.ยศ.ทร. 
2. หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 ผอ.กอศ.ยศ.ทร. อนุมัติหัวข้ออบรม
ศีลธรรมและแผนก ำหนดกำรอบรมศีลธรรม
ประจ ำเดือน 

2  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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  3  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 แจกจ่ำยหัวข้ออบรมศีลธรรม และแผนกำร
ด ำเนินงำน/รำยละเอียดกำรอบรมศีลธรรม
ประจ ำเดือน ผ่ำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ทร. เพื่อให้ นขต.ทร. 
เตรียมกำรจัดอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน  

1  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 

ผอ.กอศ.ยศ.ทร. 
 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดท ำ (ร่ำง) หัวข้ออบรมศีลธรรม  
และเสนอขออนุมัติแผนก ำหนดกำร 

อบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 

หัวข้ออบรมศีลธรรมและแผนก ำหนดกำร
อบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 

 

แจกจ่ำยหัวข้ออบรมศีลธรรม และแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรอบรมศีลธรรม ให้ นขต.ทร. 

เพื่อเตรียมกำรจัดอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 
 



3 
 

   

ข 

ค 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. อบรมศีลธรรมประจ ำเดือนให้กับก ำลังพล
ของกองทัพเรือ ตำมหวัข้ออบรมศีลธรรมและ
แผนงำนที่ก ำหนด โดยก ำหนดให้จัดอบรม
ศีลธรรมจ ำนวน 17 หน่วยงำน ประกอบด้วย 
   - จัดพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนำ       
1 ครั้ง/เดือน รวม 8 ครั้ง/17 หน่วย 
   - จัดอนุศำสนำจำรย์บรรยำยธรรม 1 ครั้ง/
เดือน รวม 8 ครั้ง/17 หน่วย) 
2. ประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรอบรม
ศีลธรรมในแต่ละครั้ง 

16  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 รำยงำนผลกำรอบรมศีลธรรม หลังเสร็จสิ้น
กำรอบรมศีลธรรมในแต่ละเดือน เสนอ 
ยศ.ทร. เพื่อทรำบ 
 

4  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 จัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรอบรมศีลธรรม  
ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) เสนอ ทร. เพื่อทรำบ (ตำม
สำยงำนหนังสือ)  ประกอบด้วย 
1. หัวข้ออบรมตลอดปี  
2. ยอดก ำลังพลตลอดทั้งปีของแต่ละหน่วย 
แยกตำมกลุ่มชั้นยศ 
3. ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรอบรม
ศีลธรรม ในภำพรวมตลอดปี 

3 ในช่วงไตรมำสที่ 4    
ของปี งป. 

หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 เสนอ ทร. ตำมล ำดับชั้น เพื่อรับทรำบผลกำร
จัดอบรมศีลธรรม 

5  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 

ด ำเนินกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน 
ตำมหัวข้ออบรมศีลธรรมที่ก ำหนด 

 รำยงำนผลกำรอบรมศีลธรรมในแต่ละเดือน 
 

จัดท ำบันทึกรำยงำนสรุปผลกำรอบรมศีลธรรม
ประจ ำปีเสนอ ทร. 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ทร. 
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Link คู่มือปฏิบัติงาน 
43-EDU-WM-CP6.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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  1  หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 
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 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
อบรมศีลธรรม ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
ในปีต่อไป 
 

5 ภำยในเดือน ม.ค.ของ
ทุกปี 

หน.อบรมศีลธรรม 
กอศ.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 51   

รำยงำนสรุปผลกำรอบรมศีลธรรมประจ ำปี 

วิเครำะหผ์ลกำรอบรมและผลประเมินควำม
พึงพอใจที่มีต่อกำรอบรมศีลธรรม
ประจ ำเดือน สรปุบัญหำข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ  

B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/43-wm-cp6.1.pdf

