
 

 

 
 

 

 
 
 

PMQA4.0 หมวด 1 

การน าองค์กร 

ประจ าปี 2563 
  



หมวด 1 : การน าองค์กร 

1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการ ได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน 
 

 
แนวทาง 

ผู้บริหารของ นย.มีแนวทางด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมให้เกิดความยั่งยืนโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภาระหน้าที่ของ นย.และสอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ ผ่านรูปแบบคณะกรรมการ โดย ผบ.นย.ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค าสั ่ง นย.(เฉพาะ) 176/2559 ลง 10 ธ.ค.59 เรื ่อง แต่งตั ้ง
คณะกรรมการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธะกิจและค่านิยม นย.) ซึ ่งมี ผบ.นย. เป็นประธาน  ท าหน้าที่ในการ
พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   มีการระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และ
สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นย.มีกระบวนการ ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธะกิจ โดยการจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็น เมื่อ 13 ธ.ค.59 (ตาม บันทึก นย.ที่ กห 0519.1/503 ลง 2 ธ.ค.59 เรื่อง จัดการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องการจัดท าวิสัยทัศน์ นย.) ในปี งป.2562  

การก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ใช้ข้อมูลดังนี้ 
1. SWOT พิจารณาพันธกิจ ภาระงาน หน้าท่ี ยุทธศาสตร์ ทร. และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
2. วิสัยทัศน์ ทร. เพื่อตอบสนองการท างานของหน่วยเหนือ อันจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
3. นโยบาย ผบ.นย. มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของหน่วย 
4. ความต้องการของผู้รับบริการจากหมวด 3 ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ 

ผู้บริหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีแนวทางในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมสู่การปฏิบัติ 
ของหน่วยขึ้นตรง โดยผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ของหน่วยดังนี้ 
1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นย.  ผ่านทางเอกสารต่าง ๆ ของ นย .เช่น วารสารนาวิกโยธิน  หนังสือที่ระลึก
ครบรอบ 60 ปี นย.  
2. เผยแพร่วิสัยทัศน์ นย. ผ่านทาง Website ของ นย. และ Websiteของ นขต.นย.และหน่วยเฉพาะกิจ 
(www.marines.mi.th) 

วสิยัทศัน์ 
นย. 

SWOT 

วสิยัทศัน์ 
ทร. 

นโยบาย 
ผบ.นย. 
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3. เผยแพร่เป็น Video Presentation และ Power Point ในการบรรยายสรุปให้กับคณะฯ ที่เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน นย.  
4. ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ นย. ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของ นย.ตามพื้นที่ต่าง  ๆ ที่มีหน่วยทหาร
นาวิกโยธินต้ังอยู่และระบบเสียงตามสายภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (วิทยุ สทร.5) 
5. เผยแพร่วิสัยทัศน์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผ่านทางแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ปูายประกาศ ตาม
สถานท่ีและโอกาสต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิง :ปูายแสดงวิสัยทัศน์ ผบ.นย.) 
 นย.มีแนวทางแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั ่นต่อค่านิยมผ่านทางค าขวัญของหน่วย เช่น “น าดี ตามดี” 
“เมื่อรบต้องชนะ”  “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยท่ีผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น จะแสดงตนเป็นตัวอย่างใน
เรื่องค่านิยม R – เช่ือถือได้ T – ท างานเป็นทีม  M – คุณธรรม C – ความกล้าหาญ 
การปฏิบัติ 
 นย.ได้ก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการข่งขันของประเทศ โดย 
ด้านเศรษฐกิจ ได้พยายามจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ และจากโครงการวิจัย เช่น UAV ปืนใหญ่
ATMG การซ่อมรถ AAV เป็นต้น 
ด้านสังคม การปูองประเทศและรักษาความสงบภายใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชายฝั่ง โดยใช้
ยุทโธปกรณ์พิเศษของหน่วย HADR SAR NEO 
ด้านส่ิงแวดล้อม นย.ก าหนดทิศทาง เช่น โครงการนาวิกนคร 4.0 ได้แก่ การก าจัดขยะมูลฝอย กิจการท่องเที่ยว
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ด้านสาธารณสุข  
 ซึ่งทิศทางดังกล่าว สอดคล้องไปกับพันธกิจปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ ทร. และยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งทหาร
นาวิกโยธินจะต้องสามารถปฏิบัติการยุทธสะเทินน ้าสะเทินบกด้วยก าลัง นบนย.ได้จริงตามแผนปูองกันประเทศ 
อีกท้ังยังน าความต้องการของผู้รับบริการจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจมาร่วมพิจารณา 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 

จากวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดท่ีผ่านมา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และแผน ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงสู่การ
บรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและ ความสามารถในการ
แข่งขัน ท าให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเริ ่มเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความมุ ่งมั ่ นที ่จะให้มีขีด
ความสามารถท าการยุทธสะเทินน ้าทะเทินบกในระดับ นบนย.ได้อย่างแท้จริง และน าไปจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในปี งป.2563 โดยได้มีมติในท่ีประชุมว่าจะทบทวนวิสัยทัศน์ทุกปี  

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส  
แนวทาง 
 นย.มีแนวทางการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
ประเมินประสิทธิผลและตัวชี้วัดการปูองกันทุจริต มีการรายงานผลต่อสาธารณะและหน่วยงานบังคับบัญชา 
ผ่านระเบียบท่ี ทร.วางไว้แล้ว 



การปฏิบัติ 
การด าเนินการดังกล่าว นย.ได้มีการก าหนดนโยบาย สร้างวัฒนธรรมและรายงานผลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้านก าลังพลก าหนดให้
พัฒนาก าลังพลให้มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ความรักชาติ และยึดมั่นตามค่านิยมหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน (นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจ าปีงบประมาณ 2563) อีกทั้งการถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายต้องรักษาวินัยทหารอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
ส่วนหนึ่งของวินัยทหารดังกล่าวได้ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่มีจริยธรรมอยู่ด้วย (คู่มือวินัยทหาร พ.ศ.2476) 
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีมาตรการเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสดังนี้ 
1. นย. ก าหนดให้ ส านักงานตรวจสอบภายใน นย. (สตน.นย.) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจ ความถูกต้องในการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การเงินและการบัญชี ตลอดจนการพัสดุและ
ทรัพย์สิน ของหน่วยต่าง ๆ ใน นย.ในนามของ ผบ.นย.  โดยจัดท าเป็นแผนการตรวจของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน นย.ประจ าปีเสนอผลการตรวจให้ ผบ.นย. ได้รับทราบข้อผิดพลาด ด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี การพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบและหากมีข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการจะสั่งการให้หน่วย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
(เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการตรวจราชการ ประจ าปี 2562 ของส านักงานตรวจสอบภายใน นย.)  
2. ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ประชาชน ติดต่อขอรับ
บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก  
3. รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือจัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี น าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม ของทุกปี 
4. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปูองกัน และปราบปรามทุจริตของกองทัพเรือ และนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ 
5. การพิจารณาท่ีเกี่ยวกับสิทธิก าลังพล และการสอบประเภทต่าง ๆ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ประกาศให้ก าลังพลทั่วไปได้รับทราบ มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ อย่างโปร่งใส เช่น คณะกรรมการ
สอบเล่ือนฐานะ คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ เป็นต้น 
6. อบรมศีลธรรมให้แก่ก าลังพล ในโอกาสต่าง ๆ โดยเช่น บรรยายธรรมแก่ข้าราชการ บทความทางศีลธรรม
และวัฒนธรรม ท่ีฝุาย อศจ.อ่านทุกวันพฤหัสบดี ส่งเสริมร่วมงานประเพณี การแต่งกายในวันส าคัญ การกล่าว
ค าปฏิญาณในแถว 
ผลลัพธ์ 

แม้ว่าจะยังไม่ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ แต่ ผลจากการ
ด าเนินการดังกล่าวท าให้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับชื่อเสียงในเรื่องของระเบียบวินัย และไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนด้านทุจริตจากรายงานของ ป.ป.ช. และ สตง.  



1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและ 
ภายนอก 
แนวทาง 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการต้ังเป้าหมายท้าทาย และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนการ
ท างาน โดยในการท่ีจะเป็น “หน่วยก าลังรบหลักของกองทัพเรือ ท่ีมีความพร้อมและบทบาทน า ในการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก” ในระดับ นบนย.ให้ได้อย่างแท้จริง  นย.ให้ความส าคัญในการสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งการจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการได้ จะต้องได้รับความร่วมมือ ท้ัง
จากก าลังพลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยและผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส าหรับก าลังพลภายในหน่วยได้
ส่งเสริมให้ก าลังพลภายในองค์กรมีส่วนร่วมภายใต้นโยบาย “กินอิ่ม นอนหลับ ฝึกหนัก” ส่ังการให้ทุกหน่วย
ด าเนินการฝึกก าลังพลภายในหน่วย โดยยึดหลัก Unit School เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการปฏิบัติงานให้มี
ความพร้อมรบ สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบ ทุกเวลา โดยให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์
ถ่ายทอด ส่งเสริมก าลังพลให้พันนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักการจัดการความรู้  
สนับสนุนให้มีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้  มีการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบพร้อม
น าไปใช้ได้อย่างสะดวก และมีการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยในท างาน มี
สวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับก าลังพล เป็นต้น ท าให้ก าลังพลมีความพึงพอใจและมีความผูกพัน
กับองค์กรพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้  
การปฏิบัติ 

นย.ด าเนินการมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วย และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและ 
ภายนอก ผ่านช่องทางส่ือสาร สร้างกลไก และเอื้อให้เครือข่ายผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้ 
1. นโยบาย ผบ.นย.ประจ าปี เป็นการช้ีแจงให้บุคลากรของหน่วยทุกระดับ มีความเข้าใจทิศทาง การด าเนินงาน
ของผู้บังคับบัญชา อันจะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก (นโยบาย ผบ.นย.
ประจ าปี งป.2563) 
2. แผนยุทธศาสตร์ นย. 20 ปี มีการก าหนดเปูาหมาย และตัวชี้วัด อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หน่วยเหนือ มีการถ่ายทอดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ต้องรายงานผล
ความส าเร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรวบรวมประเมินผลและรายงานให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธินทราบ (ร่างแผนยุทธศาสตร์ นย. 20 ปี) 
3. การประชุม นขต.นย.และหน่วยเฉพาะกิจ จะมีวาระการประชุมให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัดท่ีต้องการ เช่น ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วย เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และก าหนดนโยบาย/สั่งการ เพื่อ
ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิง: รายงานบันทึกการ
ประชุมประจ าเดือน) 
4. นย.ด าเนินการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ  โดยได้ด าเนินการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียตามช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ตามความเหมาะสม เช่น 
การตรวจเย่ียมหน่วย งานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กีฬาราชนาวี กีฬาภายใน นย. การฝึก ทร. และกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตร 
ผลลัพธ์ 



ผลการด าเนินการท าให้บุคลากรของหน่วยมีความสามัคคี เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้ภาระ
งานต่าง ๆ ของ นย.ประสบความส าเร็จ บรรลุผลเป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
ท่ีจะจัดงานใหญ่ ๆ ท่ีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมาโดยตลอด เช่น พิธีเกษียณอายุข้าราชการในพื้นท่ีสัตหีบ พิธี
ปิดไตรกีฬา ทร. เป็นต้น หรือแม้กระท่ังความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบ และพื้นท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 

นย.ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ใน
สนามฝึกของ ทร. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่รอบ ๆ สนามฝึก โดย นย.ได้มีวิธีด าเนินการก าหนด
ชุมชนดังกล่าว รวมถึงวิธีการก าหนดกิจกรรมท่ีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมที่ใช้
ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยพิจารณาจาก 

1. ต าบลท่ีต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในแต่ละพื้นท่ี 
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
3. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี 

 
การปฏิบัติ 

นย.สร้างมาตรฐานการปูองกัน แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม โดยการเข้าไปพบปะพูดคุยสอบถาม
ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในพื้นท่ี พิจารณาร่วมกับ
ขีดความสามารถของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หน่วยงานของหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธินในพื้นที่นั ้น ๆ สามารถให้การสนับสนุนได้  การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั ่ง แนวทางปฏิบัติ 
ระเบียบปฏิบัติประจ า ที่ ทร. ได้ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการปูองกัน หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สังคม ในการปฏิบัติงานของหน่วย และก าหนดมาตรการดังกล่าวลงไปในค าสั่งการฝึก เช่น การระมัดระวังเมื่อ
เคล่ือนท่ีผ่านพื้นท่ีเพาะปลูก ไร่ สวน ของชุมชน มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาให้ทันการณ์ ผ่านกลไกการสื่อสารและเทคโนโลยีโดยใช้ โปรแกรม LINE 
และ Facebook โดยเฝูาระวังในเรื่อง ผลกระทบจากการฝึกในพื้นท่ี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วย 

นย.ด าเนินการสนับสนุนชุมชนของผู ้ร ับบริการให้มีความเข้มแข็ง แก่ชุมชนที ่ส าคัญของหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน และผู้รับบริการในแต่ละด้านดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ  

กิจการร้านค้า นย. 
สหกรณ์ออมทรัพย์  
คณะกรรมการจัดการหนี้สินข้าราชการ 



การจัดซื้อเสบียงในพื้นท่ีฝึก 
การมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬาให้โรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2. ด้านสังคม  
กิจกรรมชมรมภริยา นย. 
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ห้องสมุดภริยา นย. 
ปปส.นย. 

3. ด้านสาธารณสุข  
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นท่ีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ศูนย์สุนัขจรจัด 
สนามกีฬา สระว่ายน ้า เรือใบ  

4. ด้านส่ิงแวดล้อม  
 กิจกรรมการปลูกปุาชายเลน และปลูกปุาต้นน ้าในพื้นท่ีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 กิจการท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม 
 กิจการก าจัดขยะ 
ผลลัพธ์ 

จากการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ก าลังพลของหน่วย 
รวมไปถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในแนวหน้า  สามารถทุ่มเทให้กับการท างาน ลดผลกระทบทางลบต่อสังคม เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนา
ประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ของหน่วย 

 
ตรวจถูกต้อง 

        น.ท. 
                (รังสรรค์  ปราณีตพลกรัง) 

 หน.ส่งก าลัง กบ.นย. 
         ก.ค.๖๓ 

 
 


