
1 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

PMQA4.0 หมวด 5 

การมุ่งเน้นบุคลากร 

 ประจ าปี 2563 
 

  



2 

 

 
 

หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
แนวทาง 
 นย.มีแนวทางประเมินบุคลากรผ่านระบบ HRMISS ของ ทร.มีความชัดเจน โปร่งใส เปิดโอกาสให้ทุกคน
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง โดยก าหนด Career Path พัฒนาความสามารถของตนในระยะยาว ผ่าน
การศึกษาอบรมในทุกระดับ  
การปฏิบัติ 
 นย.ประเมินขีดความสามารถ และอัตราก าลังด้านบุคลกร การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร โดยใช้
ระบบ HRMISS การศึกษา อบรม สัมมนาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรเพิ่มพูนความสามารถ 
หลักสูตรต่างประเทศ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะ การรับสมัครบุคลากร (จ่าตรีกองประจ าการ 
ทหารพราน) การพิจารณาบ าเหน็จ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ด าเนินการด้านการประเมินขีดความต้องการ
ด้านขีดความสามารถ (Capability) และ อัตราก าลังด้านบุคลากร ดังนี้ 
 1. อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรายุทโธปกรณ์ โดยเป็นการก าหนดจ านวนอัตราต าแหน่ง และคุณลักษณะ
และทักษะท่ีจ าเป็นของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องรองรับกับภาระงานและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานส าหรับการบรรจุก าลังตามอัตราของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นส่วนก าลังรบของกองทัพเรือ
นั้น บรรจุก าลังพลได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตรา ตามสัดส่วนที่กองทัพเรือก าหนด  (อ้างอิง:บันทึก กพ.นย.  
ที่ กห.๐๕๑๙.๑/- ลง ๘ ก.ย.๕๘ เรื ่อง ขอเสนอข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วย และเอกสารการจัดท าขีด
สมรรถนะประจ ากลุ่มงานสายวิทยาการ นย.) 
 2.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการก าหนดสัดส่วนการบรรจุก าลังพลตามโครงสร้างและกรอบอัตรามี
การจัดหาก าลังพล ตามอัตราก าลังและขีดความสามารถ (อ้างอิง: บัญชีสรุปยอดก าลังพลบรรจุจริง
ประจ าเดือน) 
 3.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการประเมินโครงสร้าง อัตราการจัดและขีดความสามารถของก าลังพล
ของหน่วยตามภารกิจท่ีได้รับมอบมีการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราการจัดและขีดความสามารถของก าลังพลของ
หน่วยตามภารกิจท่ีได้รับมอบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความพอเพียงของก าลัง
พล ต่อการปฏิบัติภารกิจ และมีการเสนอความต้องการด้านก าลังพลเพิ่มเติมหรือเสนอทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างให้สอดคล้องกับภาระงาน (อ้างอิง: บันทึก กพ.นย. ที่ กห.๐๕๑๙.๑/๙๗๗ ลง ๒๖ มิ.ย.๕๘ เรื่อง 
สรุปผลการประชุมพิจารณาการปรับแก้ อจย.ในต าแหน่งอัตรา ร.ท. และ ร.อ. ของ นย.ก.และบันทึก กพ.นย. 
ท่ี กห ๐๕๑๙.๑/๑๒๑๓ ลง ๒๖ ส.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ อจย.ในส่วนของ กพ.นย.) 
ผลลัพธ์ 
 นย.สามารถประเมินขีดความสามารถของบุคลากร เช่น ขีดความสามารถในด้านฝุายอ านวยการ การรบ 
การต่อสู้ปูองกันตัว การใช้อาวุธ ประเมินอัตราก าลังผ่านร้อยละของอัตราบรรจุในระบบ HRMISS สามารถกระตุ้น
แรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ผ่านการพิจารณาบ าเหน็จท่ีโปร่งใส 
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5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
แนวทาง 
  นย.มีแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้บุคลากร มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ เข้าถึงข้อมูลในการ
ท างาน กระจายอ านาจในการตัดสินใจโดย มีหนังสือมอบอ านาจแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อลดขั้นตอนการท างาน
และระยะเวลา 
การปฏิบัติ 

 มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน โดยหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ Cross 
Function ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันด าเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มี
ความส าคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติที ่จะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน เช่น 
1. คณะท างานและติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญช าการ
ทหารเรือ ซึ่งมี เสธ.นย. เป็นหัวหน้าคะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานท่ีเป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง โดย
มีหน้าท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 - รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตามพันธกิจ
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์/นโยบาย ในวงรอบ 
 - จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติทั้งสามด้านคือ ด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ของก าลังพล และด้านการบริหารจัดการของหน่วย (อ้างอิง : อนุมัติ นย. ท้ายบันทึก กพ.นย. ท่ี กห ๐๕๑๙.๑/
๑๗๕ ลง ๓ ก.พ.๕๙ เรื่องสรุปผลการประชุมการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ 
ประจ าปี งป.๕๙ (การก าหนดหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินการและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ) 
และค าส่ัง นย. (เฉพาะ) ท่ี ๓๔๘๙ /๒๕๕๘ ลง ๒๘ ต.ค.๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ) 
2. คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีผู ้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ส าคัญ ในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ อ านวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก (อ้างอิง : ค าสั่ง นย. ที่ ๔๕ /๒๕๕๘ ลง ๑๖ ก.ย.๕๘ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) 
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ นย. โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานก าลังพล) เป็นประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการท่ีเป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
  - อ านวยการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลัง
พล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตามความมุ่งหมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก่นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



4 

 

 
 

  - จัดต้ังองค์กรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
  - ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ แก้ไขปัญหานอกเหนือขีดความสามารถของหน่วย/
ก าลังพล รวมท้ังประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (อ้างอิง : ค าสั่ง นย. (เฉพาะ) 
ท่ี ๓๐๓๓ /๒๕๕๒ ลง ๒๕ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ นย.) 

มีการสร้างสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้เกิดการท างานท่ีคล่องตัว สามารถ
ท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ ดังนี้ 

1.ร้านค้าและสโมสร ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าและสโมสร เช่น ร้านค้านาวิกบริการ ๑ ๒ 
และ ๓ สโมสรเรือนศักดิ์ประดู่ สโมสรประดู่คู่  

2. ที่พักอาศัยในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในพื้นที่ นขต.นย. โดยแบ่งเป็นส่วนของ
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 

3. การออมทรัพย์และการกู้เงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
4. การกีฬาและนันทนาการให้กับก าลังพลและครอบครัว เช่น กิจการกีฬานาวิกโยธิน สนามกอล์ฟ 

สนามเทนนิส สระว่าย  
5. สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารรับรองมารีนรีสอร์ท สถานที่จ าหน่ายอาหาร

ลานมะรีน 
6. กองทุนช่วยเหลือและการประกันภัยต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร กองทุนช่วยเหลือก าลังพลที่

เสียชีวิต 
7. จัดเล้ียงอาหารกลางวันส าหรับก าลังพล บก.นย.เริ่มด าเนินการ ต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๒ 
8. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการก าลังพล เพื่อให้ก าลังพลทุกระดับได้รับ

สวัสดิการและการบริการก าลังพลตามสิทธิอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญก าลังใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
9. ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้ก าลังพลทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึงให้บริการ

ด้านสวัสดิการให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งสวัสดิการของ ทร. และสวัสดิการที่หน่วยจัดขึ้น เพื่อให้
ก าลังพลสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตามสิทธิด้านการสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

(อ้างอิง: ค าส่ัง นย. ท่ี ๔๕/๒๕๕๘ ลง ๑๖ ก.ย.๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน และค าส่ังคณะกรรมการสวัสดิการฯ (เฉพาะ) ท่ี ๓๙๒๑/๒๕๕๘ ลง ๒๗ พ.ย.๕๘ เรื่องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
กิจการสวัสดิการภายใน นย.) 

 10.จัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ส าหรับข้าราชการหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อเพื่อติดตามสิทธิก าลังพลด้าน
ต่างๆ ท้ังท่ียังไม่เกษียณอายุและเกษียณอายุแล้ว รวมถึงญาติของข้าราชการท่ีเสียชีวิต (อ้างอิง: บันทึก กพ.นย.  
ท่ีต่อ กพ.นย. เลขรับ ๒๔๓๖/๖๐ ลง ๘ ม.ค.๖๑  เรื่อง เสนอความต้องการงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่
เพื่อจัดต้ัง ศูนย์บริการก าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ) 
ผลลัพธ์ 
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 การด าเนินงานในระบบราชการ ยังติดขัดระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนมากมาย ซึ่งยังท าให้ระบบการ
ท างานขาดประสิทธิภาพ คล่องตัว ผลสัมฤทธิ์ต ่า ซึ่งหากหน่วยเหนือยังไม่แก้ไขระเบียบ วิธีการ น าการบริหารแนว
ใหม่มาใช้ คงจะเป็นเรื่องท่ีต้องน ามาสัมมนาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ 
แนวทาง 
  นย.มีแนวทางสร้างวัฒนธรรมในการท างาน ผ่านค าขวัญต่าง ๆ ของ นย. เช่น “น าดี ตามดี”  “รบ
อย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และน าผลลัพธ์มาปรับปรุงนโยบาย สร้างแผนงาน 
โครงการต่อไป 
การปฏิบัติ 
 นย.ค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ 
1. ความก้าวหน้า เงินเดือน 
2. ระยะทางบ้าน – ท่ีท างาน ใกล้ครอบครัว Work Life Balance 
3. ความมั่นคง 
4. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
5. การเมืองในหน่วยงาน 
6. สภาพแวดล้อมท่ีท างาน 
7. นโยบายการบริหาร 
8. หน้าท่ี - ปริมาณงาน – ความถนัด 
 จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ นย.จัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการ นย. โครงการนานไปเขาไม่ลืม ดูแลและช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
ผลกระทบจากการสู้รบและการปฏิบัติงาน แข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี ระหว่างก าลังพลรวมถึงครอบครัว และ
คะแนน Happy Workplace 
ผลลัพธ์ 
 แม้ว่าคะแนน Happy Workplace จะออกมาสูง และมีแผนงาน โครงการต่าง ๆ ออกมาแต่ยังพบว่า 
อัตราก าลังพลขอเกษียณก่อนอายุราชการยังสูง ซึ่งยังต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริง แก้ไขต่อไป 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ 
และความมีจริยธรรม 
แนวทาง 
  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาก าลังพลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
อบรมและพัฒนาก าลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นตามล าดับ เพื่อให้ได้
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ก าลังพลที่มีขีดความสามารถที่ต้องการ เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบ ทักษะด้านดิจิตัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติ 

 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ส่งบุคลากรไปศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน มี
ความส าคัญ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.จัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการศึกษา
ภายในกองทัพเรือ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาเพื่อการผลิตก าลังพล และการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ก าลังพล ดังนี้ 

  1.1 การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตก าลังพล นายทหารประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิก
โยธิน รร.นย.ศฝ.นย. 
     1.2 การศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อการพัฒนาก าลังพล 
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ก าลังพล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

       1.2.1เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางการรับราชการ : เป็นการให้การศึกษา 
อบรมและพัฒนา เพื ่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ ที ่มีความ
รับผิดชอบสูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ 

1.2.1.1 ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วยหลักสูตรชั้นนายเรือ นย. และ
หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ท่ี กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
แผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ นย. รุ่นที่ ๕๑ ประจ าปี งป.๖๒ และบันทึก 
กพ.นย.ท่ี กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๐๑ ลง ๒๔ ต.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. รุ่นท่ี ๓๗ ประจ าปี งป.๖๒)   

1.2.1.2 ส าหรับนายทหารประทวน ประกอบด้วย หลักสูตรจ่าตรีกองประจ าการ นย.
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก นย. และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. (อ้างอิง : 
บันทึก กพ.นย.ท่ี กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๐๐ ลง ๒๔ ต.ค.๖๑ เรื่อง  ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะช้ัน พันจ่าเอก นย. รุ่นท่ี ๕๙  ประจ าปี งป.๖๒)   

    1.2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาอาชีพ เป็นการให้การศึกษาอบรมและพัฒนา : เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีได้รับมมอบหมาย ได้แก่ หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่า นย.
(ร. ป. ช.และ สส.) (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ท่ี กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๔ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการ
ฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่ นย.ประจ าปี งป.๖๒  บันทึก กพ.นย.ที่ กห 
๐๕๑๙.๑.๑/๓๘๕ ลง  ๒๙ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บังคับ
หมู่ทหารช่าง นย.ประจ าปี งป.๖๒  บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๓ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
แผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรจ่าเหล่าทหารส่ือสาร นย. รุ่นที่ ๒๘ ประจ าปี งป.๖๒ และ
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บันทึก กพ.นย.ท่ี กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๔๖ ลง ๒ พ.ย.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข รุ่นที่ ๔๔ ประจ าปี งป.๖๒  บันทึก กพ.นย.ที่ต่อ เลขรับ ๔๗๘๔/๖๑ ลง 
๑๐ ต.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.
๖๒  บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๕๑๑ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ขอเสนอความต้องการงบประมาณ
โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๖๒) 
 2. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพลเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายท่ีคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้
กองทัพเรือ ก าหนดไว้ตามท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
             2.1 พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศรอบบ้าน
และในภูมิภาค โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาประเทศ
มหาอ านาจ เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ของ รร.นย.ศฝ.นย. 
             2.2 พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งกฎหมายที่
มอบอ านาจให้กองทัพเรือ เพื่อให้การปฏิบัติงานในบทบาทด้านการรักษากฎหมาย สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             2.3 พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพได้ รวมถึง
การบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

(อ้างอิง : อนุมัติ นย. ท้ายบันทึก กพ.นย. ที่ กห ๐๕๑๙.๑/๑๗๕ ลง ๓ ก.พ.๕๙ เรื่อง สรุปผลการประชุมการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์กรบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ ประจ าปี งป.๕๙) 

3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ นย. เพื่อด าเนินการตาม
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

  3.1 สร้างก าลังพลท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้
เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ียวชาญในแต่ละองค์ความรู้ 

  3.2 สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ โดยเป็นการจัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มี
โครงสร้างท่ีชัดเจน ท้ังโครงสร้างองค์ความรู้ (ท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัวคน) โครงสร้างบุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนี่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและ
สามารถยกระดับการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน 

  3.3 สร้างศูนย์ความรู้ของ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการจัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย
และมีความรู ้ที ่หลากหลาย เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของก าลังพล ที่จะน าเอาข้อมูลองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
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(อ้างอิง: แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ค าสั่ง นย.(เฉพาะ) ที่ ๗๗๙/๒๕๕๙ ลง 
๒๖ ก.พ.๕๙ เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ นย. และบันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๕๔ 
ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการนายทหาร ข.) 
ผลลัพธ์ 
 แม้ว่าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ด าเนินงานดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร จึงได้พิจารณาการพัฒนาด้านองค์บุคคล ลงไว้ในแผนยุทธศาสตร์ นย. 20 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมต่อไปอีก 
 

                                           ตรวจถูกต้อง 
           น.ท. 

                                               (เป็นธรรม  ปัทมชินาลัย) 
                                                หน.ก าลังพล กพ.นย. 

                                                       ก.ค.๖๓ 
 


