
หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร 

ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากรและในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผล
การด าเนินการที่ดีรวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพันบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเพ่ือน า
ศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 

 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร :กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่
เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล 
  
ให้อธิบายว่ากองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากรเพื่อให้
งานของกองทัพเรือบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายว่ากองทัพเรือด าเนินการอย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ท างานที่เกื้อหนุน และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 
 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ (Capability) และอัตราก าลัง
ด้านบุคลากร 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กองทัพเรือมีการจัดหน่วยขึ้นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดได้ในพระราชกฤษฎีกาการจัด
ส่วนราชการกองทัพเรือ โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการ เพ่ือรองรับงานด้านฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติ 
ฝ่ายสนับสนุนและมีการจัดหรือก าหนดอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ 
ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบโดยกองทัพเรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตรากองทัพเรือซึ่งมีหน้าที่ใน
การพิจารณาก าหนดโครงสร้างการจัดส่วนราชการ ภารกิจ ทักษะความรู้และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความต้องการของภาระงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยจัดท าให้อยู่ในรูปแบบของมาตรฐาน

หน้าท่ีและพันธกิจตามกฎหมาย 
ของกองทัพเรือ 

ขีดความสามารถของบุคลากร 
ที่ต้องการ 

อัตราก าลังของบุคลากร 
ที่ต้องการ 

ขีดสมรรถนะหลัก 

ขีดความสามารถ 
ของกองทัพเรือ ที่ต้องการ 

ขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 

ขีดสมรรถนะด้านการบริหาร 

การบรรจุก าลังพล ยามปกต ิ

การบรรจุก าลังพล ยามสงคราม 



การจัดหน่วยประเภทนั้น ๆ และจัดท าออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรา
ยุทโธปกรณ์ โดยเป็นการก าหนดจ านวนอัตราต าแหน่ง และคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่
ละต าแหน่งให้สอดคล้องรองรับกับภาระงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
ซึ่งในส่วนของการบรรจุก าลังตามอัตราของหน่วยขึ้นตรง นั้น ได้มีการพิจารณาความต้องการในการบรรจุก าลัง
ในอัตราของหน่วยขึ้นตรงให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ได้รับมอบ และสถานภาพด้านงบประมาณ โดย
กองทัพเรือได้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการบรรจุก าลังพลตามโครงสร้างของกองทัพเรือดังนี้  
 ๑. ส่วนบัญชาการ 
  ๑.๑ กพ.ทร.ขว.ทร. ยก.ทร. กบ.ทร.กพร.ทร.สปช.ทร. และ สยป.ทร. บรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตรา 
  ๑.๒ หน่วยอ่ืน  ๆบรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตรา 
 ๒.ส่วนก าลังรบ  
  ๒.๑ กร.นย. สอ.รฝ.ทรภ.๑-๓ บรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตรา 
  ๒.๒ ฐท.สส. และ ฐท.กท.บรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของอัตรา 
  ๒.๓ กรม สห.ทร.บรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราเต็ม (อจย.) 
 ๓. ส่วนยุทธบริการและส่วนการศึกษาและวิจัย บรรจุก าลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตรา 
(อ้างอิง: บันทึก กพ.ทร. ที่ กห๐๕๐๓/๓๙ เรื่อง การก าหนดสัดส่วนควบคุมก าลังพลตามโครงสร้าง ทร.ลง ๒ มิ.ย.๕๗) 
  
 (2) บุคลากรใหม่ 
 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
- กองทัพเรือม่ันใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง 
วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรที่กองทัพเรือจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 กองทัพเรือ เป็นผู้ผลิตและจัดหาก าลังพลเพื่อให้ได้บุคลากรตามประเภท จ านวนและมี
คุณลักษณะ/ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามความต้องการที่ก าหนด เข้ามาให้การศึกษา
ตามหลักสูตรที่ก าหนด จนส าเร็จการศึกษา และรับเข้าบรรจุ รวมทั้งก าหนดเส้นทางความเจริญเติบโตใน
สายอาชีพ การอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนวทางรับราชการ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อรักษาและจูงใจให้บุคคลากรอยู่ในกองทัพเรือต่อไป โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนความต้องการในการผลิตก าลังพลตามประเภทและจ านวนต่างๆ อันได้แก่ แผน
ผลิตนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาล นักเรียนจ่าทหารเรือสาขาต่างๆ (นักเรียนจ่านาวิกโยธิน นักเรียนจ่า
ขนส่ง นักเรียนจ่าสื่อสาร และนักเรียนจ่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ 
พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของกองทัพเรือในแต่ละปีงบประมาณ 
 ๒.จัดท าแผนความต้องการในการจัดหาก าลังพล นายทหารปริญญาและนายทหารประทวน ใน
สาขาที่ขาดแคลนและไม่มีการผลิตในส่วนของ ทร.พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของ
กองทัพเรือในแต่ละปีงบประมาณ 
 ๓. ก าหนดผู้รับผิดชอบทั้งที่เป็นหน่วยงานและคณะกรรมการในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษา
บุคลากรในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๔. ให้ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และว่าจ้างด าเนินการประกาศรับสมัครและเลือกสรรด้วยการ
สอบคัดเลือกในภาคทฤษฎี การทดสอบร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค เพื่อให้บุคลากรที่
ต้องการตามคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นของแต่ละต าแหน่งแล้วจะบรรจุบุคคลดังกล่าวลงปฏิบัติงาน 



 ๕. จัดท าแนวทางการรับราชการของก าลังพล (Career Path) เพื่อใช้ในการก าหนดเส้นทางการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพ ในเรื่องของปีครองยศ การหมุนเวียนในต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้นยศ และ
การเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนว
ทางการรับรับราชการในแต่ละช่วงชั้นยศต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเปูาหมายและแรงจูงใจในการ
ท างานและการพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายดังกล่าวของก าลังพล  
 ๖.มีการอบรมและพัฒนาก าลังพล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับปฏิบัติในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตาม
แนวทางรับราชการ โดยการจัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ของก าลังพล ทร. 

 ๗.มีการพิจารณาบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นประจ าตามวงรอบทุก ๖เดือน และมีการ
ก าหนดให้สิทธิ สวัสดิการและการบ ารุงขวัญท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันยศและต าแหน่งของบุคลากร 

ส าหรับการผลิตและจัดหาก าลังพลนั้น กองทัพเรือได้เปิดรับสมัครจากบุคคลพลเรือนโดยทั่วไป ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาศให้บุคคลที่มีความหลากหลายมาสมัครเพื่อท าการคัดสรรให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และตรงต่อความต้องการที่ก าหนด  

 
 
(3) การท างานให้บรรลุผล 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้….ยามปกติ 
  • งานของกองทัพเรือบรรลุผลส าเร็จ 
  • ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ 
  • ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ 
  • มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 

 
 กองทัพเรือมีการจัดหน่วยขึ้นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดได้ในพระราชกฤษฎีกา
การจัดส่วนราชการกองทัพเรือ โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการ เพื่อรองรับงานด้านฝุายอ านวยการ 
ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุนโดยการจัดหรือก าหนดอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือให้สอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบโดยการจัดท าออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า 
อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรายุทโธปกรณ์รวมทั้งมีการจัดระบบงาน การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น และมอบอ านาจการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของ
ค าสั่งมอบอ านาจ ซึ่งจะเป็น การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  มีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่างๆ บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของกองทัพเรือ ที่ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ  
 อีกทั้งกองทัพเรือ มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสาย
งาน ในลักษณะ Cross Functionซึ่งจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมกันด าเนินการในภารกิจ
หรือโครงการที่มีความส าคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน อาทิเช่น  
 ๑.คณะกรรมการการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ซึ่งมี ผช .ผบ.ทร.เป็น
ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญ
ดังนี้ 
 - ก าหนดนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์ ทร . เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 



 - พิจารณาโครงการศึกษาของ ทร. ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและทุกระดับ 
 - ก าหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของ ทร. เพื่อให้พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานใน ทร. 
(อ้างอิง : ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาก าลังพลและการจัดการ
ความรู้กองทัพเรือ ลง ๒๒ ม.ค.๕๘) 
 ๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ มีหน้าที่ดังนี้ 
 - การก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร. 
 - ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร. 
 - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร. 

(อ้างอิง : ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗๘๑/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ต.ค.๕๔)  
 
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร….ยามไม่ปกติ 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังที่ก าลังจะเกิดขึ้นความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการบริหารอัตราก าลังความต้องการของบุคลากรและความจ าเป็นของ
กองทัพเรือ เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

 
กองทัพเรือ มีการจัดท าแผนผลิตและจัดหาก าลังพลในแต่ละประเภท เพื่อบรรจุในโครงสร้างอัตรา ตาม

ความต้องการที่หน่วยขึ้นตรงเสนอความต้องการมา  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสัดส่วนการควบคุมก าลังพล
ตามโครงสร้างก าลังที่ ทร.ก าหนด อัตราการสูญเสียของหน่วยต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการเกษียญอายุราชการ 
การลาออก การเสียชีวิต หรือโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น และมีความสอดคล้องกับสถานภาพด้าน
งบประมาณ เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีก าลังพลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยให้เกิด
ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง  

ก าหนดเป็นนโยบายกองทัพเรือให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือบริหารจัดการก าลังพลของหน่วยให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เม่ือผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือหรือค าแนะน าการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่
หน่วยพิจารณาว่าเป็นต าแหน่งส าคัญ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ 

(อ้างอิง นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปี งป. ๕๘ด้านก าลังพล ข้อ ๙) 
อีกทั้งกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ โดยก าหนดหน้าที่ดังนี้ 
- จัดท าแนวทางให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ด าเนินการน าความรู้ที่ได้จากการฝึก ศึกษา อบรม และ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกระดับ น ามาบันทึกและพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อน าไปใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงาน และให้ทุกคนในหน่วยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดท าแนวทางในการส่งเสริมให้ก าลังพลของ ทร. แลกเปลี่ยนองคืความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกลงในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ ทร. เป็นองคืกรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ที่มีความรู้ต่างๆ เกษียณอายุราชการไปแล้ว องค์ความรู้ต่างๆ ก็ยังคงอยู่กับองค์กร ให้
ผู้ปฏบิัติงานน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หรือต่อยอดความรู้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 



(อ้างอิง : ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือที่ /๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ลง  ม.ค.๕๘) 
 ก าหนดแนวทางรับราชการ(Career Path) ของก าลังพลกองทัพเรือให้ปฏิบัติงานตามสาขา
อาชีพของแต่ละพรรค – เหล่าเม่ือแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้
เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ (ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
แต่ละต าแหน่งประมาณ๓ปี) ทั้งในสายงานเดิมรวมทั้งการหมุนเวียนในสายงานอ่ืนเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้มี
ความรู้ที่หลากหลายและมีขีดความสามารถในงานหลายด้านและประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามล าดับ
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของต าแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่ก าหนดโดยจ านวนปีครองยศใน
แต่ละชั้นยศรวมทั้งได้รับการศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการใน
ต าแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามแนวทางการรับราชการ 

(อ้างอิง : อทร  .๑๐๐๑ ตอนที่ ๓) 
 กองทัพเรือได้ก าหนดแนวทางการใช้ก าลังพลส ารองของ ทร .ในการบรรจุอัตราก าลังให้แก่หน่วย
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริม เพิ่มเติมก าลัง หรือทดแทนการสูญเสีย เม่ือมีสถานการณ์ที่ต้องใช้แผนปูองกันประเทศ
หรือในยามสงครามโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑.หน่วยใช้ก าลัง ได้แก่ ทรภ.๑ - ๓  ศปก.ทร. และ ศปก.ทรภ.๑ - ๓ได้รับการบรรจุก าลังพล
ประจ าการเสริมให้เต็มตามอัตราจากกร. นย. และ สอ.รฝ.และหากยังไม่เต็มตามอัตราให้จัดสรร
เพิ่มเติมจากก าลังพลในหน่วยส่วนการศึกษาและวิจัย ส่วนบัญชาการ และส่วนยุทธบริการ ตามล าดับ  
  ๒.กร. นย. สอ.รฝ. ฐท.สส. ฐท.กท. และ อศ.ได้รับการบรรจุก าลังพลประจ าการเสริมให้เต็มตาม
อัตราจากก าลังพลในหน่วยส่วนการศึกษาและวิจัย ส่วนบัญชาการ และส่วนยุทธบริการเท่าที่จะจัดสรรได้ 
ให้หน่วยมีก าลังพลเหลือเพียงพอท าหน้าที่ในยามสงคราม ซึ่งเม่ือบรรจุก าลังพลประจ าการเสริมแล้วยังไม่
เต็มตามอัตราให้พิจารณาใช้ก าลังพลส ารองบรรจุเสริมให้เต็มตามอัตราส่วนที่เหลือ รวมทั้งพิจารณาก าลัง
พลส ารองทดแทนการสูญเสีย 
  ๓. สห.ทร. และส่วนยุทธบริการ (อร. อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. และ วศ.ทร.) ได้รับการ
บรรจุก าลังพลประจ าการเสริมให้เต็มตามอัตราจากก าลังพลในหน่วยส่วนการศึกษาและวิจัย ส่วน
บัญชาการ และส่วนยุทธบริการเท่าที่จะจัดสรรได้และจากก าลังพลส ารองของ ทร.ด้วย 

(อ้างอิง : ระเบียบทร.ว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง พ .ศ.๒๕๓๙ และ ตามอนุมัติ ทร . ท้ายบันทึก 
ยก .ทร .ที่ กห ๐๕๐๕/ ๕๐ ลง ๔ ก .พ.๕๓ เรื่อง การก าหนดแนวทางการใช้ก าลังพลส ารองของ ทร. ) 

 
 
ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 (5) สภาพแวดล้อมการท างาน 
 
- กองทัพเรือด าเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในด้านสุขภาพและสวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 
-มีการก าหนดตัววัดและเปูาประสงค์อะไรบ้างส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานของบุคลากร และ
เปูาหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่างที่ส าคัญหรือไม่ส าหรับสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน 
 กองทัพเรือก าหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ในด้านสุขภาพ สวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างานของก าลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ



และความเพียงพอต่อความต้องการของก าลังพลอย่างต่อเนื่อง และตามกรอบงปประมาณของ ทร . โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 

 
 
ด้านสุขภาพ 
- จัดให้มีโรงพยาบาล/สถาพยาบาลของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ของ ทร. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ

ของก าลังพล ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การคัดกรอง ปูองกัน บ าบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของก าลังพล  
- จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจ าหน่วยที่ออกราชการสนาม 
- จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ในพื้นที่ของ ทร. เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ า สนามกอล์ฟ เป็นต้น 
- ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งให้หน่วยต่างๆ ของ ทร. 

ทดสอบสมรรถภาพก าลังพล จ านวนปีละ ๒ ครั้ง 
- ก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ก าลังพลออกก าลังกายเป็น

การส่วนรวมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของก าลังพลภายในหน่วยปีละ ๒ ครั้งและกวดขันให้ก าลังพลไป
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามกรอบเวลาที่ก าหนด รวมทั้งก าหนดให้ก าลังพลมีดัชนีมวลกาย(BMI) ไม่เกิน ๒๔ ๙ .
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือลดลง    

- ก าหนดให้มีแผนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูก าลังพล
ให้พ้นภัยจากสิ่งเสพติด เพื่อการท างานได้เต็มประสิทธิภาพได้ต่อไป 

ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
- ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ระวังปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการระวัง

ปูองกันอัตรายในขณะปฎิบัติงาน 
-ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น

ประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการก าหนดมาตรการปูองกันความเสียหายของหน่วยและมีการซักซ้อมเพื่อ
รองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

-จัดให้มีหน่วยรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรการต่างๆ ในการปูองกันความเสียหายของหน่วย
เป็นประจ าทุกป ี

ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน 
 -ให้หน่วยยุทธบริการ ได้แก่ กรมขนส่งทหารเรือ จัดรถและเรือโดยสาร ส าหรับรับ-ส่งก าลังพลจาก
พื้นที่ต่างๆ มายังสถานที่ปฏิบัติงาน  

กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ โดยได้ก าหนดปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของก าลังพล จ านวน ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน ความส าเร็จในการ
ท างาน ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิก าลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การ
ยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานของก าลังพล 
จ านวน ๒ ปัจจัย ได้แก่ 

๑. สภาพการท างาน (ปัจจัยท่ี ๕ ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ ความปลอดภัย ได้แก่ สถานที่ท างานมีความปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่
เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟูา การจราจร 
 ๑.๒ อาชีวอนามัย ได้แก่ สถานที่ท างานมีการจัดการเกี่ยวกับชีวอนามัย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทาง
ร่างกายและทางจิตใจ เช่น มีการจัดการน้ าสะอาด การปูองกันเชื้อโรค  



 ๑.๓ สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ การระบาย
อากาศ ความอแออัด  
 

๒.การบริการ (ปัจจัยท่ี ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ การขนส่ง ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขนส่ง เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ก าลังพล เช่น รถบริการ เรือบริการ และอากาศยาน  
 ๒.๒ การเลี้ยงดู ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การบริการจัดเลี้ยง 
 ๒.๓ ที่พักอาศัย ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย      .........เป็นสวัสดิการ  ข้อ 
6..........   

พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ทร.ด าเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ก าลังพลตามปัจัยช้ีวัดที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าคัญและระดับความ
พึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อน าผลการประเมินฯ ที่ได้มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญเพื่อจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการท างานของก าลังพล ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน  และแต่
ละระดับ 

(อ้างอิง : ค าสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗๘๑/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ต.ค.๕๔ และบันทึก คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ที่ พค.๓/๕๘ ลง ๙ ม.ค.๕๘)  
 
(6) นโยบายและสวัสดิการ 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร 
กองทัพเรือได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตามประเภท
และส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญที่กองทัพเรือจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง 

 
กองทัพเรือ ได้จัดสวัสดิการ และการบริการต่างๆ ให้กับก าลังพล เพื่อการดูแลและช่วยเหลือด้าน

ความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของก าลังพลในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ความพึง
พอใจและใหเ้กิดแรงจูใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
ควรแบ่งหมวดหมู่ ว่าเป็น สวัสดิการหน่วยจัดให้ตามนโยบาย สวัสดิการตามสิทธิ สวัสดิการเพิ่มเติม 
 

๑. ร้านค้าและสโมสร ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าและสโมสร เช่น หอประชุม
กองทัพเรือ ราชนาวีสโมสร นันทอุทยานสโมสร  

๒. ที่พักอาศัยส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็นส่วนของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร 
ประทวน เช่น แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือบางนา แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือทุ่งมหาเมฆ 
แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือสุขสวัสดิ์ เป็นต้น 

๓. การออมทรัพย์และการกู้เงินภายในกองทัพเรือ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม สหกรณ์เคหะ
สถานราชนาวี 

๔. การกีฬาและนันทนาการให้กับก าลังพลและครอบครัว เช่น ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี สนามยิง
ปืน  



๕.สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารรับรอง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ฌาปน
สถาน 

๖. ทุนช่วยเหลือและการประกันภัยต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร การประกันภัย ประกันชีวิตให้กับ
ก าลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย 

๗. การขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ก าลังพล เช่น รถบริการ เรือบริการ และอากาศยาน  
๘. ด้านอ่ืนๆ เช่น การกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินผ่อนส่ง 

เป็นต้น 
 อีกทั้งกองทัพเรือ ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและ
การบริการให้กับก าลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีเปูาหมายเพื่อให้
ก าลังพลทุกระดับได้รับสวัสดิการและการบริการก าลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งก าหนดเป็น
แนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการก าลังพล เพื่อให้ก าลังพลทุกระดับ
ได้รับสวัสดิการและการบริการก าลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญก าลังใจ และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๒.ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้ก าลังพลชั้นผู้น้อยทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ 
รวมถึงให้บริการด้านการสวัสดิการ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งสวัสดิการของ ทร. และ
สวัสดิการที่หน่วยจัดขึ้นเพื่อให้ก าลังพลชั้นผู้น้อยสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตามสิทธิด้านการ
สวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
 ๓.จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยก าลังพลและครอบครัวให้ได้รับตามสิทธิอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
รวมทั้งจัดให้ก าลังพลและครอบครัวได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
เพื่อให้ก าลังพลและครอบครัวได้รับการบริการด้านที่พักอาศัยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและ
พอเพียง 

(อ้างอิง นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปี งป. ๕๘ด้านทั่วไป ข้อ ๕) 
 

 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร :กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุความส าเร็จในระดับกองทัพเรือ และระดับบุคคล 
 
 ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือพัฒนาบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดผลการ
ด าเนินการที่ดีรวมทั้งวิธีการที่กองทัพเรือท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (7) องค์ประกอบของความผูกพัน 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน วิธีการก าหนด
องค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร   (….-ขอดูปัจจัยในแต่ละ
กลุ่มชั้นยศ/ตามส่วนงาน....) 

 
 กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร. โดยมี รอง เสธ.ทร.(ที่
รับผิดชอบงานด้านก าลังพล) เป็นประธานกรรมการและให้มีหน้าที่ดังนี้  



 ๑. ก าหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร. ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนโยบาย ทร. 
 ๒. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ข้อก าหนดและตัวชี้วัดส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล ทร. 
 ๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร. และรายงานผลให้ ทร.
ทราบตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
 ส าหรับการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล ทร .นั้น จะเป็นการสร้างความผาสุก 
และความพึงพอใจแก่ก าลังพล โดยเริ่มจาก....2...การก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึง
พอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม แล้วน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลกับก าลังพล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรโดย
การนี้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร .ได้จัดการสัมมนาการโดยเชิญผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่ได้มีการ....1....ส ารวจความต้องการที่หลากหลายของก าลังพลของหน่วยตนเอง 
มาร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ.....3...จัดล าดับและท าแผนจัดท ากระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตก าลังพลของกองทัพเรือ จนได้รับการ....4....อนุมัติจากกองทัพเรือ .....5...ด าเนินการตาม
แผน/กระบวนการ............6.......ส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ.........7......สุปเสนอผบ.ทร. เพื่อปรับปรุง
ปัจจัยในครั้งต่อไป.....รายละเอียดตามผนวก ซึ่งมีกระบวนการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
  

๑. ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันการสัมมนาก าหนดปัจจัย ได้ ๑๕ ปัจจัย ประกอบด้วย 
 ๑.๑.ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator Factors) จ านวน ๕ ปัจจัย ได้แก่ จิตวิญญาณ
ความส าเร็จในการท างาน ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า การยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ 
 ๑.๒ ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene Factors) จ านวน ๑๐ ปัจจัย ได้แก่  สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน สิทธิก าลังพล การเงิน การ
สวัสดิการ การบริการและการปกครอง 
 ๒. ทบทวนปัจจัยและจัดท าแบบประเมิน 
 ๓. ท าการประเมินความพึงพอใจของก าลังของหน่วยต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป  
 ๔. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีได้รับจากการส ารวจและการประเมิน แล้วจัดท าแผนงานโครงการของหน่วย
ต่างๆ  

๕.ด าเนินการตามแผนงาน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลัง
พล 
(อ้างอิง : บันทึก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร . ที่ พ.๑/๕๔ ลง ๑๔ ก.พ.๕๔ เรื่อง 
ขออนุมัติกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร.) 
  
(8) วัฒนธรรมของกองทัพเรือ 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผล
การด าเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร 

 
 กองทัพเรือ จัดให้....1....มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนและทุกสัปดาห์ ทั้งในระดับผู้บริหารและ
ระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการด าเนินการในระหว่างหน่วยงานในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และภายใน



หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ เพื่อรับฟังข้อมูล อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ข้อยุติท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการอภิปราย ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกัน จน
ได้เป็นข้อสรุปในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของกองทัพรือ จะ....2......มีการเยี่ยมเยียนข้าราชการในหน่วยรองของตน 
เพื่อ พบปะ พูดคุย ติดตามงาน รวมทั้งหารือกันภายในหน่วย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสได้ถกแถลงกับ
ผู้บริหารระดับรองและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในการรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน รวมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะสามารถน าไปพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วย ใหมี้ผลส าเร็จตามท่ีต้องการยิ่งขึ้น 
 หน่วยงานในกองทัพเรือยังมีการ....3.....ประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วย/กอง/แผนก  
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 รวมทั้ง กองทัพเรือ จัดให้มี...4......การสัมมนาฯ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเชิญผู้แทน
หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ มาร่วมกันรับฟังหลักการและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยกัน ระดม
ความคิดในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่สามารถ
น าไปใช้อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มาจากการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาค
ส่วนในองค์กร 

 
 
 (9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีและ
สร้างความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยก
ย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร 
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการของกองทัพเรืออย่างไร 
  
 ในปี 2557กองทัพเรือได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพลของ ทร. และแนวทางการ
ประเมิน ฯ ตามแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)โดยจะทดลองการประเมิน ฯ ในระดับ
นายทหารประทวนและลูกจ้างประจ าก่อนรวมทั้งให้ กพ.ทร. พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินและ
รายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม แล้วเสนอขออนุมัติใช้ในการประเมินก าลังพลทั้งหมด 
รวมทั้งเสนอขอยกเลิกแบบประเมินอ่ืน ๆ ที่มีความซ้ าซ้อนต่อไปโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามกรอบ
แนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ดังนี้ 
 ๑.การ....1....วางแผนการปฏิบัติงาน (Performance Planning) เป็นขั้นที่ผู้บังคับบัญชาและ
ก าลังพลมา ทบทวนว่าภารกิจ ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม 
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างโดยเน้นการสื่อสารสองทางแบบมีส่วนร่วม 
(Two – way Communication) แล้วร่วมกันคิดเพื่อ....2.....ท าการตกลงร่วมกันในเรื่องของเปูาหมาย
และดัชนีชี้วัดผลงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้านผลลัพธ์และด้านพฤติกรรม ส าหรับด้าน
พฤติกรรมนั้น ทร.ให้ใช้ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไปก่อน 



๒.การด าเนินการ (Performance Execution) เป็นการ...3.....ติดตามและพัฒนา ทั้งในบทบาท
ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องส่งเสริมกระตุ้น จูงใจ สร้างบรรยากาศในการท างาน เป็นผู้ฝึกสอน ที่ปรึกษา 
และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนผลการปฏิบัติงานของก าลังพลของตน
ว่าเป็นไปตามดัชนีชี้วัดและเปูาหมายหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา อาทิ อบรม สอนงาน เป็น
ต้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ
และในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับและรับการสอนงานอย่างตั้งใจ  ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเป็นระยะๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทั้งวงรอบ 
 .......4......๓.การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) เป็นขั้นการ
ประเมินผลงานของ พนง. โดยการวัดผลการปฏิบัติงานงานที่ปฏิบัติได้จริง (Acturl Performance) 
เปรียบเทียบกับผลงานที่ ผบ.ชา คาดหวัง (Expected Performance) ตามปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้าน
ผลลัพธ์และด้านพฤติกรรมว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 
 ๔. การทบทวนการปฏิบัติงาน (Performance Review) เป็นขั้นที่ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามีผลส าเร็จอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร การปฏิบัติงานร่วมกัน
ในอนาคตต้องพัฒนาปรับปรุงอะไร อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานในอนาคตประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้ง.....5......น าผลการประเมินไปใช้ในการให้รางวัลในเรื่องของการปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัส ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงาน การบริหารคนดีคนเก่ง 
ตลอดจนหาผู้สืบทอดต าแหน่งได้ต่อไป 

(บันทึก กพ.ทร. ที่ กห.๐๕๐๓/๔๑๔๗ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๗) 
 

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 (10) การประเมินความผูกพัน 
 
- กองทัพเรือประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มี
ความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร 
- กองทัพเรือใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับกองทัพเรือ การขาดงาน การร้องทุกข์ความ
ปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 

 
   
การประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ 

กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ โดยได้ก าหนดปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของก าลังพล จ านวน ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน ความส าเร็จในการ
ท างาน ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิก าลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การ
ยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีการก านดปัจจัยส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพัน
ต่อกองทัพเรือประกอบด้วย๕ปัจจัยได้แก่ 

๑. สภาพการท างานได้แก่ การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียงการรบกวนทางสายตาจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูก
สุขลักษณะต่อร่างกายทั้งในด้านแสงสว่างเสียงตลอดจนความสะอาดทั่วไปและมีมาตรการในการรักษา



ความปลอดภัยในการท างานไม่ว่าจะเป็นการปูองกันการบาดเจ็บในระหว่างการท างานหรือผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองค์การ 

๒. ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าได้แก่ การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน
องค์การการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งการมีโอกาสได้ศึกษา
เพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม 

๓. สิทธิก าลังพลได้แก่ การบริหารจัดการเกี่วกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ยศ 
เครื่องราช เหรียญตรา และสิทธิก าลังพลอ่ืนๆ  

๔. การเงินได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเงินของตัวเองความสามารถในการจัดการ
หนี้สิน ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต และความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติม  

๕. การยอมรับถือ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานอาจจะอยู่ใน
รูปของการชมเชยแสดงความยินดีการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถเม่ือได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จ 

พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ทร. ด าเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ก าลังพลตามปัจัยช้ีวัดที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าคัญและระดับความ
พึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพื่อน าผลการประเมินฯ ที่ได้มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพื่อจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการท างานของก าลังพล ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของก าลังพล 

กองทัพเรือไม่มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ  
 อีกทั้งกองทัพเรือมีการรวบรวมและท าสถิติการลาออก การขอโอนย้าย ของก าลังพลของก าลังพล
ทุกประเภท ซึ่งเมื่อน ามาคิดเป็นร้อยละของก าลังพลทั้งกองทัพเรือแล้วมีจ านวนน้อยมาก ....นี่คือตัววัด...จึง
ไม่ได้น ามาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความผูกพันขององค์กร  
 
 (11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของกองทัพเรือ 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ส าคัญของกองทัพเรือตามที่รายงานไว้ในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของ
บุคลากรและผลลัพธ์ของกองทัพเรือ 

 
o กองทัพเรือไม่มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
 (12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา…..OK…. 
 
 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของกองทัพเรือและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร 
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของกองทัพเรือด าเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 
  • พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลส าเร็จ



ของแผนปฏิบัติการของกองทัพเรือท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  • สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการของกองทัพเรือและการสร้างนวัตกรรม 
  • สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 
  • ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  • ท าให้ม่ันใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ก าลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ 
  • ท าให้ม่ันใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

 
  กองทัพเรือมีระบบการเรียนรู้และพัฒนาก าลังพลของกองทัพเรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การศึกษาอบรมและพัฒนาก าลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้น
ตามล าดับเพื่อให้ได้ก าลังพลที่มีขีดความสามารถที่ต้องการ เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพเรือที่ได้รับมอบ
โดยการจัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศของกองทัพเรือ 
ซึ่งการศึกษาภายในทร. แบ่งออกเป็น๒ประเภทคือการศึกษาเพื่อการผลิตก าลังพลและการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาก าลังพลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตก าลังพล: ดังนี้ 
 ๑.๑ผลิตนายทหารสัญญาบัตรได้แก่ 
 ๑.๑.๑ หลักสูตร รร.นร.ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของทร. ได้แก่นายทหาร
พรรคนว. กล. และนย. 
  ๑.๑.๒หลักสูตร วพร.กศษ.พร. ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหญิงพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ 
  
 ๑.๒ผลิตนายทหารประทวนลูกจ้างและทหารกองประจ าการได้แก่ 
 ๑.๒.๑หลักสูตร นรจ.ประกอบด้วยรร.ชุมพลฯยศ.ทร. รร.พบ.กศษ.พร. รร.สส.
สส.ทร.รร.ขส.ขส.ทร. รร.ฟอ.กศษ.กพช.อร. รร.พธ.พธ.ทร. และรร.นย.ศฝ.นย. ในการผลิตนายทหาร
ประทวนหลักของทร.  
 ๑.๒.๒หลักสูตร วพร.กศษ.พร. ในการผลิตนายทหารประทวนหญิงพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย ์
 ๑.๒.๓หลักสูตร ดย.ทร. ในการผลิตนายทหารประทวนพรรคพิเศษเหล่าดย.  
 ๑.๒.๔หลักสูตร ชอร.กศษ.กพช.อร. ในการผลิตก าลังพลเป็นลูกจ้างประจ าของทร.ด้านการ
ช่างเฉพาะอย่าง 
 ๑.๒.๕ศฝท.ยศ.ทร. ท าการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจ าการให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปประจ าหน่วยต่างๆของทร. 
 ๒.การศึกษาอบรมและพัฒนาเพื่อการพัฒนาก าลังพล 
 มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ก าลังพลของทร. ทั้งที่ทร.ผลิตเองและที่รับเข้า
มาจากสถานศึกษาอ่ืนนอกทร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
หลัก ดังนี้ 
 ๒.๑เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการรับราชการ: เป็นการให้การศึกษา อบรม
และพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่ มีความรับผิดชอบ
สูงตามล าดับอันได้แก่ 
 ๒.๑.๑ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรประกอบด้วย  
 - หลักสูตรวทร. ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.อ.ขึ้นไปทุกพรรค – เหล่า 



 - หลักสูตรรร.อส.ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.ท. (นายทหารพศ. และนายทหารสัญญาบัตร
ที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน) 
 - หลักสูตรรร.สธ.ทร. ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.ต. (ผู้ส าเร็จการศึกษาจากรร.นร. และ
นายทหารปริญญาที่ได้รับการคัดเลือก) 
 - หลักสูตรพรรคนาวินผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศร.อ. (นายทหารนว. ส าเร็จการศึกษาจากรร.นร.) 
 - หลักสูตรทั่วไปผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศร.อ. - น.ต. (นายทหารปริญญาพรรคพิเศษ) 
 - หลักสูตรเพิ่มวิชาผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศร.ท. - ร.อ. (นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อน
ฐานะมาจากนายทหารประทวน) 
 - หลักสูตรนายช่างกลชั้นสูงผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน .ต. - น.ท. (นายทหารกล. 
หรือพศ.เหล่ายย.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 
 - หลักสูตรพรรคกลินผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศร.ท. - ร.อ. (นายทหารกล.ส าเร็จ
การศึกษาจากรร.นร.) 
 -หลักสูตรชั้นนายเรือและหลักสูตรชั้นนายนาวาซึ่งเป็นการอบรมและพัฒนาสาย
อาชีพ เฉพาะอย่าง ตามพรรค-เหล่า เช่นหลักสูตรชั้นนายเรือและช้ันนายนาวานย. ของศฝ.นย. เป็นต้น 
 ๒.๑.๒ส าหรับนายทหารประทวนประกอบด้วย 
 - หลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศจ.อ. ที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบเลื่อนฐานะเป็นพันจ่าเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ
พันจ่า 
 - หลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศพ.จ.อ. ที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ของนายทหารสัญญาบัตร 
 ๒.๒เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาอาชีพเป็นการให้การศึกษา อบรมและพัฒนา : เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นหลักสูตรนายทหารสื่อสารของรร.สส.
สส.ทร.และหลักสูตรต้นปืนของกฝร. เป็นต้น 

(อ้างอิง อทร.๑๐๐๒) 
  กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ  )ผช .ผบ .ทร .

เป็นประธานฯ  ( มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์ ทร.พร้อมทั้ง
พิจารณาโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและทุกระดับเพื่อให้การพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์ 
ทร .พ  .ทร  บวิสัยทัศน์และสอดคล้องกั  ๒๕๖๗  -  ๒๕๕๘.ศ.พ  ๒๕๖๗ .ศ .ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่ปลี่ยนแปลง
ไปโดยมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อทุ่มเทการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร กิจกรรม แผนงานและ
โครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังพลตามยุทธศาสตร์ ทร. (ระยะยาว๑๐ ปี) เป็น
ล าดับต้นๆ ซึ่งจะท าให้การจัดท าโครงการศึกษาของ ทร .เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังพล ทร .มีความชัดเจน 
คุ้มค่าและตรงตามความต้องการของ ทร .เป็นส าคัญ ซึ่งจะเป็นการเตรียมก าลังพลให้มีขีดความสามารรถ
และขีดสมรรถนะในสาขาที่มีความจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายของ ทร. ที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์โดย
คณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาก าลังพล
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร  .พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๗ จ านวน ๔ เปูาหมาย ประกอบด้วย 
   ๑) พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถพร้อมรบตามยุทธศาสตร์ด้านการปูองปราม 
โดยเน้นการพัฒนาก าลังพลรองรับการจัดหาเรือด าน้ า เรือฟริเกตสมรรถนะสูง เป็นล าดับแรก และเน้นใน
ส่วนของขีดความสามารถการปฏิบัติการรบในสาขาสงครามใต้น้ า การรบผิวน้ า การปูองกันภัยในอากาศ



และการปูองกันฝั่ง เป็นส าคัญทั้งนี้ ทร.ได้ด าเนินการจัดส่งก าลังพลไปศึกษาเกี่ยวกับเรื อด าน้ ามาบางแล้ว 
เช่น ในปี งป.๕๖ ได้จัดส่งก าลังพลชั้นยศ ร.ท.-น.ต. เดินทางไปศึกษาหลักสูตรพื้นฐานเรือด าน้ า ณ 
สาธารณรัฐเกาหล ี
   ๒) พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
รอบบ้าน และในภูมิภาค โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภาษาประเทศมหาอ านาจ เช่น ภาษาจีน เพื่อรองรับการสร้างบทบาทน าในการเสริมสร้างความม่ันคงทาง
ทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
   ๓) พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งกฎหมายที่มอบอ านาจให้ ทร. เพื่อให้การปฏิบัติการของ ทร.ในบทบาทด้านการรักษากฎหมายใน
ทะเลสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔  (พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติด้านการรั กษาสันติภาพได้ 
รวมถึงการบรรเทาสธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
(อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ /๕ ๘) 
 อีกทั้งกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ 
พร้อมทั้งอนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. โดยมีเปูาหมายให้ กองทัพเรือ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. และก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การจัดการ
ความรู้ ทร. ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑.สร้างก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์ความรู้  เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการแบ่งปันและให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการจัดการความรู้ ให้มี
ความเข้มแข็งในการเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน า และกระตุ้นบุคคลากรในหน่วยงานของตนให้สามารถจัดการ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยเป็นการจัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร.ให้มี
โครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัวคน) โครงสร้างบุคคลากร
ด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 
และสามารถยกระดับการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน 
 ๓. สร้างศูนย์ความรู้ของ ทร.ผ่านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
การจัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายและมี
ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของก าลังพล ทร. ที่จะน าขอมูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้ 

(อ้างอิง :แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 (13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
 
- กองทัพเรือมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร 

 
กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. มีหน้าที่ในการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา.ของ......ภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ของ สปท.ในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ ทร. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการ
ผลิตก าลังพลประเภทต่างๆ ของ ทร. ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ รร.นร. และ วพร.ฯ และต่ ากว่า
ปริญญาตรี ได้แก่ รร.นวก.ฯ รร.ชุมพล.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ เพื่อให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งได้อนุมัติหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ 
ทร  .พ.ศ.๒๕๕๗ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาของ ทร. ที่ท าหน้าที่ให้การศึกษาและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ตามชั้นยศ เช่น หลักสูตร วทร. หลักสูตรรร.สธ.ทร. หลักสูตรพรรคนาวินหลักสูตรเพิ่มวิชาหลักสูตรนักเรียน
พันจ่าเป็นต้น และเพิ่มความรู้ตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรนายทหารสื่อสารของรร.สส.สส.ทร. และ
หลักสูตรต้นปืนของกฝร. เป็นต้นน าหลักเกณฑ์และคู่มือดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการในการ
ฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และการบรรยายพิเศษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ทร .
ตามโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร  .พร้อมทั้งก าหนดให้รายงานผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.โดยการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment report : SAR) ของแต่ละหลักสูตรที่มีรายละเอียดอธิบายผลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ซึ่งจะรวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมด้วย  

อีกทั้งสถาบันการศึกษาของ ทร. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการผลิตก าลังพลประเภทต่างๆ ของ 
ทร. ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ รร.นร. และ วพร.ฯ และต่ ากว่าปริญญาตรี ได้แก่ รร.นวก.ฯ รร.ชุม
พล.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ จะได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ (สปท.) ในวงรอบทุก ๓ ปี 
และ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในวงรอบทุก ๕ ปี เพื่อให้การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ วพร.ฯ นั้น ยังจะได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด....มีตัววัดอะไรไหมว่าหลังการพัฒนา  คนท างานดีขึ้น ผิด
น้อยลงไหม..... 

 
(อ้างอิง บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๕๙๙๘ ลง ๘ต .ค. ๕๗ ) 

  
 
 
 
 
 
 



 
(14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งกองทัพเรือ
อย่างมีประสิทธิผล 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างมี
ประสิทธิผล 
 กองทัพเรือก าหนดแนวทางการรับราชการของก าลังพล โดยได้พิจารณาตามหลักการคือการ
ก าหนดให้ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพของแต่ละพรรค–เหล่าเม่ือแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ทั้งในสายงานเดิม
รวมทัง้การหมุนเวียนในสายงานอ่ืนเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามล าดับขั้นตอน
ของการเจริญเติบโตของต าแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่ก าหนดโดยจ านวนปีครองยศในแต่ละ
ชั้นยศ พร้อมทั้งได้รับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการในต าแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งสรุป
ได้ดังนี้ 
  ๑.นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจากรร.นร.ทุกพรรค–เหล่าเม่ือส าเร็จการศึกษาและได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้วในช่วงระยะเวลาตั้งแต่แรกบรรจุชั้นยศร .ต. ถึงระดับชั้นยศร.ท.จะบรรจุในหน่วย
ก าลังรบคือกร.และนย.เป็นหลักหลังจากนั้นในช่วงชั้นยศร.อ. ขึ้นไปจึงจะมีการหมุนเวียนไปบรรจุให้
ปฏิบัติงานในหน่วยและสายงานต่างๆตามพรรค–เหล่าและอัตราต่อไปทั้งนี้ยกเว้นพรรคนว .(สาย
วิทยาการอศ.)และพรรคนว.(สายวิทยาการพธ.ทร.)ซึ่งเป็นสายงานเทคนิคที่จะบรรจุให้กับหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการตั้งแต่แรกบรรจุ 
  ๒. นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการก าหนดพรรค-เหล่าและสายวิทยาการ
เม่ือแรกบรรจุจะเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการของแต่ละพรรค - เหล่าต่อไปโดย
สรุปคือแนวทางการรับราชการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามหลักการเดียวกันก็คือการปฏิบัติงานในระดับผู้
ปฏิบัติในชั้นยศร.ต. - น.ท. และในระดับผู้บริหารในช่วงช้ันยศตั้งแต่น.อ.ขึ้นไป 
  ๓. นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวนหรือนายทหารข. หลักการในการก าหนด
แนวทางการรับราชการคงเป็นไปในท านองเดียวกันแต่ส าหรับนายทหารประเภทนี้แล้วจะมีข้อจ ากัดอยู่ที่
ต าแหน่งอัตราที่จะเลื่อนยศสูงข้ึนซึ่งมีจ านวนน้อยดังนั้นการเลื่อนขึ้นด ารงยศในระดับน .ต.หรือน.ท. จึงต้อง
ใช้การสอบแข่งขันเป็นหลักและจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะข้ึนครองยศสูงได้ 

(อ้างอิง : อทร.๑๐๐๑) 
 
 การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร กองทัพเรือ 
  ๑.แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมก าลังพลส าหรับต าแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่

ส าคัญ (Succession Planning) : เป็นการด าเนินการเพื่อให้สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา
ด ารงต าแหน่งส าคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรร
หาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ส าหรับต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญในอัตรา
ชั้นยศ พล.ร.ต. และ พล.ร.ท. ของ ทร. 
  แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  (๑) การก าหนดต าแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ส าคัญ :ได้แก่ อัตราชั้นยศ พล.ร.ต. 
และ พล.ร.ท. ของ ทร. 



  (๒) การก าหนดคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่ง แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
      - คุณสมบัติพื้นฐาน :เป็นคุณสมบัติที่ก าหนดให้มีในทุกต าแหน่ง ประกอบด้วยจ านวนปี
ครองยศเป็นไปตามที่ ทร.ก าหนดล าดับอาวุโสพรรค – เหล่า การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยการทัพ
มีคะแนนประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรเกินร้อยละ ๗๕ (เฉพาะการเลื่อนจาก น.อ.พิเศษ -พล.ร.ต.)และ
ไม่อยู่ระหว่างการพักราชการ ถูกสอบสวน หรือการด าเนินคดีใด ๆ  
   - คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  เป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่
มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงในแต่ละต าแหน่ง เช่น  ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องและการ
ส าเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
   - คุณสมบัติพิ เศษ เป็นคุณสมบัติส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพิ่มเติม  
ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติประจ าต าแหน่งจ านวนมาก เช่นเคยด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่จะเข้ารับต าแหน่งการส าเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตร วปอ.และได้รับ
การยอมรับจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
  (๓) แนวทางในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง   
   - คัดกรองรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน ด้วยระบบสนับสนุนข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) 
   - คัดกรองรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประจ าต าแหน่งในแต่ละต าแหน่ง 
ด้วยระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) 
   - น ารายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประจ าต าแหน่งในแต่ละต าแหน่ง พร้อมรายละเอียด
คุณสมบัติพิเศษของแต่ละนาย (ถ้ามี) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายและแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของ 
ทร. 
  แนวทางฯ นี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ โดยคัดกรองกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในต าแหน่งนั้น ๆ ให้อยู่ในจ านวนที่สะดวกต่อ
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้จะไม่ลิดรอนอ านาจในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาแต่ประการใด 
  อาทิเช่น การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมส าหรับด ารงต าแหน่ง ผบ.กตอ.กร. อัตรา พล.ร.ต. นั้น 
กลุ่มผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณานั้น จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐาน อันได้แก่ ปี
ครองยศ อัตราชั้นเงินเดือน อาวุโส/รุ่น ที่เหมาะสม เป็นต้น หลังจากนั้นจะต้องผ่านคุณสมบัติประจ า
ต าแหน่งอันได้แก่ มีประสบการณ์การผ่านงาน ในต าแหน่ง รอง /เสธ. ของหน่วยที่ หน.หน่วย เป็นนายพล
เรือ  ผ่านการเป็น ผบ.เรือ และ ผ่านหลักสูตรผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ า เป็นต้น ซึ่งก็จะท าให้ได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดผ่านการคัดกรองมาในจ านวนที่เหมาะสมตามล าดับความเหมาะสม เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในการโยกย้ายลงต าแหน่งดังกล่าว 
 ๒.แนวทางการบริหารจัดการก าลังพลกลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง(TalentManagement) : เป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง(HighPotential)ในการท างานและสามารถสร้างผล
การปฏิบัติงานในระดับสูง(HighPerformance)ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์กรโดยผ่าน
กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบอันได้แก่ การระบุ (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง) การ
พัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา) การธ ารงรักษา (การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน) ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการท างานและก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และคุณลักษณะในต าแหน่งงานที่ส าคัญขึ้นตามล าดับเพื่ อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญ (SuccessionPlanning) ที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 



 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนายทหารสัญญาบัตรช่วงชั้นยศไม่เกิน น .อ.พิเศษ ที่มีขีด
สมรรถนะสูง และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญของ
องค์กร ได้อย่างมีคุณภาพและในเวลาที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
……ทบทวนโดย..ส ารวจ..  ทุกกลุ่มและทุกระดับ...จัดล าดับ..ท าแผน...เสนอผบ.พิจารณา..ด าเนินการตามแผน...

ประเมินความพึง/ไม่พึงพอใจในกิจกรรมตามแผน....สรุปผลเสนอผู้บริหาร...ปรับปรุงในปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวกกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทัพเรือ (Navy Happy Workplace Work Flow)

 

หน่วย/คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบปัจจัยความสุข 

ความต้องการของชุมชน 

2 
ทบทวนปัจจัยและจดัท าแบบ

ประเมิน 

ปัจจัยที่สรา้งบรรยากาศในการ
ท างาน (Hygiene Factors) 

1. สุขภาพกาย 
2. สุขภาพจิต 
3. ความรู้และทักษะ 
4. สภาพการท างาน 
5. นโยบายการบริหารงาน 
6. สิทธิก าลังพล 
7. การเงิน 
8. การสวัสดิการ 
9. การบริการ 
10. การปกครอง 
 

ความต้องการของก าลังพล 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

8 
สิ้นสุด 

1 
เริ่มต้น 

นขต.ทร. / หน่วยเฉพาะกิจ 
ทร. 

หน่วย/คณะกรรมการฯ ของ
หน่วยงาน 

ปัจจัยทีส่รา้งแรงจูงใจ 
(Motivator Factors) 

1. จิตวิญญาณ 
2. ความส าเร็จในการท างาน 
3. ต าแหน่งงานและความก้าวหนา้ 
4. การยอมรับนบัถือ 
5. ภาพลกัษณ ์
 

ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินการ 

การติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงโครงการ 

3 
การประเมินความพึงพอใจ 

 

4 
จัดท ากลยุทธการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 

5 
จัดท าแผนงานโครงการ 

 

6 
ด าเนินการตามแผนงาน 

และประเมินผล 
 

7 

การจัดเก็บข้อมูลและ 
เผยแพร่ใน Website 

 

ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันการ
สัมมนาก าหนดปัจจยั 

การประเมินในวงรอบที่ผ่านมา 


