หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร
ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากรและในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผล
การดาเนินการที่ดีรวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพันบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อนา
ศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร :กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่
เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล
ให้อธิบายว่ากองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากรเพื่อให้
งานของกองทัพเรือบรรลุผลสาเร็จ ให้อธิบายว่า กองทัพเรือดาเนินการอย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ทางานที่เกื้อหนุน และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ(Capability) และอัตรากาลัง
ด้านบุคลากร
หน้าที่และพันธกิจตามกฎหมาย
ของกองทัพเรือ
ขีดความสามารถ
ของกองทัพเรือ ที่ต้องการ
ขีดความสามารถของบุคลากร
ที่ต้องการ

อัตรากาลังของบุคลากร
ที่ต้องการ

ขีดสมรรถนะหลัก

การบรรจุกาลังพล ยามปกติ

ขีดสมรรถนะประจากลุ่มงาน

การบรรจุกาลังพล ยามสงคราม

ขีดสมรรถนะด้านการบริหาร

กองทัพเรือมีการจัดหน่วยขึ้นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กาหนดได้ในพระราชกฤษฎีกาการจัด
ส่วนราชการกองทัพเรือ โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการ เพื่อรองรับงานด้านฝ่ายอานวยการ ฝ่ายปฏิบัติ
ฝ่ายสนับสนุนและมีการจัดหรือกาหนดอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ
ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบโดยกองทัพเรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตรากองทัพเรือ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การพิจารณากาหนดโครงสร้างการจัดส่วนราชการ ภารกิจ ทักษะความรู้และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความต้องการของภาระงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยจัดทาให้อยู่ในรูปแบบของมาตรฐาน

การจั ดหน่ วยประเภทนั้ น ๆ และจั ดทาออกมาเป็นเอกสารหลั กฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรา
ยุทโธปกรณ์ โดยเป็นการกาหนดจานวนอัตราตาแหน่ง และคุณลักษณะและทั กษะที่จาเป็นของบุคลากรในแต่
ละตาแหน่งให้สอดคล้องรองรับกับภาระงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
ซึ่งในส่วนของการบรรจุกาลังตามอัตราของหน่วยขึ้นตรง นั้น ได้มีการพิจารณาความต้องการในการบรรจุกาลัง
ในอัตราของหน่วยขึ้นตรงให้สอดคล้องกับภารกิจ และหน้าที่ได้รับมอบ และสถานภาพด้านงบประมาณ โดย
กองทัพเรือได้พิจารณากาหนดสัดส่วนการบรรจุกาลังพลตามโครงสร้างของกองทัพเรือดังนี้
๑. ส่วนบัญชาการ
๑.๑ กพ.ทร.ขว.ทร. ยก.ทร. กบ.ทร.กพร.ทร.สปช.ทร. และ สยป.ทร. บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตรา
๑.๒ หน่วยอื่นๆ บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตรา
๒.ส่วนกาลังรบ
๒.๑ กร.นย. สอ.รฝ.ทรภ.๑-๓ บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตรา
๒.๒ ฐท.สส. และ ฐท.กท.บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของอัตรา
๒.๓ กรม สห.ทร.บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราเต็ม (อจย.)
๓. ส่วนยุทธบริการและส่วนการศึกษาและวิจัย บรรจุกาลังพลไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของอัตรา
(อ้างอิง: บันทึก กพ.ทร. ที่ กห๐๕๐๓/๓๙ เรื่อง การกาหนดสัดส่วนควบคุมกาลังพลตามโครงสร้าง ทร.ลง ๒ มิ.ย.๕๗)
(2) บุคลากรใหม่
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้
กองทัพเรือมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง
วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรที่กองทัพเรือจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจั ด หาก าลั ง พลเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรตามประเภท จ านวนและมี
คุณลักษณะ/ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามความต้องการที่กาหนด เข้ามาให้การศึกษา
ตามหลักสูตรที่กาหนด จนสาเร็จการศึกษา และรับเข้าบรรจุ รวมทั้งกาหนดเส้นทางความเจริญเติบโตใน
สายอาชี พ การอบรมและพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ต ามแนวทางรั บ ราชการ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อรักษาและจูงใจให้บุคคลากรอยู่ในกองทัพเรือต่อไป โดยได้ดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาแผนความต้องการในการผลิตกาลังพลตามประเภทและจานวนต่างๆ อันได้แก่ แผน
ผลิตนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาล นักเรียนจ่าทหารเรือสาขาต่างๆ (นักเรียนจ่านาวิกโยธิน นักเรียนจ่า
ขนส่ง นักเรียนจ่าสื่อสาร และนักเรียนจ่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่
พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของกองทัพเรือในแต่ละปีงบประมาณ
๒.จัดทาแผนความต้องการในการจัดหากาลังพล นายทหารปริญญาและนายทหารประทวน ใน
สาขาที่ขาดแคลนและไม่มีการผลิตในส่วนของ ทร.พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของ
กองทัพเรือในแต่ละปีงบประมาณ
๓. กาหนดผู้รับผิดชอบทั้งที่เป็นหน่วยงานและคณะกรรมการในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษา
บุคลากรในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. ให้ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และว่าจ้างดาเนินการประกาศรับสมัครและเลือกสรรด้วยการ
สอบคัด เลือกในภาคทฤษฎี การทดสอบร่ า งกาย การสอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค เพื่ อให้ บุค ลากรที่
ต้องการตามคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของแต่ละตาแหน่งแล้วจะบรรจุบุคคลดังกล่าวลงปฏิบัติงาน

๕. จัดทาแนวทางการรับราชการของกาลังพล (Career Path) เพื่อใช้ในการกาหนดเส้นทางการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพ ในเรื่องของปีครองยศ การหมุนเวียนในตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้นยศ และ
การเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนว
ทางการรับรับราชการในแต่ละช่วงชั้นยศต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเปูา หมายและแรงจูงใจในการ
ทางานและการพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายดังกล่าวของกาลังพล
๖.มีการอบรมและพัฒนากาลังพล เพื่อเพิ่มพูนความรู้สาหรับปฏิบัติในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ตาม
แนวทางรับราชการ โดยการจัดทาเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ของกาลังพล ทร.
๗.มีการพิจารณาบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นประจาตามวงรอบทุก ๖เดือน และมีการ
กาหนดให้สิทธิ สวัสดิการและการบารุงขวัญที่เหมาะสมกับระดับชั้นยศและตาแหน่งของบุคลากร
สาหรับการผลิตและจัดหากาลังพลนั้น กองทัพเรือได้เปิดรับสมัครจากบุคคลพลเรือนโดยทั่วไป ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาศให้บุคคลที่มีความหลากหลายมาสมัครเพื่อทาการคัดสรรให้ได้ผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และตรงต่อความต้องการที่กาหนด
(3) การทางานให้บรรลุผล
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้….ยามปกติ
• งานของกองทัพเรือบรรลุผลสาเร็จ
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
• มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
กองทัพเรือมีการจัดหน่วยขึ้นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ตามที่กาหนดได้ในพระราชกฤษฎีกา
การจัดส่วนราชการกองทัพเรือ โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการ เพื่อรองรับงานด้านฝุายอานวยการ
ฝุา ยปฏิบั ติ ฝุา ยสนับ สนุ น โดยการจั ด หรื อ กาหนดอั ตราของหน่ วยขึ้น ตรงกองทัพ เรื อให้ส อดคล้ องกั บ
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบโดยการจัดทาออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า
อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรายุทโธปกรณ์รวมทั้งมีการจัดระบบงาน การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้น และมอบอานาจการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของ
คาสั่งมอบอานาจ ซึ่งจะเป็น การกระจายอานาจในการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่างๆ บรรลุผลสาเร็จในภาพรวมของกองทัพ เรือ ที่ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ
อีกทั้งกองทัพเรือ มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสาย
งาน ในลักษณะ Cross Functionซึ่งจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมกันดาเนินการในภารกิจ
หรื อโครงการที่มี ค วามส าคัญและมีค วามท้า ทายในการปฏิ บัติที่จะส่งผลต่อ การพัฒ นาหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น อาทิเช่น
๑.คณะกรรมการการพั ฒนากาลัง พลและการจัดการความรู้ กองทั พเรื อ ซึ่ง มี ผช.ผบ.ทร.เป็ น
ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ที่สาคัญ
ดังนี้
- กาหนดนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนากาลังพลรองรับยุทธศาสตร์ ทร. เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง

- พิจารณาโครงการศึกษาของ ทร. ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและทุกระดับ
- กาหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ของ ทร. เพื่อให้พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานใน ทร.
(อ้างอิง : คาสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนากาลังพลและการจัดการ
ความรู้กองทัพเรือ ลง ๒๒ ม.ค.๕๘)
๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ มีหน้าที่ดังนี้
- การกาหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร.
- กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร.
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร.
(อ้างอิง : คาสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗๘๑/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ต.ค.๕๔)
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร….ยามไม่ปกติ
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้นความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
-กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการบริ หารอัตรากาลัง ความต้องการของบุคลากรและความจาเป็นของ
กองทัพเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือ มีการจัดทาแผนผลิตและจัดหากาลังพลในแต่ละประเภท เพื่อบรรจุในโครงสร้างอัตรา ตาม
ความต้องการที่หน่วยขึ้นตรงเสนอความต้องการมา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสัดส่วนการควบคุมกาลังพล
ตามโครงสร้างกาลังที่ ทร.กาหนด อัตราการสูญเสียของหน่วยต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการเกษียญอายุราชการ
การลาออก การเสียชี วิต หรื อโอนย้ ายไปหน่ วยงานอื่ น เป็นต้ น และมีความสอดคล้องกั บสถานภาพด้ าน
งบประมาณ เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีกาลังพลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยให้เกิด
ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง
กาหนดเป็นนโยบายกองทัพเรือให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือบริหารจัดการกาลังพลของหน่วยให้มีการ
ถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ เพื่ อให้ กาลั งพลสามารถปฏิ บัติ ง านแทนกั น ได้ เมื่ อ ผู้ ปฏิ บั ติง านหลั ก ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ โดยมีแนวทางการดาเนินการให้มีการจัดทาคู่มือหรือคาแนะนาการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งที่
หน่วยพิจารณาว่าเป็นตาแหน่งสาคัญ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กาลังพลสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้
(อ้างอิง นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปี งป. ๕๘ด้านกาลังพล ข้อ ๙)
อีกทั้งกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ โดยกาหนดหน้าที่ดังนี้
- จัดทาแนวทางให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดาเนินการนาความรู้ที่ได้จากการฝึก ศึกษา อบรม และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของกาลังพลในทุกระดับ นามาบันทึกและพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงาน และให้ทุกคนในหน่วยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาแนวทางในการส่งเสริมให้กาลังพลของ ทร. แลกเปลี่ยนองคืความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกลงในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ ทร. เป็นองคืกรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ที่มีความรู้ต่างๆ เกษียณอายุราชการไปแล้ว องค์ความรู้ต่างๆ ก็ยังคงอยู่กับองค์กร ให้
ผู้ปฏิบัติงานนามาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หรือต่อยอดความรู้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

(อ้างอิง : คาสั่งคณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือที่ /๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ลง ม.ค.๕๘)
กาหนดแนวทางรับราชการ(Career Path) ของกาลังพลกองทัพเรือให้ปฏิบัติงานตามสาขา
อาชีพของแต่ละพรรค – เหล่าเมื่อแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้
เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้นาหน่วยได้ (ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
แต่ละตาแหน่งประมาณ๓ปี) ทั้งในสายงานเดิมรวมทั้งการหมุนเวียนในสายงานอื่นเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ ให้มี
ความรู้ที่หลากหลายและมีขีดความสามารถในงานหลายด้านและประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามลาดับ
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของตาแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่กาหนดโดยจานวนปีครองยศใน
แต่ละชั้นยศรวมทั้งได้รับ การศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการใน
ตาแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามแนวทางการรับราชการ
(อ้างอิง : อทร ๑๐๐๑ .ตอนที่ ๓)
กองทัพเรือได้กาหนดแนวทางการใช้กาลังพลสารองของ ทร .ในการบรรจุอัตรากาลังให้แก่หน่วย
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริม เพิ่มเติมกาลัง หรือทดแทนการสูญเสีย เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องใช้แผนปูองกันประเทศ
หรือในยามสงครามโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑.หน่ วยใช้ ก าลั ง ได้ แก่ ทรภ.๑ - ๓ ศปก.ทร. และ ศปก.ทรภ.๑ - ๓ได้ รั บการบรรจุ ก าลั งพล
ประจ าการเสริ มให้เ ต็ม ตามอัต ราจากกร. นย. และ สอ.รฝ.และหากยัง ไม่เ ต็ม ตามอัต ราให้จัด สรร
เพิ่มเติมจากกาลังพลในหน่วยส่วนการศึกษาและวิจัย ส่วนบัญชาการ และส่วนยุทธบริการ ตามลาดับ
๒.กร. นย. สอ.รฝ. ฐท.สส. ฐท.กท. และ อศ.ได้รับการบรรจุกาลังพลประจาการเสริมให้เต็มตาม
อัตราจากกาลังพลในหน่วยส่วนการศึกษาและวิจัย ส่วนบัญชาการ และส่วนยุทธบริการเท่าที่จะจัดสรรได้
ให้หน่วยมีกาลังพลเหลือเพียงพอทาหน้าที่ในยามสงคราม ซึ่งเมื่อบรรจุกาลังพลประจาการเสริมแล้วยังไม่
เต็มตามอัตราให้พิจารณาใช้กาลังพลสารองบรรจุเสริมให้เต็มตามอัตราส่วนที่เหลือ รวมทั้งพิจารณากาลัง
พลสารองทดแทนการสูญเสีย
๓. สห.ทร. และส่วนยุทธบริการ (อร. อล.ทร. สพ.ทร. พธ.ทร. ขส.ทร. และ วศ.ทร.) ได้รับการ
บรรจุ ก าลั ง พลประจ าการเสริ ม ให้ เ ต็ ม ตามอั ต ราจากก าลั ง พลในหน่ ว ยส่ ว นการศึ ก ษาและวิ จั ย ส่ ว น
บัญชาการ และส่วนยุทธบริการเท่าที่จะจัดสรรได้และจากกาลังพลสารองของ ทร.ด้วย
(อ้างอิง : ระเบียบทร.ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ .และ ตามอนุมัติ ทร ๒๕๓๙.ศ.ท้ายบันทึก
ยก/๐๕๐๕ที่ กห .ทร.๕๐ ลง ๔ ก.ง ทรเรื่อง การกาหนดแนวทางการใช้กาลังพลสารองขอ ๕๓.พ.)
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(5) สภาพแวดล้อมการทางาน
- กองทัพเรือดาเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านสุขภาพและสวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
-มีการกาหนดตัววัดและเปูาประสงค์อะไรบ้างสาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากร และ
เปูาหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่างที่สาคัญหรือไม่สาหรับสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
กองทัพเรือกาหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ในด้านสุขภาพ สวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของกาลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

และความเพียงพอต่อความต้องการของกาลังพลอย่างต่อเนื่อง และตามกรอบงปประมาณของ ทร. โดยได้
ดาเนินการดังนี้
ด้านสุขภาพ
- จัดให้มีโรงพยาบาล/สถาพยาบาลของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ของ ทร. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ
ของกาลังพล ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การคัดกรอง ปูองกัน บาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกาลังพล
- จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจาหน่วยที่ออกราชการสนาม
- จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย ในพื้นที่ของ ทร. เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น
- กาหนดให้กาลังพลทุกนายรับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งให้หน่วยต่างๆ ของ ทร.
ทดสอบสมรรถภาพกาลังพล จานวนปีละ ๒ ครั้ง
- กาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้กาลังพลออกกาลังกายเป็น
การส่วนรวมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกาลังพลภายในหน่วยปีละ ๒ ครั้งและกวดขันให้กาลังพลไป
ตรวจสุขภาพประจาปีตามกรอบเวลาที่กาหนด รวมทั้งกาหนดให้กาลังพลมีดัชนีมวลกาย(BMI) ไม่เกิน ๒๔ ๙.
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือลดลง
- กาหนดให้มีแผนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบาบัด รักษาและฟื้นฟูกาลังพล
ให้พ้นภัยจากสิ่งเสพติด เพื่อการทางานได้เต็มประสิทธิภาพได้ต่อไป
ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทางาน
- ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ระวังปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติ ในการระวัง
ปูองกันอัตรายในขณะปฎิบัติงาน
-ให้หน่วยต่างๆ จั ดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจาหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น
ประจาทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการกาหนดมาตรการปูองกันความเสียหายของหน่วยและมีการซักซ้อมเพื่อ
รองรับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
-จัดให้มีหน่วยรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรการต่างๆ ในการปูองกันความเสียหายของหน่วย
เป็นประจาทุกปี
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางาน
-ให้หน่วยยุทธบริการ ได้แก่ กรมขนส่งทหารเรือ จัดรถและเรือโดยสาร สาหรับรับ-ส่งกาลังพลจาก
พื้นที่ต่างๆ มายังสถานที่ปฏิบัติงาน
กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ โดยได้กาหนดปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของก าลั ง พล จ านวน ๑๕ ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการทางาน นโยบายการบริหารงาน ความสาเร็จในการ
ทางาน ตาแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิกาลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การ
ยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของกาลังพล
จานวน ๒ ปัจจัย ได้แก่
๑. สภาพการทางาน (ปัจจัยที่ ๕ ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ความปลอดภัย ได้แก่ สถานที่ทางานมีความปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่
เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟูา การจราจร
๑.๒ อาชีวอนามัย ได้แก่ สถานที่ทางานมีการจัดการเกี่ยวกับชีวอนามัย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทาง
ร่างกายและทางจิตใจ เช่น มีการจัดการน้าสะอาด การปูองกันเชื้อโรค

๑.๓ สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ การระบาย
อากาศ ความอแออัด
๒.การบริการ (ปัจจัยที่ ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ การขนส่ง ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขนส่ง เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่กาลังพล เช่น รถบริการ เรือบริการ และอากาศยาน
๒.๒ การเลี้ยงดู ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การบริการจัดเลี้ยง
๒.๓ ที่พักอาศัย ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย
.........เป็นสวัสดิการ ข้อ
6..........
พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ทร.ดาเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทางานของ
กาลังพลตามปัจัยชี้วัดที่กาหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความสาคัญและระดับความ
พึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน เพื่อนาผลการประเมินฯ ที่ได้ มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของกาลังพลให้ดีขึ้นตามลาดับความสาคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการทางานของกาลังพล ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน และแต่
ละระดับ
(อ้างอิง : คาสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๗๘๑/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ต.ค.๕๔ และบันทึก คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ที่ พค.๓/๕๘ ลง ๙ ม.ค.๕๘)
(6) นโยบายและสวัสดิการ
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร
กองทัพเรือได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตามประเภท
และส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่สาคัญที่กองทัพเรือจัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง
กองทัพเรือ ได้จัดสวัสดิการ และการบริการต่างๆ ให้กับกาลังพล เพื่อการดูแลและช่วยเหลือด้าน
ความเป็นอยู่และการดารงชีวิตของกาลังพลในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ความพึง
พอใจและให้เกิดแรงจูใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ในด้านต่างๆ ดังนี้
ควรแบ่งหมวดหมู่ ว่าเป็น สวัสดิการหน่วยจัดให้ตามนโยบาย สวัสดิการตามสิทธิ สวัสดิการเพิ่มเติม
๑. ร้า นค้า และสโมสร ได้แ ก่ การบริ หารจัดการเกี่ยวกับร้ า นค้า และสโมสร เช่น หอประชุม
กองทัพเรือ ราชนาวีสโมสร นันทอุทยานสโมสร
๒. ที่พักอาศัยส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็นส่วนของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวน เช่น แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือบางนา แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือทุ่งมหาเมฆ
แฟลตพักอาศัยส่วนกลางทหารเรือสุขสวัสดิ์ เป็นต้น
๓. การออมทรัพย์และการกู้เงิน ภายในกองทัพเรือ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม สหกรณ์เคหะ
สถานราชนาวี
๔. การกีฬาและนันทนาการให้กับกาลังพลและครอบครัว เช่น ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี สนามยิง
ปืน

๕.สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารรับรอง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ฌาปน
สถาน
๖. ทุนช่วยเหลือและการประกันภัยต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร การประกันภัย ประกันชีวิต ให้กับ
กาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย
๗. การขนส่งเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่กาลังพล เช่น รถบริการ เรือบริการ และอากาศยาน
๘. ด้านอื่นๆ เช่น การกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การจาหน่ายสินค้าเป็นเงินผ่อนส่ง
เป็นต้น
อีกทั้งกองทัพเรือ ได้กาหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและ
การบริการให้กับกาลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีเปูาหมายเพื่อให้
กาลังพลทุกระดับได้รับสวัสดิการและการบริการกาลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งกาหนดเป็น
แนวทางการดาเนินการดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการกาลังพล เพื่อให้กาลังพลทุกระดับ
ได้รั บสวัสดิการและการบริการกาลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม เพื่อให้มีขวัญกาลังใจ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
๒.ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้กาลังพลชั้นผู้น้อยทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์
รวมถึงให้บริ การด้ า นการสวัส ดิ การ ให้เ ป็ น ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว ทั้ งสวั สดิก ารของ ทร. และ
สวัสดิการที่หน่วยจัดขึ้น เพื่อให้ กาลังพลชั้นผู้น้อยสามารถเข้า ถึงและได้รั บประโยชน์ตามสิทธิ ด้านการ
สวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
๓.จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยกาลังพลและครอบครัวให้ได้รับ ตามสิทธิอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
รวมทั้งจั ด ให้กาลังพลและครอบครัวได้รั บสวัสดิการด้า นการรั กษาพยาบาลอย่า งเหมาะสมและทั่วถึง
เพื่อให้ กาลังพลและครอบครั วได้ รั บการบริ การด้านที่พักอาศัยและการรั กษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและ
พอเพียง
(อ้างอิง นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปี งป. ๕๘ด้านทั่วไป ข้อ ๕)

5.2 ความผูกพันของบุคลากร :กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุความสาเร็จในระดับกองทัพเรือ และระดับบุคคล
ให้ อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารที่ ก องทั พ เรื อ พั ฒ นาบุ ค ลากร หั ว หน้ า งาน และผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการ
ดาเนินการที่ดีรวมทั้งวิธีการที่กองทัพเรือทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(7) องค์ประกอบของความผูกพัน
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน วิธีการกาหนด
องค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร (….-ขอดูปัจจัยในแต่ละ
กลุ่มชั้นยศ/ตามส่วนงาน....)
กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลของ ทร. โดยมี รอง เสธ.ทร.(ที่
รับผิดชอบงานด้านกาลังพล) เป็นประธานกรรมการและให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. กาหนดนโยบาย ทิศทางและแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลของ ทร. ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนโยบาย ทร.
๒. กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน ข้อกาหนดและตัวชี้วัดสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล ทร.
๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทร. และรายงานผลให้ ทร.
ทราบตามห้วงเวลาที่กาหนด
สาหรับการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพล ทร.นั้น จะเป็นการสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจแก่กาลังพล โดยเริ่มจาก....2...การกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึง
พอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม แล้วนาไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลกับกาลังพล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรโดย
การนี้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลของ ทร .ได้จัดการสัมมนาการโดยเชิญผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่ได้มีการ....1....สารวจความต้องการที่หลากหลายของกาลังพลของหน่วยตนเอง
มาร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ.....3...จัดลาดับและทาแผนจัดทากระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกาลังพลของกองทัพเรือ จนได้รับการ....4....อนุมัติจากกองทัพเรือ .....5...ดาเนินการตาม
แผน/กระบวนการ............6.......สารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ.........7......สุปเสนอผบ.ทร. เพื่อปรับปรุง
ปัจจัยในครั้งต่อไป.....รายละเอียดตามผนวก ซึ่งมีกระบวนการที่สาคัญๆ ดังนี้
๑. ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันการสัมมนากาหนดปัจจัย ได้ ๑๕ ปัจจัย ประกอบด้วย
๑.๑.ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator Factors) จานวน ๕ ปัจจัย ได้แก่ จิตวิญญาณ
ความสาเร็จในการทางาน ตาแหน่งงานและความก้าวหน้า การยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์
๑.๒ ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางาน (Hygiene Factors) จานวน ๑๐ ปัจจัย ได้แก่ สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ความรู้และทักษะ สภาพการทางาน นโยบายการบริหารงาน สิทธิกาลังพล การเงิน การ
สวัสดิการ การบริการและการปกครอง
๒. ทบทวนปัจจัยและจัดทาแบบประเมิน
๓. ทาการประเมินความพึงพอใจของกาลังของหน่วยต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป
๔. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีได้รับจากการสารวจและการประเมิน แล้วจัดทาแผนงานโครงการของหน่วย
ต่างๆ
๕.ดาเนินการตามแผนงาน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกาลัง
พล
(อ้างอิง : บันทึก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลของ ทร. ที่ พ.๑/๕๔ ลง ๑๔ ก.พ.๕๔ เรื่อง
ขออนุมัติกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลของ ทร.)
(8) วัฒนธรรมของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทางานที่ให้ผล
การดาเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร
กองทัพเรือ จัดให้....1....มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือนและทุกสัปดาห์ ทั้งในระดับผู้บริหารและ
ระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการดาเนินการในระหว่างหน่วยงานในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และภายใน

หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ เพื่อรับฟังข้อมูล อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ข้อยุติที่ได้จากการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการอภิปราย ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกัน จน
ได้เป็นข้อสรุปในการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลต่อไป
อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของกองทัพรือ จะ....2......มีการเยี่ยมเยียนข้าราชการในหน่วยรองของตน
เพื่อ พบปะ พูดคุย ติดตามงาน รวมทั้งหารือกันภายในหน่วย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสได้ถกแถลงกับ
ผู้บริหารระดับรองและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในการรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการทางาน รวมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะสามารถนาไปพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วย ให้มีผลสาเร็จตามที่ต้องการยิ่งขึ้น
หน่วยงานในกองทัพเรือยังมี การ....3.....ประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วย/กอง/แผนก
เพื่อเป็นเวที ในการแสดงและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น เพื่อการปรั บปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้ง
กองทัพเรือ จัดให้มี...4......การสัมมนาฯ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเชิญผู้แทน
หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ มาร่วมกันรับฟังหลักการและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยกัน ระดม
ความคิดในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้แ นวทางการปฏิบัติที่สามารถ
นาไปใช้อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มาจากการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาค
ส่วนในองค์กร
(9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและ
สร้างความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยก
ย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร
- ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้ า งนวั ต กรรม การมุ่ ง เน้ น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการของกองทัพเรืออย่างไร
ในปี 2557กองทัพเรือได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกาลังพลของ ทร. และแนวทางการ
ประเมิน ฯ ตามแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)โดยจะทดลองการประเมิน ฯ ในระดับ
นายทหารประทวนและลู ก จ้ า งประจ าก่ อ นรวมทั้ ง ให้ กพ.ทร. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น และ
รายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม แล้วเสนอขออนุมัติใช้ในการประเมินกาลังพลทั้งหมด
รวมทั้งเสนอขอยกเลิกแบบประเมินอื่น ๆ ที่มีความซ้าซ้อนต่อไปโดยมีขั้นตอนในการดาเนินการตามกรอบ
แนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ดังนี้
๑.การ....1....วางแผนการปฏิบัติงาน (Performance Planning) เป็นขั้นที่ผู้บังคับบัญชาและ
กาลังพลมา ทบทวนว่าภารกิจ ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างโดยเน้นการสื่อสารสองทางแบบมีส่วนร่วม
(Two – way Communication) แล้วร่วมกันคิดเพื่อ....2.....ทาการตกลงร่วมกันในเรื่องของเปูาหมาย
และดัชนีชี้วัดผลงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้านผลลัพธ์และด้านพฤติกรรม สาหรับด้าน
พฤติกรรมนั้น ทร.ให้ใช้ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไปก่อน

๒.การดาเนินการ (Performance Execution) เป็นการ...3.....ติดตามและพัฒนา ทั้งในบทบาท
ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องส่งเสริมกระตุ้น จูงใจ สร้างบรรยากาศในการทางาน เป็นผู้ฝึกสอน ที่ปรึกษา
และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนผลการปฏิบัติงานของกาลังพลของตน
ว่าเป็นไปตามดัชนีชี้วัดและเปูาหมายหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา อาทิ อบรม สอนงาน เป็น
ต้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเปูาหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ
และในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับและรับการสอนงานอย่างตั้งใจ ทบทวนผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของตนเองเป็ น ระยะๆ เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานเป็ นไปตามเปู าหมายที่ ตกลงกั นไว้ ซึ่ งเป็ นการ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องทั้งวงรอบ
.......4......๓.การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) เป็น ขั้น การ
ประเมินผลงานของ พนง. โดยการวัดผลการปฏิบัติงานงานที่ปฏิบัติได้ จริง (Acturl Performance)
เปรียบเทียบกับผลงานที่ ผบ.ชา คาดหวัง (Expected Performance) ตามปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้าน
ผลลัพธ์และด้านพฤติกรรมว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร
๔. การทบทวนการปฏิบัติงาน (Performance Review) เป็นขั้นที่ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามีผลสาเร็จอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร การปฏิบัติงานร่วมกัน
ในอนาคตต้ อ งพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อะไร อย่ า งไร เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในอนาคตประสบ
ความสาเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้ง .....5......นาผลการประเมินไปใช้ในการให้รางวัลในเรื่องของการปรับ
เงิน เดือน การจ่ า ยโบนัส ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งงาน การบริ หารคนดีค นเก่ง
ตลอดจนหาผู้สืบทอดตาแหน่งได้ต่อไป
(บันทึก กพ.ทร. ที่ กห.๐๕๐๓/๔๑๔๗ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๗)
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(10) การประเมินความผูกพัน
- กองทัพเรือประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มี
ความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร
- กองทัพเรือใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับกองทัพเรือ การขาดงาน การร้องทุกข์ความ
ปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
การประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ
กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ โดยได้กาหนดปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของก าลั ง พล จ านวน ๑๕ ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการทางาน นโยบายการบริหารงาน ความสาเร็จในการ
ทางาน ตาแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิกาลังพล การเงิน การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การ
ยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมี การกานดปัจจัยส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพัน
ต่อกองทัพเรือประกอบด้วย๕ปัจจัยได้แก่
๑. สภาพการทางานได้ แ ก่ การกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุขภาพซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียงการรบกวนทางสายตาจัดสภาพแวดล้อมของการทางานให้สะอาดถูก
สุขลักษณะต่อร่างกายทั้งในด้านแสงสว่างเสียงตลอดจนความสะอาดทั่วไปและมีมาตรการในการรักษา

ความปลอดภัยในการทางานไม่ว่าจะเป็นการปูองกันการบาดเจ็บในระหว่างการทางานหรือผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองค์การ
๒. ตาแหน่งงานและความก้าวหน้า ได้แก่ การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน
องค์การการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งการมีโอกาสได้ศึกษา
เพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม
๓. สิทธิกาลังพลได้แก่ การบริหารจัดการเกี่วกับเงินเดือน ค่า จ้าง ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ยศ
เครื่องราช เหรียญตรา และสิทธิกาลังพลอื่นๆ
๔. การเงิน ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเงินของตัวเองความสามารถในการจัดการ
หนี้สิน ความพอเพียงในการดาเนินชีวิต และความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติม
๕. การยอมรับถือ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานอาจจะอยู่ใน
รูปของการชมเชยแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถเมื่อได้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสาเร็จ
พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรง ทร. ดาเนินการวัดความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการทางานของ
กาลังพลตามปัจัยชี้วัดที่กาหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวัดระดับความสาคัญและระดับความ
พึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน เพื่อนาผลการประเมินฯ ที่ได้มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของกาลังพลให้ดีขึ้นตามลาดับความสาคัญและกรอบงบประมาณ ในการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการทางานของกาลังพล ซึ่งจะมีความต้องการที่ แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของกาลังพล
กองทัพเรือไม่มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ
อีกทั้งกองทัพเรือมีการรวบรวมและทาสถิติการลาออก การขอโอนย้าย ของกาลังพลของกาลังพล
ทุกประเภท ซึ่งเมื่อนามาคิดเป็นร้อยละของกาลังพลทั้งกองทัพเรือแล้วมีจานวนน้อยมาก ....นี่คือตัววัด...จึง
ไม่ได้นามาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความผูกพันขององค์กร
(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมิน ความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
สาคัญของกองทัพเรื อ ตามที่รายงานไว้ใ นหมวด 7 เพื่อระบุโ อกาสในการปรั บปรุ งทั้งความผูกพัน ของ
บุคลากรและผลลัพธ์ของกองทัพเรือ
o กองทัพเรือไม่มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
(12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา…..OK….
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของกองทัพเรือและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของกองทัพเรือดาเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลสาเร็จ

ของแผนปฏิบัติการของกองทัพเรือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของกองทัพเรือและการสร้างนวัตกรรม
• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการอย่างมีจริยธรรม
• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
• ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
กองทั พ เรื อ มี ร ะบบการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาก าลั ง พลของกองทั พ เรื อ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
การศึกษาอบรมและพัฒนากาลังพลในทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เพียงพอและเหมาะสมกับ การปฏิบัติ หน้าที่ของกาลังพลในแต่ละระดับ และในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้น
ตามลาดับเพื่อให้ได้กาลังพลที่มีขีดความสามารถที่ต้องการ เพื่อ รองรับภารกิจของกองทัพเรือที่ได้รับมอบ
โดยการจัดทาเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศของกองทัพเรือ
ซึ่งการศึกษาภายในทร. แบ่งออกเป็น๒ประเภทคือการศึกษาเพื่อการผลิตกาลังพลและการศึกษาเพื่อการ
พัฒนากาลังพลโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตกาลังพล: ดังนี้
๑.๑ผลิตนายทหารสัญญาบัตรได้แก่
๑.๑.๑ หลักสูตร รร.นร.ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของทร. ได้แก่นายทหาร
พรรคนว. กล. และนย.
๑.๑.๒หลักสูตร วพร.กศษ.พร. ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหญิงพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์
๑.๒ผลิตนายทหารประทวนลูกจ้างและทหารกองประจาการได้แก่
๑.๒.๑หลั กสู ต ร นรจ.ประกอบด้ ว ยรร.ชุ ม พลฯยศ.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. ในการผลิตนายทหารประทวนหญิงพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์
๑.๒.๓หลักสูตร ดย.ทร. ในการผลิตนายทหารประทวนพรรคพิเศษเหล่าดย.
๑.๒.๔หลักสูตร ชอร.กศษ.กพช.อร. ในการผลิตกาลังพลเป็นลูกจ้างประจาของทร.ด้านการ
ช่างเฉพาะอย่าง
๑.๒.๕ศฝท.ยศ.ทร. ทาการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจาการให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปประจาหน่วยต่างๆของทร.
๒.การศึกษาอบรมและพัฒนาเพื่อการพัฒนากาลังพล
มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่กาลังพลของทร. ทั้งที่ทร.ผลิตเองและที่รับเข้า
มาจากสถานศึกษาอื่นนอกทร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
หลัก ดังนี้
๒.๑เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการรับราชการ: เป็นการให้การศึกษา อบรม
และพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือตาแหน่งหน้าที่ที่ มีความรับผิดชอบ
สูงตามลาดับอันได้แก่
๒.๑.๑สาหรับนายทหารสัญญาบัตรประกอบด้วย
- หลักสูตรวทร. ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.อ.ขึ้นไปทุกพรรค – เหล่า

- หลักสูตรรร.อส.ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.ท. (นายทหารพศ. และนายทหารสัญญาบัตร
ที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน)
- หลักสูตรรร.สธ.ทร. ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศน.ต. (ผู้สาเร็จการศึกษาจากรร.นร. และ
นายทหารปริญญาที่ได้รับการคัดเลือก)
- หลักสูตรพรรคนาวินผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศร.อ. (นายทหารนว. สาเร็จการศึกษาจากรร.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.สาเร็จ
การศึกษาจากรร.นร.)
-หลักสูตรชั้นนายเรือและหลักสูตรชั้นนายนาวาซึ่งเป็นการอบรมและพัฒนาสาย
อาชีพ เฉพาะอย่าง ตามพรรค-เหล่า เช่นหลักสูตรชั้นนายเรือและชั้นนายนาวานย. ของศฝ.นย. เป็นต้น
๒.๑.๒สาหรับนายทหารประทวนประกอบด้วย
- หลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศจ.อ. ที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบเลื่อนฐานะเป็นพันจ่าเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ
พันจ่า
- หลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ผู้จะเข้าศึกษาชั้นยศพ.จ.อ. ที่ผ่านการคัดเลือก
จากการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ของนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาอาชีพ เป็นการให้การศึกษา อบรมและพัฒนา : เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นหลักสูตรนายทหารสื่อสารของรร.สส.
สส.ทร.และหลักสูตรต้นปืนของกฝร. เป็นต้น
(อ้างอิง อทร.๑๐๐๒)
กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ .ทร.ผบ.ผช)
(เป็นประธานฯ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนากาลังพลรองรับยุทธศาสตร์ ทร.พร้อมทั้ง
พิ จ ารณาโครงการศึ ก ษา อบรม ประชุ ม และสั ม มนาในประเทศและต่ า งประเทศของหน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพเรือ ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนากาลังพลรองรับยุทธศาสตร์
ทร .พ .ทร บวิสัยทัศน์และสอดคล้องกั ๒๕๖๗ - ๒๕๕๘.ศ.พ ๒๕๖๗.ศ.ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่ปลี่ยนแปลง
ไปโดยมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อทุ่มเทการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร กิจกรรม แผนงานและ
โครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากาลังพลตามยุทธศาสตร์ ทร. (ระยะยาว๑๐ ปี) เป็น
ลาดับต้น ๆ ซึ่งจะทาให้การจัดทาโครงการศึกษาของ ทร .เพื่อผลิตและพัฒนากาลังพล ทร .มีความชัดเจน
คุ้มค่าและตรงตามความต้องการของ ทร .เป็นสาคัญ ซึ่งจะเป็นการเตรียมกาลังพลให้มีขีดความสามารรถ
และขีดสมรรถนะในสาขาที่มีความจาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายของ ทร. ที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ โดย
คณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ได้กาหนดเปูาหมายในการพัฒนากาลังพล
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร๒๕๕๘.ศ.พ .-๒๕๖๗ จานวน ๔ เปูาหมาย ประกอบด้วย
๑) พัฒนากาลังพลให้มีขีดความสามารถพร้อมรบตามยุทธศาสตร์ด้านการปูองปราม
โดยเน้นการพัฒนากาลังพลรองรับการจัดหาเรือดาน้า เรือฟริเกตสมรรถนะสูง เป็นลาดับแรก และเน้นใน
ส่วนของขีดความสามารถการปฏิบัติการรบในสาขาสงครามใต้น้า การรบผิวน้า การปูองกันภัยในอากาศ

และการปูองกันฝั่ง เป็นสาคัญทั้งนี้ ทร.ได้ดาเนินการจัดส่งกาลังพลไปศึกษาเกี่ยวกับเรื อดาน้ามาบางแล้ว
เช่ น ในปี งป.๕๖ ได้ จั ด ส่ งก าลั ง พลชั้ น ยศ ร.ท.-น.ต. เดิ น ทางไปศึ ก ษาหลั ก สู ต รพื้ น ฐานเรื อ ด าน้ า ณ
สาธารณรัฐเกาหลี
๒) พัฒนากาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
รอบบ้าน และในภูมิภาค โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภาษาประเทศมหาอานาจ เช่น ภาษาจีน เพื่อรองรับการสร้างบทบาทนาในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
ทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
๓) พัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น
รวมทั้งกฎหมายที่มอบอานาจให้ ทร. เพื่อให้การปฏิบัติการของ ทร.ในบทบาทด้านการรักษากฎหมายใน
ทะเลสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔พัฒนากาลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติด้านการรั (กษาสันติภาพได้
รวมถึงการบรรเทาสธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
(อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓๕/๘)
อีกทั้งกองทัพเรื อได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้ ของกองทัพเรื อ
พร้อมทั้งอนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. โดยมีเปูาหมายให้ กองทัพเรือ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. และกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การจัดการ
ความรู้ ทร. ไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.สร้างกาลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้
เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เกิ ดความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์ ความรู้ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการแบ่งปันและให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการจัดการความรู้ ให้มี
ความเข้มแข็งในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา และกระตุ้นบุคคลากรในหน่วยงานของตนให้สามารถจัดการ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.สร้ างกระบวนการปฏิบั ติ งานที่ เป็ นเลิ ศ โดยเป็นการจัดระบบการจั ดการความรู้ ของ ทร.ให้ มี
โครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัวคน) โครงสร้างบุคคลากร
ด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ
และสามารถยกระดับการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน
๓. สร้างศูนย์ความรู้ของ ทร.ผ่านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการนาระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
การจัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ใช้งานง่ายและมี
ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกาลังพล ทร. ที่จะนาขอมูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้
(อ้างอิง :แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

(13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
- กองทัพเรือมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร
กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. มีหน้าที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา.ของ......ภายในสถาบัน การศึกษาของกองทัพ ของ สปท.ในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ ทร. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการ
ผลิตกาลังพลประเภทต่างๆ ของ ทร. ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ รร.นร. และ วพร.ฯ และต่ากว่า
ปริญญาตรี ได้แก่ รร.นวก.ฯ รร.ชุมพล.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ เพื่อให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้ง ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
ทร .พ.ศ.๒๕๕๗ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาของ ทร. ที่ทาหน้าที่ให้การศึกษาและอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ตามชั้นยศ เช่น หลักสูตร วทร. หลักสูตรรร.สธ.ทร. หลักสูตรพรรคนาวินหลักสูตรเพิ่มวิชาหลักสูตรนักเรียน
พันจ่าเป็นต้น และเพิ่มความรู้ตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรนายทหารสื่อสารของรร.สส.สส.ทร. และ
หลักสูตรต้นปืนของกฝร. เป็นต้นนาหลักเกณฑ์และคู่มือดังกล่าว ไปใช้ เป็นแนวทางดาเนินการในการ
ฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และการบรรยายพิเศษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ทร .
ตามโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร .พร้อมทั้งกาหนดให้รายงานผลการ
ด าเนิน การประกั น คุ ณ ภาพการฝึก อบรมของ ทร.โดยการจัด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment report : SAR) ของแต่ละหลักสูตรที่มีรายละเอียดอธิบายผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ซึ่งจะรวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมด้วย
อีกทั้งสถาบันการศึกษาของ ทร. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการผลิตกาลังพลประเภทต่างๆ ของ
ทร. ทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ รร.นร. และ วพร.ฯ และต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่ รร.นวก.ฯ รร.ชุม
พล.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ จะได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ (สปท.) ในวงรอบทุก ๓ ปี
และ จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในวงรอบทุก ๕ ปี เพื่อให้การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรั บหลักสูต รปริญญาตรี ได้แ ก่ วพร.ฯ นั้น ยังจะได้รั บการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาให้มี
คุณ ภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด....มีตัววัดอะไรไหมว่าหลังการพัฒนา คนทางานดีขึ้น ผิด
น้อยลงไหม.....
(อ้างอิง บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๕๙๙๘ ลง ๘ต.ค.๕๗ )

(14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งกองทัพเรือ
อย่างมีประสิทธิผล
- กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างมี
ประสิทธิผล
กองทัพเรือกาหนดแนวทางการรับราชการของกาลังพล โดยได้พิจารณาตามหลักการคือการ
กาหนดให้ป ฏิบัติ งานตามสาขาอาชี พ ของแต่ละพรรค–เหล่า เมื่ อ แรกบรรจุ เ พื่อ สร้ า งเสริ ม ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้นาหน่วยได้ทั้งในสายงานเดิม
รวมทัง้ การหมุนเวียนในสายงานอื่นเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้น ตามลาดับขั้นตอน
ของการเจริญเติบโตของตาแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่กาหนดโดยจานวนปีครองยศในแต่ละ
ชั้นยศ พร้อมทั้งได้รั บการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการในตาแหน่งและภารกิจที่ต้อ งรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
๑.นายทหารที่สาเร็จการศึกษาจากรร.นร.ทุกพรรค–เหล่าเมื่อสาเร็จการศึกษาและได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้วในช่วงระยะเวลาตั้งแต่แรกบรรจุชั้นยศร.ต. ถึงระดับชั้นยศร.ท.จะบรรจุในหน่วย
กาลังรบคือกร.และนย.เป็นหลักหลังจากนั้นในช่วงชั้นยศร.อ. ขึ้นไปจึงจะมีการหมุนเวียนไปบรรจุให้
ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยและสายงานต่ า งๆตามพรรค–เหล่ า และอั ต ราต่ อ ไปทั้ ง นี้ ย กเว้ น พรรคนว.(สาย
วิทยาการอศ.)และพรรคนว.(สายวิทยาการพธ.ทร.)ซึ่งเป็นสายงานเทคนิคที่จะบรรจุให้กับหน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการตั้งแต่แรกบรรจุ
๒. นายทหารที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การกาหนดพรรค-เหล่าและสายวิทยาการ
เมื่อแรกบรรจุจะเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการของแต่ละพรรค- เหล่าต่อไปโดย
สรุปคือแนวทางการรับราชการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามหลักการเดียวกันก็คือการปฏิบัติงานในระดับผู้
ปฏิบัติในชั้นยศร.ต. - น.ท. และในระดับผู้บริหารในช่วงชั้นยศตั้งแต่น.อ.ขึ้นไป
๓. นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวนหรือนายทหารข. หลักการในการกาหนด
แนวทางการรับราชการคงเป็นไปในทานองเดียวกันแต่สาหรับนายทหารประเภทนี้แล้วจะมีข้อจากัดอยู่ที่
ตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนยศสูงขึ้นซึ่งมีจานวนน้อยดังนั้นการเลื่อนขึ้นดารงยศในระดับน.ต.หรือน.ท. จึงต้อง
ใช้การสอบแข่งขันเป็นหลักและจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะขึ้นครองยศสูงได้
(อ้างอิง : อทร.๑๐๐๑)
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร กองทัพเรือ
๑.แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกาลังพลสาหรับตาแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่
สาคัญ (Succession Planning) : เป็นการดาเนินการเพื่อให้สามารถสรรหาผู้ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมมา
ดารงตาแหน่งสาคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรร
หาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ สาหรับตาแหน่งงานในระดับสูงที่สาคัญในอัตรา
ชั้นยศ พล.ร.ต. และ พล.ร.ท. ของ ทร.
แนวทางการดาเนินการ ประกอบด้วย
(๑) การกาหนดตาแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่สาคัญ :ได้แก่ อัตราชั้นยศ พล.ร.ต.
และ พล.ร.ท. ของ ทร.

(๒) การกาหนดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่ง แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
- คุณสมบัติพื้นฐาน :เป็นคุณสมบัติที่กาหนดให้มีในทุกตาแหน่ง ประกอบด้วยจานวนปี
ครองยศเป็นไปตามที่ ทร.กาหนดลาดับอาวุโสพรรค – เหล่า การสาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยการทัพ
มีคะแนนประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรเกินร้อยละ ๗๕ (เฉพาะการเลื่อนจาก น.อ.พิเศษ -พล.ร.ต.)และ
ไม่อยู่ระหว่างการพักราชการ ถูกสอบสวน หรือการดาเนินคดีใด ๆ
- คุณสมบัติประจาตาแหน่ง เป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่
มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงในแต่ละตาแหน่ง เช่น
ประสบการณ์ ใ นสายงานที่ เ กี่ ยวข้อ งและการ
สาเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
- คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา เพิ่ ม เติ ม
ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติประจาตาแหน่งจานวนมาก เช่นเคยดารงตาแหน่งในระดับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่จะเข้ารับตาแหน่งการสาเร็จการศึกษา/อบรม ในหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตร วปอ.และได้รับ
การยอมรับจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง
(๓) แนวทางในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง
คั ด กรองรายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐาน ด้ ว ยระบบสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS)
คั ด กรองรายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ า นคุ ณ สมบั ติ ป ระจ าต าแหน่ ง ในแต่ ล ะต าแหน่ ง
ด้วยระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS)
- นารายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติประจาตาแหน่งในแต่ละตาแหน่ง พร้อมรายละเอียด
คุณสมบัติพิเศษของแต่ละนาย (ถ้ามี) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายและแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของ
ทร.
แนวทางฯ นี้จะเป็นเครื่องมือสาหรับช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ โดยคัดกรองกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตาแหน่งนั้น ๆ ให้อยู่ในจานวนที่สะดวกต่อ
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้จะไม่ลิดรอนอานาจในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาแต่ประการใด
อาทิเช่น การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสาหรับดารงตาแหน่ง ผบ.กตอ.กร. อัตรา พล.ร.ต. นั้น
กลุ่มผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณานั้น จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐาน อันได้แก่ ปี
ครองยศ อัต ราชั้น เงิน เดือน อาวุโส/รุ่ น ที่เ หมาะสม เป็น ต้น หลังจากนั้น จะต้องผ่า นคุณ สมบัติประจา
ตาแหน่งอันได้แก่ มีประสบการณ์การผ่านงาน ในตาแหน่ง รอง /เสธ. ของหน่วยที่ หน.หน่วย เป็นนายพล
เรือ ผ่านการเป็น ผบ.เรือ และ ผ่านหลักสูตรผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้า เป็นต้น ซึ่งก็จะทาให้ได้ผู้ที่มี
คุณ สมบั ติ ต ามที่ กาหนดผ่า นการคั ด กรองมาในจ านวนที่เ หมาะสมตามล าดั บ ความเหมาะสม เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจในการโยกย้ายลงตาแหน่งดังกล่าว
๒.แนวทางการบริหารจัดการกาลังพลกลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง(TalentManagement) : เป็น
การบริหารจั ดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง(HighPotential)ในการทางานและสามารถสร้างผล
การปฏิบัติงานในระดับสูง(HighPerformance)ที่สอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์กรโดยผ่าน
กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบอันได้แก่ การระบุ (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง) การ
พัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา) การธารงรักษา (การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน) ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการทางานและก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และคุณลักษณะในตาแหน่งงานที่สาคัญขึ้นตามลาดับเพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การสื บ ทอดต าแหน่ ง งานในระดั บ สู ง ที่ ส าคั ญ (SuccessionPlanning) ที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เตรี ยมนายทหารสั ญญาบั ต รช่ ว งชั้น ยศไม่ เ กิ น น.อ.พิ เ ศษ ที่ มี ขี ด
สมรรถนะสูง และมีประสบการณ์ ที่เ หมาะสม สาหรั บการทดแทนตาแหน่งงานในระดับสูงที่สาคัญของ
องค์กร ได้อย่างมีคุณภาพและในเวลาที่เหมาะสม

ภาคผนวก
……ทบทวนโดย..สารวจ.. ทุกกลุ่มและทุกระดับ...จัดลาดับ..ทาแผน...เสนอผบ.พิจารณา..ดาเนินการตามแผน...
ประเมินความพึง/ไม่พึงพอใจในกิจกรรมตามแผน....สรุปผลเสนอผู้บริหาร...ปรับปรุงในปีต่อไป

ผนวกกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทัพเรือ (Navy Happy Workplace Work Flow)
ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมกันการ
สัมมนากาหนดปัจจัย

ปัจจัยทีส่ ร้างแรงจูงใจ
(Motivator Factors)

ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการ
ทางาน (Hygiene Factors)

1. จิตวิญญาณ
2. ความสาเร็จในการทางาน
3. ตาแหน่งงานและความก้าวหน้า
4. การยอมรับนับถือ
5. ภาพลักษณ์

1. สุขภาพกาย
2. สุขภาพจิต
3. ความรู้และทักษะ
4. สภาพการทางาน
5. นโยบายการบริหารงาน
6. สิทธิกาลังพล
7. การเงิน
8. การสวัสดิการ
9. การบริการ
10. การปกครอง

1
เริ่มต้น

2
ทบทวนปัจจัยและจัดทาแบบ
ประเมิน

3

การประเมินในวงรอบที่ผ่านมา

ความต้องการของกาลังพล

การประเมินความพึงพอใจ

หน่วย/คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบปัจจัยความสุข

4
จัดทากลยุทธการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

5

นขต.ทร. / หน่วยเฉพาะกิจ
ทร.

ความต้องการของชุมชน

จัดทาแผนงานโครงการ
หน่วย/คณะกรรมการฯ ของ
หน่วยงาน

6
ดาเนินการตามแผนงาน
และประเมินผล

ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ

7
การจัดเก็บข้อมูลและ
เผยแพร่ใน Website

8
สิ้นสุด

การติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงโครงการ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

