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หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร
ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรใน
การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากรและในการสร้างสภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีรวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพันบริหารจัดการ
และพัฒนาบุคลากรเพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผล
ให้อธิ บ ายว่า หน่ วยบั ญ ชาการนาวิกโยธิ น มีวิธี ก ารอย่างไรในการบริห ารขีดความสามารถและ
อัตรากาลังด้านบุคลากร เพื่อให้งานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบรรลุผลสาเร็จ ให้อธิบายว่าหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการทางานที่เกื้อหนุน และมีความปลอดภัย
ต่อการปฏิบัติงาน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธกี ารอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ (Capability)
และอัตรากาลังด้านบุคลากร
หน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น มี วิ ธี ก ารในการประเมิ น ขี ด ความต้ อ งการด้ า นขี ด ความสามารถ
(Capability) และ อัตรากาลังด้านบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการด้านการประเมินขีดความต้องการด้านขีดความสามารถ
(Capability) และ อัตรากาลังด้านบุคลากร ดังนี้
1.อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรายุทโธปกรณ์ โดยเป็นการกาหนดจานวนอัตราตาแหน่ง และคุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องรองรับกับภาระงานและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานสาหรับการบรรจุกาลังตามอัตราของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นส่วนกาลังรบของกองทัพเรือ
นั้น บรรจุกาลังพลได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตรา ตามสัดส่วนที่กองทัพเรือกาหนด (อ้างอิง:บันทึก กพ.นย.
ที่ กห.๐๕๑๙.๑/- ลง ๘ ก.ย.๕๘ เรื่อง ขอเสนอข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วย และเอกสารการจัดทาขีด
สมรรถนะประจากลุ่มงานสายวิทยาการ นย.)
2.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการกาหนดสัดส่วนการบรรจุกาลังพลตามโครงสร้างและกรอบอัตรามี
การจัดหากาลังพล ตามอัตรากาลังและขีดความสามารถ (อ้างอิง :
บัญชีสรุปยอดกาลังพลบรรจุจริง
ประจาเดือน)
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3.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการประเมินโครงสร้าง อัตราการจัดและขีดความสามารถของกาลังพล
ของหน่วยตามภารกิจที่ได้รับมอบมีการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราการจัดและขีดความสามารถของกาลังพลของ
หน่วยตามภารกิจที่ได้รับมอบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ความพอเพียงของกาลัง
พล ต่อการปฏิบัติภารกิจ และมีการเสนอความต้องการด้านกาลังพลเพิ่มเติมหรือเสนอทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างให้สอดคล้องกับภาระงาน (อ้างอิง: บันทึก กพ.นย. ที่ กห.๐๕๑๙.๑/๙๗๗ ลง ๒๖ มิ.ย.๕๘ เรื่อง
สรุปผลการประชุมพิจารณาการปรับแก้ อจย.ในตาแหน่งอัตรา ร.ท. และ ร.อ. ของ นย.ก.และบันทึก กพ.นย.
ที่ กห ๐๕๑๙.๑/๑๒๑๓ ลง ๒๖ ส.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ อจย.ในส่วนของ กพ.นย.)
(2) บุคลากรใหม่
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธกี ารอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทาง
มุมมอง วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีการในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ และมีวิธีการ
ที่มั่นใจบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง วัฒนธรรมและความคิดของ
บุคลากรที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนเสนอความต้องการในการผลิตนักเรียนจ่านาวิกโยธิน พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึก
ศึกษาอบรม สัมมนาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในแต่ละปีงบประมาณ (อ้างอิง :บันทึก กพ.นย.ทีต่ ่อ
กพ.นย.ลับ เลขรับ ๗๔๒/๕๙ ลง ๖ มิ.ย.๕๙ เรื่อง ทร.อนุมัติแผนการผลิต นรจ.ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๔)
2. จัดทาแผนเสนอความต้องการในการจัดหากาลังพล นายทหารปริญญาและนายทหารประทวน ใน
สาขาที่ขาดแคลน และไม่มีการผลิตในส่วนของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนา
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในแต่ละปีงบประมาณ (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๔๒๘ ลง
๒๔ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ นย.รุ่นที่ ๑๑
ประจาปี งป.๖๒)
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและคณะกรรมการในการสรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากร
ในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ด่วนมาก ที่ต่อ กห เลขรับ ๒๖๔๕/๖๑ ลง
๓๑ ก.ค.๖๑ เรื่อง การประชุมจัดทาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ประจาปี งป.๖๒ บันทึก
กพ.นย.ด่วน ที่ต่อ กห เลขรับ ๒๑๙/๖๒ ลง ๒๔ ม.ค.๖๒ เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการจากการปิดอัตรา ศฝท.ยศ.ทร.)
4. ให้ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และว่าจ้าง ดาเนินการประกาศรับสมัครและเลือกสรรด้วยการ สอบ
คัดเลือกในภาคทฤษฎี การทดสอบร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค เพื่อให้ได้บุคลากรที่ต้องการตาม
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของแต่ละตาแหน่ง แล้วจึงบรรจุบุคคลดังกล่าวลงปฏิบัติงาน (อ้างอิง : คาสั่ง
นย.(เฉพาะ) ที่ ๓๒๙๑/๖๑ ลง ๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง ให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว) คาสั่ง นย.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๒๓/๖๑ ลง
๒๒ ต.ค.๖๑ เรื่อง ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ)
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5. จัดทาแนวทางการรับราชการของกาลังพล (Career Path) เพื่อใช้ในการกาหนดเส้นทางการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพ ในเรื่องของปีครองยศ การหมุนเวียนในตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้นยศ และการ
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนการได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนวทางการรับ
ราชการในแต่ละช่วงชั้นยศต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเปูาหมายและแรงจูงใจในการทางานและการพัฒนา
ตนเองไปสู่เปูาหมายดังกล่าวของกาลังพล (อ้างอิง :บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๓๔๔ ลง ๒๙ พ.ย.
๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร นรจ.นย.ชั้นปีที่ ๒ (ภาคปลาย) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ประจาปี งป.๖๒)
6. มีการอบรมและพัฒนากาลังพล เพื่อเพิ่มพูนความรู้สาหรับปฏิบัติในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ตาม
แนวทางรับราชการ โดยการจัดทาเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนา ของกาลังพลหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ นย. รุ่นที่ ๕๑ ประจาปี งป.๖๒ บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/
๔๕๕ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่น
ที่ ๕๒ ประจาปี งป.๖๓)
7. มีการพิจารณาบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นประจา ตามวงรอบทุก 6 เดือน และมีการ
กาหนดให้สิทธิ สวัสดิการและการบารุงขวัญที่เหมาะสมกับระดับชั้นยศและตาแหน่งของบุคลากร
สาหรับความต้องการจัดหากาลังพล นายทหารประทวนในสาขาที่ขาดแคลนนั้น หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธินเปิดรับสมัครจากทหารกองประจาการสายวิทยาการนาวิกโยธิน
(อ้างอิง :ข่าว นย. ด่วนที่ ๑๘๒/๕๘ มวว.๐๑๑๐๐๐ พ.ค.๕๘(เสนอความต้องการผลิต นรจ.นย.) บันทึก
กพ.นย. ที่ กห ๐๕๑๙.๑/- ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่องขออนุมัติหลักการจัดหากาลังพลเพื่อบรรจุในตาแหน่งอัตรา
นายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๕๙ บันทึก กพ.นย. ลับ ที่ต่อ กพ.นย. ลับ เลขรับ ๑๓๕๓/๕๘ ลง ๑๑ ก.ย.๕๘
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดหาทหารกองประจาการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจาการเพื่อบรรจุในตาแหน่ง
อัตรา จ.อ.พรรค นย.ประจาปี งป.๕๙ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในตาแหน่ง
อัตรานายทหารประทวน ประจาปี งป.๕๙)
(3) การทางานให้บรรลุ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้
- งานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบรรลุผลสาเร็จ
- ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ
- ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
- มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีการในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้
- งานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบรรลุผลสาเร็จ
- ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ
- ส่งเสริมสนับสนุนการมุงเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และการบรรลุภารกิจ
- มีผลการดาเนินการที่เหนือความคาดหมาย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการดังนี้
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1. การจัดหน่วยขึ้นตรงให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพเรือกาหนด โดยมีโครงสร้างการ
จัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝุายอานวยการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุน โดยการจัดหรือกาหนดอัตราของ
หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบ
โดยการจัดทาออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรายุทโธปกรณ์ (อ้างอิง:บันทึก
กพ.นย. ที่ กห.๐๕๑๙.๑/- ลง ๘ ก.ย.๕๘ เรือ่ ง ขอเสนอข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วย และเอกสารการจัดทาขีด
สมรรถนะประจากลุ่มงานสายวิทยาการ นย.)
2. การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น และมอบอานาจการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับต่างๆ โดยสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของคาสั่งมอบอานาจ ซึ่งจะเป็นการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ มี ความยืดหยุ่น และเกิ ดความคล่องตัว ในการปฏิบัติ ส่ งผลให้ก ารปฏิบั ติภารกิจ ของหน่ วยต่างๆ
บรรลุผลสาเร็จในภาพรวมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอยู่เสมอ (อ้างอิง : ผังการจัดโครงสร้างของหน่วยและคาสั่ง นย. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๒ เรื่องการ
แบ่งมอบงานของ ผบ.นย. และคาสั่ง นย. ที่ ๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอานาจสั่งการ และทาการแทนในนาม
ผบ.นย.)
3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ที่มา
จากหลายสายงานในลักษณะ Cross Function ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมกัน
ดาเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มีความสาคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เช่น
3.1 คณะทางานและติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งมี เสธ.นย. เป็นหัวหน้าคะทางาน พร้อมด้วยคณะทางานที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่สาคัญ ดังนี้
- รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตาม
พันธกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์/นโยบาย ในวงรอบ
- จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติทั้งสามด้านคือ ด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจของกาลังพล และด้านการบริหารจัดการของหน่วย (อ้างอิง : อนุมัติ นย. ท้ายบันทึก กพ.นย. ที่ กห
๐๕๑๙.๑/๑๗๕ ลง ๓ ก.พ.๕๙ เรื่องสรุปผลการประชุมการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทัพเรือ ประจาปี งป.๕๙ (การกาหนดหน่วยรับผิดชอบในการดาเนินการและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ฯ) และคาสั่ง นย. (เฉพาะ) ที่ ๓๔๘๙ /๒๕๕๘ ลง ๒๘ ต.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานและติดตามการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ)
3.2 คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่เ กี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่สาคัญ
ในการกาหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ อานวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก (อ้างอิง : คาสั่ง นย. ที่ ๔๕ /๒๕๕๘ ลง ๑๖ ก.ย.๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน)
3.3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ นย. โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานกาลังพล)
เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
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- อานวยการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กาลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตามความมุ่งหมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก่นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จัดตั้งองค์กรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ แก้ไขปัญหานอกเหนือขีดความสามารถของ
หน่วย/กาลังพล รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิง : คาสั่ง นย.
(เฉพาะ) ที่ ๓๐๓๓ /๒๕๕๒ ลง ๒๕ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
นย.)
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้นความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในช่วงที่ผ่านมา
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการบริหารอัตรากาลังความต้องการของบุคลากรและความ
จาเป็นของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีแผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้น ให้สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการดังนี้
1.เสนอความต้องการผลิตและจัดหากาลังพล ในแต่ละประเภท เพื่อบรรจุในโครงสร้างอัตรา
ตามความต้องการที่หน่วยขึ้นตรงเสนอความต้องการมา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสัดส่วนการควบคุมกาลัง
พลตามโครงสร้ า งก าลั ง ที่ ก องทั พ เรื อ ก าหนด อั ต ราการสู ญ เสี ย ของหน่ ว ยต่ า งๆ ที่ มี ส าเหตุ ม าจาก การ
เกษียณอายุราชการ การลาออก การเสียชีวิต หรือโอนย้ายไปหน่วยอื่น เป็นต้น และมีความสอดคล้องกับ
สถานภาพด้านงบประมาณ เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีกาลังพลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง :ข่าว นย. ด่วนที่ ๑๘๒/๕๘ มวว.๐๑๑๐๐๐ พ.ค.๕๘(เสนอ
ความต้องการผลิต นรจ.นย.) บันทึก กพ.นย. ที่ กห ๐๕๑๙.๑/- ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่องขออนุมัติหลักการจัดหา
กาลังพลเพื่อบรรจุในตาแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจาปี ๒๕๕๙บันทึก กพ.นย. ลับ ที่ต่อ กพ.นย. ลับ
เลขรับ ๑๓๕๓/๕๘ ลง ๑๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดหาทหารกองประจาการเข้ารับราชการต่อจากเวลา
กองประจาการเพื่อบรรจุในตาแหน่งอัตรา จ.อ.พรรค นย.ประจาปี งป.๕๙ และอนุมัติ นย. ท้ายบันทึก กพ.นย.ลับ
ที่ต่อ กพ.นย.ลับ เลขรับ ๔๒๕/๕๙ ลง ๑๗ มี.ค.๕๙ เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕)
ของหน่วย)
2.ดาเนิน การตามนโยบายกองทั พ เรื อ โดยให้ ห น่ วยขึ้ นตรง หน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ กโยธิ น
บริหารจัดการกาลังพลของหน่วยให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้กาลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีแนวทางการดาเนินการให้มีการจัดทาคู่มือหรือคาแนะนา
การปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งที่หน่วยพิจารณาว่าเป็นตาแหน่งสาคัญ เพื่ อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้
กาลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ (อ้างอิง: บันทึก กพ.นย. ที่ต่อ กพ.นย. เลขรับ ๙๔๖/๕๘ ลง ๒๙ เม.ย.
๕๘ เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะของ ผบ.ทร.ด้านกาลังพล ข้อ ๙)
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3.ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิก โยธิน โดยกาหนด
หน้าที่ดังนี้
- จั ด ท าแนวทางให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรง ด าเนิ น การน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการฝึ ก ศึ ก ษา อบรม และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของกาลังพลในทุกระดับ นามาบันทึกและพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมแห่ งการเรียนรู้ของหน่วยงาน และให้ทุกคนในหน่วยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาแนวทางในการส่งเสริมให้กาลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แม้ว่าผู้มีความรู้ต่างๆ จะเกษียณอายุราชการ
ไปแล้วก็ตาม องค์ความรู้นั้นก็ยังคงอยู่ให้ผู้ปฏิบัติงานนามาใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หรือต่อยอดความรู้ได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป (อ้างอิง : คาสั่ง นย.(เฉพาะ) ที่ ๒๙๗๒/๒๕๖๑ ลง ๑๐ ส.ค.๖๑ เรื่อง แก้ไขแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของ นย.)
4. กาหนดแนวทางรับราชการ (Career Path)ของกาลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตาม
สาขาอาชีพแต่ละเหล่า เมื่อแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะ
ก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้นาหน่วยได้ ทั้งในสายงานเดิมและการหมุนเวียนในสายงานอื่นเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้
มีความรู้ที่หลากหลายและมีขีดความสามารถในงานหลายด้านและประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามลาดับ
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของตาแหน่ง ระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่กาหนดโดยจานวนปีครองยศในแต่
ละชั้นยศ รวมทั้งได้รับการศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการ ในตาแหน่ง
และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามแนวทางรับราชการ (อ้างอิง: บันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๗๑๓ ลง ๒๐
มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการสาหรับนายทหารที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.นร.สายวิทยาการ
นย. และบันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๕๔ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการนายทหาร ข.)
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(5) สภาพแวดล้อมการทางาน
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอย่างไรในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านสุขภาพ
และสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
- มีการกาหนดตัววัดและเปูาประสงค์อะไรบ้างสาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากร และ
เปูาหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง มีความแตกต่างที่สาคัญหรือไม่สาหรับสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ทางานที่แตกต่างกัน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานทางานด้านสุขภาพและสวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรและปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ยังไม่ได้กาหนดตัววัด
และเปูาประสงค์สาหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากรที่ชัดเจน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการดังนี้
กาหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ในด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความ
สะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของกาลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและความเพียงพอต่อ
ความต้องการของกาลังพลอย่างต่อเนื่อง และตามกรอบงบประมาณของกองทัพเรือ ดังนี้
1.ด้านสุขภาพ
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- มีสถานพยาบาล (พัน.พ.กรม สน.พล.นย.) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพของกาลังพล ในเรื่องต่างๆ
ได้แก่ การคัดกรอง ปูองกัน บาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกาลังพล
- จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจาหน่วยที่ออกปฏิบัติราชการสนาม
- จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในพื้นที่หน่วยขึ้นตรง เช่น
สนามกีฬา สระว่ายน้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น
- ก าหนดให้ ก าลั ง พลทุ ก นายเข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพเป็ น ประจ าทุ ก ปี และด าเนิ น การทดสอบ
สมรรถภาพกาลังพลปีละ ๒ ครั้ง ตามที่กองทัพเรือกาหนด
- ดาเนินการตามนโยบายกองทัพเรือ ด้วยการส่งเสริมและรณรงค์ให้กาลังพลออกกาลังกายเป็น
ส่วนรวมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกาลังพลภายในหน่วยทุก วงรอบ 3 เดือน กวดขันให้กาลังพลไป
ตรวจสุขภาพประจาปีตามกรอบเวลาที่กองทัพเรือกาหนด รวมทั้งกาหนดให้กาลังพลเข้ารับการตรวจวัดค่าดัชนี
มวลกาย (BMI)ทุกวงรอบ 3 เดือน
- กาหนดให้มีแผนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูกาลังพลให้พ้น
ภัยจากสิ่งเสพติด เพื่อให้การปฏิบัตงิ านสามารถทาได้เต็มประสิทธิภาพ
2.ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทางาน
- ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ระวังปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการระวังปูองกัน
อันตรายในขณะปฏิบัติงาน
- ให้หน่วยต่างๆ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจาหน่วย พร้อมการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็น
ประจาทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการกาหนดมาตรการปูองกันความเสียหายของหน่วย และมีการซักซ้อมเพื่อ
รองรับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
(อ้างอิง: ระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศลง ๒๐
ส.ค.๕๘ และ ระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศลง
๒๕ ม.ค.๔๘)
3.ด้านความสะดวกในการเข้าถึงที่ทางาน
- จัดบ้านพักสาหรับข้าราชการ ให้อยู่ใกล้กับสถานที่ทางาน
4.ด้านสวัสดิการอื่นๆ
- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกาลังพลใน บก.นย.ทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์ ) โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ ๑
พ.ค.๖๒
(อ้างอิง: บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๙๓ ลง ๒๙ เม.ย.๖๒ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตการทางาน (HAPPY WORKE PLAS) ของ ทร.)
(6) นโยบายและสวัสดิการ
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการกาหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ และนโยบายเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรหน่วยฯ ได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตาม
ประเภทและส่วนงานอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่สาคัญที่หน่วยฯ จัดให้บุคลากรมีอะไรบ้าง
หน่ ว ยบั ญ ชาการนาวิก โยธิ น มี ก ารก าหนดให้มี ก ารบริก าร สวั สดิ ก าร และนโยบายเพื่อ สนับ สนุ น
บุคลากรของหน่วย เพื่อการดูแลและช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดารงชีวิตของกาลังพลในพื้นที่ต่างๆ
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ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจและให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
กาลังพล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการ ดังนี้
1.ร้านค้าและสโมสร ได้แก่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับร้านค้าและสโมสร เช่น ร้านค้านาวิกบริการ ๑ ๒
และ ๓ สโมสรเรือนศักดิ์ประดู่ สโมสรประดู่คู่
2. ที่ พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ ห น่ ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น และในพื้ น ที่ นขต.นย. โดยแบ่ ง เป็ น ส่ ว นของ
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
3. การออมทรัพย์และการกู้เงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
4. การกีฬาและนันทนาการให้กับกาลังพลและครอบครัว เช่น กิจการกีฬานาวิกโยธิน สนามกอล์ฟ
สนามเทนนิส สระว่าย
5. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารรับรองมารีนรีสอร์ท สถานที่จาหน่ายอาหาร
ลานมะรีน
6. กองทุนช่วยเหลือและการประกันภัยต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร กองทุนช่วยเหลือกาลังพลที่
เสียชีวิต
7. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสาหรับกาลังพล บก.นย.เริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๖๒
8. ให้ปรับปรุงกระบวนการด้านการสวัสดิการและการบริการกาลังพล เพื่อให้กาลังพลทุกระดับได้รับ
สวัสดิการและการบริการกาลังพลตามสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญกาลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี
9. ประชาสัมพันธ์สิทธิด้านการสวัสดิการให้กาลังพลทราบถึงสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึงให้บริการ
ด้านสวัสดิการให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั้งสวัสดิการของ ทร. และสวัสดิการที่หน่วยจัดขึ้น เพื่อให้
กาลังพลสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์ตามสิทธิด้านการสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
(อ้างอิง: คาสั่ง นย. ที่ ๔๕/๒๕๕๘ ลง ๑๖ ก.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน และคาสั่งคณะกรรมการสวัสดิการฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๙๒๑/๒๕๕๘ ลง ๒๗ พ.ย.๕๘ เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจการสวัสดิการภายใน นย.)
10.จัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สาหรับข้าราชการหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อเพื่อติดตามสิทธิกาลังพลด้าน
ต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุและเกษียณอายุแล้ว รวมถึงญาติของข้าราชการที่เสียชีวิต (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.
ที่ต่อ กพ.นย. เลขรับ ๒๔๓๖/๖๐ ลง ๘ ม.ค.๖๑ เรื่อง เสนอความต้องการงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่
เพื่อจัดตั้ง ศูนย์บริการกาลังพลแบบเบ็ดเสร็จ)
5.2 ความผูกพันของบุคลากร: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธกี ารอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุความสาเร็จในระดับหน่วยบัญชาการนาวกโยธิน และระดับบุคคล
ให้อธิบายวิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พัฒนาบุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร เพื่อให้
เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้งวิธีการทีห่ น่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(7) องค์ประกอบของความผูกพัน
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หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธกี ารอย่างไรในการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน วิธีการ
กาหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีสร้างความผูกพันระหว่างบุคคลในหน่วย ระดับผู้บังคับบัญชาและ
ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จในระดับหน่วยและระดับบุคคลโดยพิจารณาปัจจัย
การย้ายหน่วยไว้ดังนี้
• ความก้าวหน้า เงินเดือน
• ระยะทางบ้าน – ที่ทางาน ใกล้ครอบครัว Work Life Balance
• ความมั่นคง
• ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
• การเมืองในหน่วยงาน
• สภาพแวดล้อมที่ทางาน
• นโยบายการบริหาร
• หน้าที่ - ปริมาณงาน - ความถนัด
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ นย. โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานกาลังพล)
เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
- อานวยการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กาลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตามความมุ่งหมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก่นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จัดตั้งองค์กรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ แก้ไขปัญหานอกเหนือขีดความสามารถของ
หน่วย/กาลังพล รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดทาโครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาปี งป.๕๙ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(อ้างอิง : คาสั่ง นย. (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓๓ /๒๕๕๒ ลง ๒๕ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการ นย. และแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจาปี งป.๕๙ ของ นย.)
2.จัดโครงการนานไปเขาไม่ลืม สาหรับดูแลและช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบ
จากการสู้รบและการปฏิบัติงาน (อ้างอิง: บันทึก กพร.นย. ด่วน ที่ กห ๐๕๑๙.๑/๙๔๘ ลง ๗ ก.พ.๕๙ เรื่อง
การสนับสนุนโครงการนานไปก็ไม่ลืม สมาคมภริยาทหารเรือ ประจาปี ๒๕๕๙)
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่างกาลังพลรวมถึงครอบครัว ทุกระดับภายในหน่วย
(อ้างอิง: บันทึก สานักงานสวัสดิการภายใน นย. ด่วน ที่ต่อ สก.นย. เลขรับ ๓๖๒/๖๑ ลง ๑๔ ส.ค.๖๑ เรื่อง
ขอความเห็นชอบการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน นย. กีฬาครอบครัว นย. ประจาปี ๒๕๖๑)
(8) วัฒนธรรมของกองทัพเรือ
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การ
ทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร
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- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้างทุกชั้นยศ และมีการ
ใช้ประโยชน์จากแนวความคิดที่หลากหลาย ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดให้มี การประชุม เป็นประจาทุกเดือน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการ
ดาเนินการในระหว่างหน่วยงานในระดับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และภายในหน่วย นขต.นย.
เพื่อรับฟังข้อมูล อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อยุติที่ได้จากการระดมความคิดเห็นที่
หลากหลายที่ได้จากการอภิปราย ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปในการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลต่อไป
2. มีการจัดคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปตรวจเยี่ยมและตรวจการฝึกในหน่วยรอง เพื่อ พบปะ
พู ด คุ ย ติ ด ตามงาน รวมทั้ ง หารื อ กั น ภายในหน่ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ มี โ อกาสได้ ถ กแถลงกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในการรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการทางาน รวมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะสามารถนาไปพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วย ให้มีผลสาเร็จตามที่ต้องการยิ่งขึ้น
3. มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วยรอง/ กอง/ฝุาย เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและ
แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเชิญผู้แทนหน่วยขึ้นตรง นย. มาร่วมกันรับฟัง
หลักการและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยกันระดมความคิดในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มาจากการมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับความต้องการของทุกหน่วยใน นย.
(อ้างอิง : คาสั่ง นย. (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓๓ /๒๕๕๒ ลง ๒๕ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการ นย.)
5.การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นย. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกชั้นยศ สามารถเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินการของสหกรณ์ และถือมติจากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่
(9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและสร้าง
ความร่วมมือของบุคลากรอย่างไร
-ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลการยกย่อง
ชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร
-ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลสาเร็จของแผนการปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อย่างไร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้มีการทางานที่ดีและสร้าง
ความร่วมมือของบุคคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการแจ้งให้กาลังพลในสังกัดประเมินผลการปฏิ บัติงานตามแบบ
การประเมินที่กองทัพเรืออนุมัติ และนาผลการประเมินไปใช้ในการให้รางวัลในเรื่องของการปรับเงินเดือน
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(อ้างอิง: บันทึก กพ.นย.ด่วน ที่ต่อ กพ.นย.เลขรับ ๓๓๒๘/๖๑ ลง ๙ ต.ค.๖๑ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก าลั ง พล ทร.วงรอบที่ ๑ ปี งป.๖๒ และตามหนั ง สื อ รายงาน ที่ กห ๐๕๑๙/๔๙ ลง ๑๘ ก.พ.๖๒
เรื่อง การขอเลือ่ นชั้นเงินเดือนประจาปีครึ่งปีแรก (เม.ย.๖๒) ของข้าราชการ สังกัด นย.
ข.การประเมินความผูกพันขององค์กร
(10) การประเมินความผูกพัน
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัด
เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเภทและส่วนงานของบุคลากร
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับกองทัพเรือ การขาดงาน การร้อง
ทุกข์ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร
1.
2.
3.

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีหลักการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยใช้หลัก 3S ดังนี้
Say – พูดถึงหน่วยดีหรือไม่
Stay – อยู่แล้วดีหรือไม่
Strike – อยากออกจากหน่วยหรือไม่
คะแนน Happy Workplace ของหน่วย

(11) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของกองทัพเรือ
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการนาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์สาคัญของกองทัพเรือตามที่รายงานไว้ในหมวด ๗ เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของ
บุคลากรและผลลัพธ์ของกองทัพเรือ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยังไม่ได้กาหนดการประเมินความผูกพันของบุคลากร
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
(12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการของกองทัพเรือและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างไร
-ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
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: พิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของหน่วย ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลสาเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วย ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
: สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของหน่วย และและการสร้างนวัตกรรม
: สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการอย่างมีจริยธรรม
: ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
: ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
: ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีระบบการเรียนรู้และพัฒนากาลังพลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
อบรมและพัฒนากาลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลในแต่ละระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นตามลาดับ เพื่อให้ได้
กาลังพลที่มีขีดความสามารถที่ต้องการ เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินดังนี้
1.จัดทาเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการศึกษา
ภายในกองทัพเรือ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาเพื่อการผลิตกาลังพล และการศึกษาเพื่อการพัฒนา
กาลังพล ดังนี้
1.1 การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตกาลังพล นายทหารประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิก
โยธิน รร.นย.ศฝ.นย.
1.2 การศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อการพัฒนากาลังพล
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่กาลังพล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1.2.1เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางการรับราชการ : เป็นการให้การศึกษา
อบรมและพั ฒ นา เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ยศหรื อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบสูงขึ้นตามลาดับ ได้แก่
1.2.1.1 ส าหรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ประกอบด้ ว ยหลั ก สู ต รชั้ น นายเรื อ นย. และ
หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๒ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
แผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ นย. รุ่นที่ ๕๑ ประจาปี งป.๖๒ และบันทึก
กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๐๑ ลง ๒๔ ต.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ ๓๗ ประจาปี งป.๖๒)
1.2.1.2 สาหรับนายทหารประทวน ประกอบด้วย หลักสูตรจ่าตรีกองประจาการ นย.
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก นย. และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. (อ้างอิง :
บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๐๐ ลง ๒๔ ต.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก นย. รุ่นที่ ๕๙ ประจาปี งป.๖๒)
1.2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาอาชีพ เป็นการให้การศึกษาอบรมและพัฒนา : เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมมอบหมาย ได้แก่ หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่า นย.
(ร. ป. ช.และ สส.) (อ้างอิง : บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๔ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการ
ฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่ นย.ประจาปี งป.๖๒ บันทึก กพ.นย.ที่ กห
๐๕๑๙.๑.๑/๓๘๕ ลง ๒๙ มี.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บังคับ
หมู่ทหารช่าง นย.ประจาปี งป.๖๒ บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๔๕๓ ลง ๑๘ เม.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
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แผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรจ่าเหล่าทหารสื่อสาร นย. รุ่นที่ ๒๘ ประจาปี งป.๖๒ และ
บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๑๒๔๖ ลง ๒ พ.ย.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนการฝึก และ งป.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข รุ่นที่ ๔๔ ประจาปี งป.๖๒ บันทึก กพ.นย.ที่ต่อ เลขรับ ๔๗๘๔/๖๑ ลง
๑๐ ต.ค.๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจาปี งป.
๖๒
บันทึก กพ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๑.๑/๕๑๑ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ขอเสนอความต้องการงบประมาณ
โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจาปี งป.๖๒)
2. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้หน่วยต่างๆ ดาเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนากาลังพลเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายที่คณะกรรมการพัฒนากาลังพลและการจัดการความรู้
กองทัพเรือ กาหนดไว้ตามที่เกี่ยวข้องได้แก่
2.1 พัฒนากาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศรอบบ้าน
และในภูมิภาค โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาประเทศ
มหาอานาจ เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ของ รร.นย.ศฝ.นย.
2.2พัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งกฎหมายที่
มอบอานาจให้กองทัพเรือ เพื่อให้การปฏิบัติงานในบทบาทด้านการรักษากฎหมาย สามารถปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 พัฒนากาลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพได้ รวมถึง
การบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
(อ้างอิง : อนุมัติ นย. ท้ายบันทึก กพ.นย. ที่ กห ๐๕๑๙.๑/๑๗๕ ลง ๓ ก.พ.๕๙ เรื่อง สรุปผลการประชุมการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์กรบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ ประจาปี งป.๕๙)
3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ นย. เพื่อดาเนินการตาม
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การจัดการความรู้
ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 สร้างกาลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้
เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์ความรู้
3.2 สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยเป็นการจัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มี
โครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ในตัวคน) โครงสร้างบุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนี่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและ
สามารถยกระดับการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน
3.3 สร้างศูนย์ความรู้ของ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการนาระบบสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการจัดเก็บและค้นหาองค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย
และมี ค วามรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของก าลั ง พล ที่ จ ะน าเอาข้ อ มู ล อง ค์ ค วามรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้
(อ้างอิง: แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ คาสั่ง นย.(เฉพาะ) ที่ ๗๗๙/๒๕๕๙ ลง
๒๖ ก.พ.๕๙ เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ นย. และบันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๕๔
ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการนายทหาร ข.)
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(13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างไร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการนาหลักเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพการศึกษา การฝึกอบรม ตามที่
กองทัพเรือกาหนด มาดาเนินการโดยหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดหลักสูตรการศึกษาอบรม
(อ้างอิง: บันทึก กพ.นย. ที่ต่อ กพ.นย. เลขรับ ๕๕๙๐/๕๔ ลง ๗ ก.ย.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และคู่มือ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร.
: บันทึก ศฝ.นย.ที่ กห ๐๕๑๙.๓/๗๐๑ ลง ๑๐ พ.ค.๕๙ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๗
: คาสั่ง นย. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๕๐/๒๕๕๙ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแบบตรวจ
ประกันคุณภาพการฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน)
(14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้ง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอย่างมีประสิทธิผล
- หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิผล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมีการดาเนินการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการรับราชการของกาลังพลในสายวิทยาการ
นย. ของนายหาร ก. และนายทหาร ข. เสนอ ทร. โดยได้พิจารณาตามลาดับขั้นตอนของการเจริญเติบโตของ
ตาแหน่ง ระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่กาหนดโดยจานวนปีครองยศในแต่ละชั้นยศ พร้อมทั้งได้รับการ
อบรมและพัฒนาในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้มีค วามพร้อมที่
จะเติบ โตในทางราชการ ตามตาแหน่ งและภารกิ จที่ ต้องรับผิดชอบสูงขึ้น โดยมี คณะกรรมการที่แต่ งตั้ งขึ้ น
ดาเนินการพิจารณาย้ายบรรจุในแต่ละระดับชั้นยศ
สาหรับนายทหาร ข. จะมีข้อจากัดอยู่ที่ตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนยศสูงขึ้นมีจานวนน้อย ดังนั้นการเลื่อน
ขึ้นดารงยศในระดับ ร.อ. น.ต. และ น.ท. จึงต้องใช้วิธกี ารสอบแข่งขันจัดอันดับซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะขึ้นครองยศสูงได้
(อ้างอิง : บันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๗๑๓ ลง ๒๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการสาหรับ
นายทหารที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.นร. สายวิทยาการ นย.
: บันทึก นย. ที่ กห ๐๕๑๙/๕๔ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขอเสนอแนวทางการรับราชการนายทหาร ข.
: คาสั่งคณะกรรมการบริหารกิจการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๔๖ ลง
๓ ก.ค.๔๖ คาสั่งฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๕ และคาสั่งฯ (เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๕
: คาสั่ง นย.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลง ๑๕ ก.พ.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเลื่อนยศ
เรือโท เป็น เรือเอก ประจาปี ๒๕๖๒ และคาสั่ง นย.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๑/๒๕๖๒ ลง ๑๑ มี.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเลื่อนยศเรือโท เป็น เรือเอก ประจาปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
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: คาสั่ง นย.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลง ๒๘ ก.พ.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเลื่อนยศ
นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก เป็น นาวาตรี และชั้นยศ นาวาตรี เป็น นาวาโท ประจาปี ๒๕๖๒)
การวางแผนการสื บทอดตาแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร หน่ว ยบัญ ชาการนาวิกโยธิน ได้
ดาเนินการจัดทาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมกาลังพลสาหรับตาแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่
สาคัญ (Succession Planning) เสนอกองทัพเรือเพื่อให้สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งสาคัญของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(อ้างอิง: บันทึก นย. ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๑๙/๑๗๖๘ ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง พิจารณาร่างแนวทางการเตรียม
บุคลากรสาหรับตาแหน่งที่สาคัญ และการบริหารจัดการกาลังพล กลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

