หมวด 5
การมุง่ เน้นบุคลากร
กองกาลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ
ระดับ
Basic (A&D)
- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและ
การจัดวางคนไปยังตาแหน่งงาน ที่ตรง
กับความถนัดและความต้องการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของระบบงานของ
ราชการโดยคานึงถึงความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน

แนวทางการดาเนินการ
ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเหมาะสม
การจัดโครงการสร้างการทางานและ
การจัดวางบุคลากรไปอยู่ตาแหน่งที่
เหมาะสมกับการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดต่อองค์การ
และตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน

อธิบายการดาเนินการ
- จัดทาแผนเสนอความต้องการในการผลิตนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของ หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน ในแต่ละปีงบประมาณ
- จัดทาแผนเสนอความต้องการในการจัดหากาลังพลนายทหาร
ปริญญาและนายทหารประทวน ในสาขาที่ขาดแคลน และไม่มีการ
ผลิตในส่วนของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษา
อบรม สัมมนาของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในแต่ละ
ปีงบประมาณ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและคณะกรรมการในการ
สรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ

ผลการ
ประเมิน 3

ระดับ
Basic (A&D)
- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและ
การจัดวางคนไปยังตาแหน่งงาน ที่ตรง
กับความถนัดและความต้องการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของระบบงานของ
ราชการโดยคานึงถึงความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน 3

ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเหมาะสม

- ให้ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และว่าจ้าง ดาเนินการประกาศรับ
สมัครและเลือกสรรด้วยการ สอบคัดเลือกในภาคทฤษฎี การทดสอบ
ร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับตรวจโรค เพื่อให้ได้บุคลากรที่
การจัดโครงการสร้างการทางานและการ ต้องการตามคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของแต่ละตาแหน่ง แล้ว
จัดวางบุคลากรไปอยู่ตาแหน่งที่
จึงบรรจุบุคลากรดังกล่าวลงปฏิบัตงิ าน
เหมาะสมกับการใช้ความรู้และ
- มีการอบรมและพัฒนากาลังพลเพื่อเพิ่มพูนความรู้สาหรับปฏิบัติ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ
ในตาแหน่งงานที่สูงขึน้ ตามแนวทางรับราชการโดยการจัดทาเป็น
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดต่อองค์การ โครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนาของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
และตอบโจทย์ความต้องการของ
นาวิกโยธิน
ประชาชน

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน 3

Advance (Alignment)
- การประเมินประสิทธิผลการทางานและ
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุก
กลุ่มสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ให้บุคลากรทุ่มเทและทางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงตอบสนองยุทธศาสตร์
และมุง่ เน้นประโยชน์สุขแก่ประชาขน
(High Performance)

ระบบการประเมินประสิทธิผลการ
ทางานของบุคลากรทุกกลุ่มมีความ
ชัดเจน โปร่งใส
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของ
ตนเองและพัฒนาความสามารถของตน
ในระยะยาว
มีกลไกการกระตุน้ ให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจและมีการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง

- นย. ได้ทาการประเมินค่ากาลังพลตามคาสั่งกองทัพเรือ มี 3 แบบ
1. แบบประเมินค่าปรับ นท. - นอ., นอ. - นอ.(พ) แบบ
ประเมินค่าปรับ นอ.(พ) - นายพลเรือ
2. ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
3. ประเมินผล สรก. และประจาหน่วย
- จัดทาแนวทางการรับราชการของกาลังพล (Career Psth) เพื่อใช้
ในการกาหนดเส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพ ในเรื่องของปี
ครองยศ
การหมุนเวียนในตาแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชัน้ ยศ และการเลื่อน
ขึน้ ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้ ตลอดจนการได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ตามแนวทางการรับราชการในแต่ละช่วงชัน้ ยศต่าง ๆ
ซึ่งจะเป็น สิ่งที่ชว่ ยสร้างเปูาหมาย และแรงจูงใจในการทางาน และ
การพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายดังกล่าวของกาลังพล
- มีการพิจารณาบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านเป็นประจาตาม
วงรอบ 6 เดือน และมีการกาหนดให้สิทธิ สวัสดิการ รวมทั้งการ
บารุงขวัญที่เหมาะสมกับระดับชัน้ ยศและตาแหน่งของบุคลากร

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

Significance (Integration)
การบูรณการงานบริหารบุคลากรกับ
- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร การปรับปรุงการทางานของทุก ๆ
สนับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี
และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
ประสิทธิภาพสูง
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ

อธิบายการดาเนินการ
1. การจัดหน่วยขึน้ ตรงให้สามารถปฏิบัตภิ ารกิจตามที่กองทัพเรือ
กาหนด โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝุาย
อานวยการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุน โดยการจัดหรือกาหนดอัตรา
ของหน่วยขึน้ ตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยการจัดทา

ผลการ
ประเมิน 3

Significance (Integration)
- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร
สนับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว
และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

การบูรณการงานบริหารบุคลากรกับ
การปรับปรุงการทางานของทุก ๆ
กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกับหน่วยอืน่ ๆ

1. การจัดหน่วยขึน้ ตรงให้สามารถปฏิบัตภิ ารกิจตามที่กองทัพเรือ
กาหนด โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝุาย
อานวยการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุน โดยการจัดหรือกาหนดอัตรา
ของหน่วยขึน้ ตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยการจัดทา
ออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ หรือ อัตรา
ยุทโธปกรณ์
2. การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามระดับชัน้ และมอบอานาจ
การตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยสั่งการเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรในรูปของคาสั่งมอบอานาจ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
อานาจในการตัดสินใจ
มีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบัตภิ ารกิจของหน่วยต่าง ๆ บรรลุผลสาเร็จในภาพรวมของ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยู่เสมอ

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ
ระดับ
Significance (Integration)
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว
และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

แนวทางการดาเนินการ
การบูรณการงานบริหารบุคลากรกับ
การปรับปรุงการทางานของทุก ๆ
กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด

อธิบายการดาเนินการ
3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการแต่งตัง้ บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ
Cross Function ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ
เพื่อร่วมกันดาเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มีความสาคัญและ
มีความท้าทายในการปฏิบัตทิ ี่จะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เช่น
3.1 คณะทางานและติดตามการปฏิบัตงิ านตามพันธกิจในการ

ผลการ
ประเมิน 3

- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว
และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

การปรับปรุงการทางานของทุก ๆ
กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกับหน่วยอืน่ ๆ

ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ
Cross Function ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ
เพื่อร่วมกันดาเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มีความสาคัญและ
มีความท้าทายในการปฏิบัตทิ ี่จะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เช่น
3.1 คณะทางานและติดตามการปฏิบัตงิ านตามพันธกิจในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งมี
เสธ.นย. เป็นหัวหน้าคะทางาน พร้อมด้วยคณะทางานที่เป็นผู้แทน
หน่วยขึน้ ตรงที่เกีย่ วข้อง โดยมีหน้าที่สาคัญ ดังนี้
- รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัตริ าชการตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตามพันธกิจของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตาม
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ในวงรอบ
- จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัตทิ ั้งสามด้านคือ ด้านองค์
ความรู้ ด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของกาลังพล และด้าน
การบริหารจัดการของหน่วย

5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และแรงจูงใจ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

Significance (Integration)
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว
และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

การบูรณการงานบริหารบุคลากรกับ
การปรับปรุงการทางานของทุก ๆ
กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกับหน่วยอืน่ ๆ

3.2 คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ ตรงที่เกีย่ วข้อง โดยมี
หน้าที่สาคัญ ในการกาหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
อานวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
3.3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ นย. โดยมี
รอง ผบ.นย.(สายงานกาลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ ตรงที่เกีย่ วข้อง โดยมีหน้าที่

ผลการ
ประเมิน 3

และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

ประสิทธิภาพสูง
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกับหน่วยอืน่ ๆ

หน้าที่สาคัญ ในการกาหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
อานวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
3.3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ นย. โดยมี
รอง ผบ.นย.(สายงานกาลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ ตรงที่เกีย่ วข้อง โดยมีหน้าที่
ดังนี้
- อานวยการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัตติ ามแนวทาง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกาลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้
ตามความมุง่ หมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก่นของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- จัดตัง้ องค์กรในการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการ
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา
นอกเหนือขีดความสามารถของหน่วย/กาลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่ วข้อง

5.2 ระบบการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
ระดับ
Basic (A&D)
- สภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัยสนับสนุนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพคล่องตัวร่วมกันทางานให้
เกิดประสิทธิผล

แนวทางการดาเนินการ
การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายคล่องตัว และร่วมกันทางานให้
เกิดประสิทธิผล

อธิบายการดาเนินการ
กาหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการทางาน ใน
ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางาน
ของกาลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และความ
เพียงพอต่อความต้องการของกาลังพลอย่างต่อเนือ่ ง และตามกรอบ
งบประมาณของกองทัพเรือ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ
- มีสถานพยาบาล (พัน.พ.กรม สน.พล.นย.) เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพของกาลังพล ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การคัดกรอง ปูองกัน
บาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกาลังพล
- จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจาหน่วยที่ออกปฏิบัติ
ราชการสนาม

ผลการ
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1. ด้านสุขภาพ
- มีสถานพยาบาล (พัน.พ.กรม สน.พล.นย.) เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพของกาลังพล ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การคัดกรอง ปูองกัน
บาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกาลังพล
- จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจาหน่วยที่ออกปฏิบัติ
ราชการสนาม
- จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกาย ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน และในพื้นที่หน่วยขึน้ ตรง เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้า
สนามกอล์ฟ เป็นต้น
- กาหนดให้กาลังพลทุกนายเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจา
ทุกปี และดาเนินการทดสอบสมรรถภาพกาลังพลปีละ ๒ ครั้ง
ตามที่กองทัพเรือกาหนด

5.2 ระบบการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

Significance (Integration)
- การทางานที่เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
มีความคล่องตัว และสามารถทางาน
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก
เพื่อนาไปสู่แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี
ประสิทธิผล

มีการทางานเป็นทีมภายในองค์การ
มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน
ภายนอกในลักษณะของทีมสหสาขา
(Trans-disciplinary) มีกระบวนการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาค
ประชาชนและเอกชนภายนอกใน
ลักษณะของทีมสหสาขา
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา

อธิบายการดาเนินการ
- กาหนดให้มีแผนปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
การบาบัดรักษา และฟื้นฟูกาลังพลให้พน้ ภัยจากสิ่งเสพติด เพื่อให้
การปฏิบัตงิ านสามารถทาได้เต็มประสิทธิภาพ
2. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทางาน
- ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุ กรณ์ระวังปูองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ และวิธปี ฏิบัตใิ นการระวังปูองกันอันตรายในขณะปฏิบัตงิ าน
- ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงประจาหน่วย พร้อม
การตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงเป็นประจาทุกวงรอบ ตลอดจนให้มี
การกาหนดมาตรการปูองกันความเสียหาย ของหน่วย และมีการ
ซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงที่ทางาน
- จัดบ้านพักสาหรับข้าราชการ ให้อยู่ใกล้กบั สถานที่ทางาน
4. ด้านสวัสดิการอืน่ ๆ

ผลการ
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ลักษณะของทีมสหสาขา
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา

การตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงเป็นประจาทุกวงรอบ ตลอดจนให้มี
การกาหนดมาตรการปูองกันความเสียหาย ของหน่วย และมีการ
ซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ
3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงที่ทางาน
- จัดบ้านพักสาหรับข้าราชการ ให้อยู่ใกล้กบั สถานที่ทางาน
4. ด้านสวัสดิการอืน่ ๆ
- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กบั กาลังพลใน บก.นย. ทุกวัน
(จันทร์ – ศุกร์ ) โดยเริ่มดาเนินการตัง้ แต่ ๑ พ.ค.๖๒

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

Basic (A&D)
การสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่
การจัดการความรู้ มีความเชีย่ วชาญ และถูกต้องตามมาตรฐาน
- การสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่เป็น เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้
โดยมีระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เอกสารอ้างอิง ดังนี้
มืออาชีพ เปิดโอกาสในการนาเสนอ เชีย่ วชาญ และถูกต้องตามมาตรฐาน
1. การเลื่อนยศ ปลด ย้าย การบรรจุขา้ ราชการและพนักงาน
ความคิดริเริ่ม และสนับสนุนความคิด
เปิดโอกาสในการนาเสนอความคิด ราชการ
สร้างสรรค์
ริเริ่มและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
2. การจัดกองทหารเกียรติยศฯ ต่าง ๆ และการสนับสนุนการ
สวนสนามต่าง ๆ การประสานงานกับหน่วยงานนอก ทร.
3. การประชุมเตรียมการมีการตัง้ คณะทางานประชุม นขต.
ด้านกาลังพล และเสนอปัญหา ขัดข้องต่าง ๆ

ผลการ
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

Advance (Alignment)
มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
- การค้นหาปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมี
ผูกพัน การทุ่มเท และผลการปฏิบัตงิ าน
ความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัตงิ านที่ดี ทีด่ ขี องบุคลากร
และสร้างวัฒนธรรมการทางานที่นาไปสู่
นาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
ผลลัพธ์ขององค์กร
บุคลากรมาใช้ในการสร้างให้เกิดแรงจูงใจ
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และ
เกิดผลการปฏิบัตงิ านที่ดี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ของ
องค์กร

อธิบายการดาเนินการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวธิ สี ร้างความผูกพันระหว่างบุคคล
ในหน่วยระดับผู้บังคับบัญชาและระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ
ปฏิบัตงิ านบรรลุผลสาเร็จในระดับหน่วยและระดับบุคคล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดาเนินการดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ นย.
โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานกาลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ ตรงที่เกีย่ วข้อง โดยมีหน้าที่
ดังนี้
- อานวยการ ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัตติ ามแนวทาง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของกาลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตาม
ความมุง่ หมายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแก่นของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

Advance (Alignment)
มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
- การค้นหาปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมี
ผูกพัน การทุ่มเท และผลการปฏิบัตงิ าน
ความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัตงิ านที่ดี ทีด่ ขี องบุคลากร
และสร้างวัฒนธรรมการทางานที่นาไปสู่
นาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
ผลลัพธ์ขององค์การ
บุคลากรมาใช้ในการสร้างให้เกิดแรงจูงใจ
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และ
เกิดผลการปฏิบัตงิ านที่ดี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ของ
องค์การ

อธิบายการดาเนินการ
- จัดตัง้ องค์กรในการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการ
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา
นอกเหนือขีดความสามารถของหน่วย/กาลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่ วข้องได้จัดทา
โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจาปี งป.๖๓ ของหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน
2. จัดโครงการนานไปเขาไม่ลืม สาหรับดูและและช่วยเหลือ
ข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบจากการสู้รบและการ
ปฏิบัตงิ าน
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชือ่ มความสามัคคี ระหว่างกาลังพล
รวมถึงครอบครัว ทุกระดับภายในหน่วย

ผลการ
ประเมิน 3

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

Significance (Integration)
- การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ
และความเป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
และประโยชน์ที่เกิดกับสังคมและ
ประชาชน

สร้างวัฒนธรรมการทางาน ที่มงุ่ เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก
สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิด
การสื่อสารที่เปิดกว้างทุกชัน้ ยศ และมีการใช้ประโยชน์จาก
แนวความคิดที่หลากหลาย ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรม และมุมมอง
ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร
และระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการดาเนินการในระหว่างหน่วยงานใน
ระดับ
หน่วยขึน้ ตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และภายในหน่วย นขต.นย.
เพื่อรับฟังข้อมูล อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั้ง
ข้อยุตทิ ี่ได้จากการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการ
อภิปราย
ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกัน จนได้ขอ้ สรุปในการนาไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิ านที่เกิดประสิทธิผลต่อไป

ผลการ
ประเมิน 3

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

Significance (Integration)
- การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ
และความเป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
และประโยชน์ที่เกิดกับสังคมและ
ประชาชน

สร้างวัฒนธรรมการทางาน ที่มงุ่ เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก
สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

2. มีการจัดคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปตรวจเยี่ยมและตรวจ
การฝึกในหน่วยรอง เพื่อ พบปะ พูดคุย ติดตามงาน รวมทั้งหารือกัน
ภายในหน่วย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสได้ถกแถลงกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาและเจ้าหน้าที่ตา่ งๆ ในการรับฟัง
อุปสรรคข้อขัดข้องในการทางาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัตติ า่ ง ๆ เพื่อจะสามารถนาไปพัฒนา
แนวทางในการปฏิบัตงิ านของหน่วย ให้มีผลสาเร็จตามที่ตอ้ งการ
ยิ่งขึน้
3. มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วยรอง/กอง/ฝุาย
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัตงิ านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ

ผลการ
ประเมิน 3

ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

Significance (Integration)
- การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ
และความเป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อนาพาองค์การไปสู่
ความสาเร็จและประโยชน์ที่เกิดกับสังคม
และประชาชน

สร้างวัฒนธรรมการทางาน ที่มงุ่ เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก
สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

อธิบายการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน 3

4. จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการปฏิบัตติ า่ งๆ โดยเชิญผู้แทน
หน่วยขึน้ ตรง นย. มาร่วมกันรับฟังหลักการและแนวทางการปฏิบัติ
พร้อมทั้งช่วยกันระดมความคิดในการเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัตทิ ี่สามารถ
นาไปใช้อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มาจากการมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับความต้องการของทุกหน่วย ใน นย.
5. การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นย. ได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกชัน้ ยศ สามารถเสนอแนะแนวทางการดาเนินการของ
สหกรณ์ และ
ถือมติจากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน 3

Basic (A&D)
- ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้างคน
ให้มี &nbsp;
Advance (Alignment)
- ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
สั่งสมทักษะความรู้ความเชีย่ วชาญใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อสมรรถนะ

การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่
ครอบคลุมเรื่อง ความรู้ความสามารถใน
การทางาน และการแก้ปัญหา คุณธรรม
และจริยธรรม ความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัล มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนอง
การสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร
ทั้งทักษะความรู้ และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีระบบการเรียนรู้และพัฒนากาลัง
พลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมและพัฒนากาลังพลใน
ทุกระดับชัน้ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัตหิ น้าที่ของกาลังพลในแต่ละ
ระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึน้ ตามลาดับ เพื่อให้ได้กาลังพลที่
มีขดี ความสามารถที่ตอ้ งการ เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบ หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ดาเนินดังนี้
1. จัดทาเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาภายในกองทัพเรือ แบ่ง
ออกเป็น
๒ ประเภท คือ การศึกษาเพื่อการผลิตกาลังพล
และการศึกษาเพื่อการพัฒนากาลังพล ดังนี้
1.1 การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตกาลังพล นายทหาร
ประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน รร.นย.ศฝ.นย.
1.2 การศึกษาอบรมและพัฒนา เพื่อการพัฒนากาลังพล
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่กาลังพล
เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

Significance (Integration)
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
1.2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชัน้ ยศ หรือตามแนวทางการ
- ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้ สามารถปฏิบัตงิ านได้หลากหลาย
รับราชการ : เป็นการให้การศึกษา อบรมและพัฒนา เพื่อให้มีความรู้
มีทักษะสามารถปฏิบัตงิ านได้หลากหลาย การพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้มี
ความสามารถเหมาะสมกับระดับชัน้ ยศหรือตาแหน่งหน้าที่ ที่มีความ
มีความรอบรู้ สามารถตัดสินใจและมี
ความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถ รับผิดชอบสูงขึน้ ตามลาดับ ได้แก่
ความคิดในเชิงวิกฤติพร้อมรับปัญหา
ในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤต
1.2.1.1 สาหรับนายทหารสัญญาบัตร

ผลการ
ประเมิน 3

Significance (Integration)
- ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้
มีทักษะสามารถปฏิบัตงิ านได้หลากหลาย
มีความรอบรู้ สามารถตัดสินใจและมี
ความคิดในเชิงวิกฤติพร้อมรับปัญหา
ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้
(Fluid Intelligence/Complex
problem solving)

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
สามารถปฏิบัตงิ านได้หลากหลาย
การพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้มี
ความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤต
(Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน

1.2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามชัน้ ยศ หรือตามแนวทางการ
รับราชการ : เป็นการให้การศึกษา อบรมและพัฒนา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับระดับชัน้ ยศหรือตาแหน่งหน้าที่ ที่มีความ
รับผิดชอบสูงขึน้ ตามลาดับ ได้แก่
1.2.1.1 สาหรับนายทหารสัญญาบัตร
ประกอบด้วยหลักสูตร ชัน้ นายเรือ นย. และหลักสูตรชัน้ นายนาวา
นย.
1.2.1.2 สาหรับนายทหารประทวน ประกอบด้วย
หลักสูตรจ่าตรีกองประจาการ นย.หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
ชัน้ จ่าเอก นย. และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชัน้ พันจ่าเอก นย.
1.2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสาขาอาชีพ เป็นการให้
การศึกษาอบรมและพัฒนา : เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมมอบหมาย ได้แก่ หลักสูตร
เบื้องต้น
เฉพาะเหล่า นย. (ร. ป. ช. และ สส.)

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ
2. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้หน่วยต่าง ๆ ดาเนินการ
ตามนโยบายด้านการพัฒนากาลังพลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร.
พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายที่คณะกรรมการพัฒนากาลังพล
และการจัดการความรู้กองทัพเรือ กาหนดไว้ตามที่เกีย่ วข้องได้แก่
2.1 พัฒนากาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ รอบบ้านและในภูมิภาค โดยการ
อบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
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ตามนโยบายด้านการพัฒนากาลังพลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร.
พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายที่คณะกรรมการพัฒนากาลังพล
และการจัดการความรู้กองทัพเรือ กาหนดไว้ตามที่เกีย่ วข้องได้แก่
2.1 พัฒนากาลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ รอบบ้านและในภูมิภาค โดยการ
อบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
และภาษาประเทศมหาอานาจ เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ของ
รร.นย.ศฝ.นย.
2.2 พัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระหว่างประเทศมากขึน้ รวมทั้งกฎหมายที่มอบอานาจให้กองทัพเรือ
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านในบทบาทด้านการรักษากฎหมาย สามารถ
ปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พัฒนากาลังพลให้สามารถปฏิบัตกิ ารร่วมกับ
สหประชาชาติดา้ นการรักษาสันติภาพได้ รวมถึงการบรรเทาสา
ธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ
3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ นย. เพื่อดาเนินการตามแผนแม่บท การจัดการ
ความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 สร้างกาลังพลที่มีความเชีย่ วชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับชัน้ ให้มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรู้เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเชีย่ วชาญในแต่ละองค์ความรู้
3.2 สร้างกระบวนการการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ โดยเป็นการ
จัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มีโครงสร้างที่ชดั เจน ทั้ง
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วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 สร้างกาลังพลที่มีความเชีย่ วชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับชัน้ ให้มีวฒ
ั นธรรมการเรียนรู้เพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอด
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเชีย่ วชาญในแต่ละองค์ความรู้
3.2 สร้างกระบวนการการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ โดยเป็นการ
จัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มีโครงสร้างที่ชดั เจน ทั้ง
โครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชดั แจ้ง และความรู้ ในตัวคน)
โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การ
จัดการความรู้เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปฏิบัตงิ านปกติและ
สามารถยกระดับการปฏิบัตงิ านนัน้ ๆ ให้เป็นกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่ม ภาระงาน

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
ระดับ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ
3.3 สร้างศูนย์ความรู้ของ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดย
เป็นการนาระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดเก็บและค้นหา
องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ที่ใช้งานง่ายและมีความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ของกาลังพลที่จะนาเอาข้อมูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านหรือต่อยอดองค์ความรู้
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ปฏิบัตงิ านหรือต่อยอดองค์ความรู้

ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(เป็นธรรม ปัทมชินาลัย)
หน.กาลังพล กพ.นย.
พ.ค.๖๓

