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ประเมิน 3

หมวด 5
การมุง่เน้นบุคลากร

5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละแรงจงูใจ

กองก าลังพล หน่วยบัญชาการนาวกิโยธิน

ระดับ

    ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเหมาะสม

   การจัดโครงการสร้างการท างานและ
การจัดวางบุคลากรไปอยู่ต าแหน่งที่
เหมาะสมกบัการใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ
กอ่ให้เกดิประโยชน์สูงที่สุดต่อองค์การ
และตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน

 - จัดท าแผนเสนอความต้องการในการผลิตนักเรียนจ่านาวิกโยธิน 
พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษาอบรม สัมมนาของ หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน ในแต่ละปีงบประมาณ
 - จัดท าแผนเสนอความต้องการในการจัดหาก าลังพลนายทหาร
ปริญญาและนายทหารประทวน ในสาขาที่ขาดแคลน และไม่มีการ
ผลิตในส่วนของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเสนอเป็นโครงการ ฝึกศึกษา
อบรม สัมมนาของ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในแต่ละ
ปีงบประมาณ
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและคณะกรรมการในการ
สรรหา ว่าจ้าง และรักษาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
 

 Basic (A&D)
- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและ
การจัดวางคนไปยังต าแหน่งงาน ที่ตรง
กบัความถนัดและความต้องการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของระบบงานของ
ราชการโดยค านึงถงึความต้องการที่

หลากหลายของประชาชน
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ระดับ

 Basic (A&D)
- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและ
การจัดวางคนไปยังต าแหน่งงาน ที่ตรง
กบัความถนัดและความต้องการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของระบบงานของ
ราชการโดยค านึงถงึความต้องการที่

หลากหลายของประชาชน

5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละแรงจงูใจ

ระดับ

 ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเหมาะสม

การจัดโครงการสร้างการท างานและการ
จัดวางบุคลากรไปอยู่ต าแหน่งที่
เหมาะสมกบัการใชค้วามรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ
กอ่ให้เกดิประโยชน์สูงที่สุดต่อองค์การ
และตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน

 - ให้ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และว่าจ้าง ด าเนินการประกาศรับ
สมัครและเลือกสรรด้วยการ สอบคัดเลือกในภาคทฤษฎี การทดสอบ
ร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ พร้อมกบัตรวจโรค เพื่อให้ได้บุคลากรที่
ต้องการตามคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของแต่ละต าแหน่ง แล้ว
จึงบรรจุบุคลากรดังกล่าวลงปฏิบัติงาน
 - มีการอบรมและพฒันาก าลังพลเพื่อเพิ่มพนูความรู้ส าหรับปฏิบัติ
ในต าแหน่งงานที่สูงขึน้ ตามแนวทางรับราชการโดยการจัดท าเป็น
โครงการฝึก ศึกษา อบรม สัมมนาของก าลังพลหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
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ระดับ

5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละแรงจงูใจ

Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร

สนับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 
และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

 1. การจัดหน่วยขึน้ตรงให้สามารถปฏิบัติภารกจิตามที่กองทัพเรือ
ก าหนด โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝุาย
อ านวยการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุน โดยการจัดหรือก าหนดอตัรา
ของหน่วยขึน้ตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สอดคล้องกบั
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกจิและหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยการจัดท า
ออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อตัราเฉพาะกจิ หรือ อตัรา
ยุทโธปกรณ์
 2. การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามระดับชัน้ และมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยส่ังการเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรในรูปของค าส่ังมอบอ านาจ ซ่ึงจะเป็นการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ
มีความยืดหยุ่นและเกดิความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติภารกจิของหน่วยต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยู่เสมอ

 

Advance (Alignment) 
- การประเมินประสิทธิผลการท างานและ
เส้นทางความกา้วหน้าของบุคลากรทุก
กลุ่มสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ให้บุคลากรทุ่มเทและท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงตอบสนองยุทธศาสตร์

และมุง่เน้นประโยชน์สุขแกป่ระชาขน     
            (High Performance)

   ระบบการประเมินประสิทธิผลการ
ท างานของบุคลากรทุกกลุ่มมีความ
ชดัเจน โปร่งใส
   เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถ
วางแผนเส้นทางความกา้วหน้าของ
ตนเองและพฒันาความสามารถของตน
ในระยะยาว
   มีกลไกการกระตุ้นให้บุคลากรเกดิ
แรงจูงใจและมีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง

 - นย. ได้ท าการประเมินค่าก าลังพลตามค าส่ังกองทัพเรือ มี 3 แบบ 
       1. แบบประเมินค่าปรับ นท. - นอ., นอ. - นอ.(พ) แบบ
ประเมินค่าปรับ นอ.(พ) - นายพลเรือ
       2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
       3. ประเมินผล สรก. และประจ าหน่วย
 - จัดท าแนวทางการรับราชการของก าลังพล (Career Psth) เพื่อใช้
ในการก าหนดเส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชพี ในเร่ืองของปี
ครองยศ
การหมุนเวียนในต าแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละชว่งชัน้ยศ และการเล่ือน
ขึน้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ตลอดจนการได้รับการอบรมและพฒันาเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ตามแนวทางการรับราชการในแต่ละชว่งชัน้ยศต่าง ๆ 
ซ่ึงจะเป็น ส่ิงที่ชว่ยสร้างเปูาหมาย และแรงจูงใจในการท างาน และ
การพฒันาตนเองไปสู่เปูาหมายดังกล่าวของก าลังพล
 - มีการพจิารณาบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นประจ าตาม
วงรอบ 6 เดือน และมีการก าหนดให้สิทธิ สวัสดิการ รวมทั้งการ
บ ารุงขวัญที่เหมาะสมกบัระดับชัน้ยศและต าแหน่งของบุคลากร
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Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร

สนับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 
และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

 1. การจัดหน่วยขึน้ตรงให้สามารถปฏิบัติภารกจิตามที่กองทัพเรือ
ก าหนด โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการเพื่อรองรับงานด้านฝุาย
อ านวยการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายสนับสนุน โดยการจัดหรือก าหนดอตัรา
ของหน่วยขึน้ตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้สอดคล้องกบั
นโยบายหน่วยเหนือ ภารกจิและหน้าที่ที่ได้รับมอบ โดยการจัดท า
ออกมาเป็นเอกสารหลักฐานที่เรียกว่า อตัราเฉพาะกจิ หรือ อตัรา
ยุทโธปกรณ์
 2. การแบ่งระดับการบังคับบัญชาตามระดับชัน้ และมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยส่ังการเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรในรูปของค าส่ังมอบอ านาจ ซ่ึงจะเป็นการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ
มีความยืดหยุ่นและเกดิความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติภารกจิของหน่วยต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อยู่เสมอ

 

5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละแรงจงูใจ

Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 

และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ

ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

   3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ 
Cross Function ซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ 
เพื่อร่วมกนัด าเนินการในภารกจิหรือโครงการที่มีความส าคัญและ
มีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เชน่
      3.1 คณะท างานและติดตามการปฏิบัติงานตามพนัธกจิในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ซ่ึงมี 
เสธ.นย. เป็นหัวหน้าคะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานที่เป็นผู้แทน
หน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้
          - รวบรวมขอ้มูลในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตามพนัธกจิของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
          - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ในวงรอบ
          - จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติทั้งสามด้านคือ ด้านองค์
ความรู้ ด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของก าลังพล และด้าน
การบริหารจัดการของหน่วย

ระดับ
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5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละแรงจงูใจ

Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 

และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ

ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

    3.2 คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมี
หน้าที่ส าคัญ ในการก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
อ านวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ประเภทต่างๆ ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสมาชกิ 
    3.3 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตของขา้ราชการ นย. โดยมี 
    รอง ผบ.นย.(สายงานก าลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่
 ดังนี้
         - อ านวยการ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง
โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตของก าลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้
ตามความมุง่หมายหลักเศรษฐกจิพอเพยีง และแกน่ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
         - จัดต้ังองค์กรในการแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นของขา้ราชการ
         - ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้ความรู้ แกไ้ขปัญหา
นอกเหนือขดีความสามารถของหน่วย/ก าลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่วขอ้ง

Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 

และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ

ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

   3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย ที่มาจากหลายสายงานในลักษณะ 
Cross Function ซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ 
เพื่อร่วมกนัด าเนินการในภารกจิหรือโครงการที่มีความส าคัญและ
มีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เชน่
      3.1 คณะท างานและติดตามการปฏิบัติงานตามพนัธกจิในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ซ่ึงมี 
เสธ.นย. เป็นหัวหน้าคะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานที่เป็นผู้แทน
หน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้
          - รวบรวมขอ้มูลในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตามพนัธกจิของหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน
          - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ในวงรอบ
          - จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติทั้งสามด้านคือ ด้านองค์
ความรู้ ด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของก าลังพล และด้าน
การบริหารจัดการของหน่วย

ระดับ
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Significance (Integration) 
- นโยบายการจัดการด้านบุคคลากรสน
นับสนุนการท างานที่มีความคล่องตัว 

และปรับเปล่ียนให้ทันกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการ

ท างาน

   การบูรณการงานบริหารบุคลากรกบั
การปรับปรุงการท างานของทุก ๆ 
กระบวนงาน ให้เกดิการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง
   นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกดิการ
สร้างนวัตกรรมและการท างานเป็นทีม
   การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความคล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกบัหน่วยอืน่ ๆ

    3.2 คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมี
หน้าที่ส าคัญ ในการก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
อ านวยการ และจัดสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ประเภทต่างๆ ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสมาชกิ 
    3.3 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตของขา้ราชการ นย. โดยมี 
    รอง ผบ.นย.(สายงานก าลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่
 ดังนี้
         - อ านวยการ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง
โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตของก าลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้
ตามความมุง่หมายหลักเศรษฐกจิพอเพยีง และแกน่ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
         - จัดต้ังองค์กรในการแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นของขา้ราชการ
         - ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้ความรู้ แกไ้ขปัญหา
นอกเหนือขดีความสามารถของหน่วย/ก าลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่วขอ้ง

ระดับ

5.2 ระบบการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์

Basic (A&D)
- สภาพแวดล้อมในการท างานที่ 
ปลอดภัยสนับสนุนการท างานที่มี

ประสิทธิภาพคล่องตัวร่วมกนัท างานให้
เกดิประสิทธิผล

          การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายคล่องตัว และร่วมกนัท างานให้
เกดิประสิทธิผล

ก าหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ใน
ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเขา้ถงึสถานที่ท างาน
ของก าลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และความ
เพยีงพอต่อความต้องการของก าลังพลอย่างต่อเนือ่ง และตามกรอบ
งบประมาณของกองทัพเรือ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ
   -  มีสถานพยาบาล (พนั.พ.กรม สน.พล.นย.) เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพของก าลังพล ในเร่ืองต่างๆ ได้แก ่การคัดกรอง ปูองกนั  
บ าบัด รักษา และฟื้นฟสุูขภาพของก าลังพล
   -  จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจ าหน่วยที่ออกปฏิบัติ
ราชการสนาม
   -  จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน และในพื้นที่หน่วยขึน้ตรง เชน่ สนามกฬีา สระว่ายน้ า 
สนามกอล์ฟ เป็นต้น
   -  ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายเขา้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี และด าเนินการทดสอบสมรรถภาพก าลังพลปีละ ๒ คร้ัง 
ตามที่กองทัพเรือก าหนด
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5.2 ระบบการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์

Significance (Integration)
- การท างานที่เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
มีความคล่องตัว และสามารถท างาน

ร่วมกบัเครือขา่ยภายนอก
เพื่อน าไปสู่แกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี

ประสิทธิผล

       มีการท างานเป็นทีมภายในองค์การ
     มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกบั
เครือขา่ยภาคประชาชนและเอกชน
ภายนอกในลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) มีกระบวนการ
สร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยภาค
ประชาชนและเอกชนภายนอกใน
ลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วมกนั
แกป้ัญหา

     - ก าหนดให้มีแผนปูองกนั และปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
การบ าบัดรักษา และฟื้นฟกู าลังพลให้พน้ภัยจากส่ิงเสพติด เพื่อให้
การปฏิบัติงานสามารถท าได้เต็มประสิทธิภาพ
 2.  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน
     - ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุกรณ์ระวังปูองกนัอนัตรายที่อาจ
เกดิขึน้ และวิธีปฏิบัติในการระวังปูองกนัอนัตรายในขณะปฏิบัติงาน
     -  ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อม
การตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มี
การก าหนดมาตรการปูองกนัความเสียหาย   ของหน่วย และมีการ
ซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ
 3. ด้านความสะดวกในการเขา้ถงึที่ท างาน
     - จัดบ้านพกัส าหรับขา้ราชการ ให้อยู่ใกล้กบัสถานที่ท างาน
 4. ด้านสวัสดิการอืน่ๆ
     - จัดเล้ียงอาหารกลางวันให้กบัก าลังพลใน บก.นย. ทุกวัน         
(จันทร์ – ศุกร์ ) โดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๒

ระดับ

Basic (A&D)
- สภาพแวดล้อมในการท างานที่ 
ปลอดภัยสนับสนุนการท างานที่มี

ประสิทธิภาพคล่องตัวร่วมกนัท างานให้
เกดิประสิทธิผล

          การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายคล่องตัว และร่วมกนัท างานให้
เกดิประสิทธิผล

ก าหนดเป็นสวัสดิการในการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ใน
ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพและความสะดวกในการเขา้ถงึสถานที่ท างาน
ของก าลังพล พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และความ
เพยีงพอต่อความต้องการของก าลังพลอย่างต่อเนือ่ง และตามกรอบ
งบประมาณของกองทัพเรือ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ
   -  มีสถานพยาบาล (พนั.พ.กรม สน.พล.นย.) เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพของก าลังพล ในเร่ืองต่างๆ ได้แก ่การคัดกรอง ปูองกนั  
บ าบัด รักษา และฟื้นฟสุูขภาพของก าลังพล
   -  จัดให้มีบุคลากรด้านการแพทย์ประจ าหน่วยที่ออกปฏิบัติ
ราชการสนาม
   -  จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน และในพื้นที่หน่วยขึน้ตรง เชน่ สนามกฬีา สระว่ายน้ า 
สนามกอล์ฟ เป็นต้น
   -  ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายเขา้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี และด าเนินการทดสอบสมรรถภาพก าลังพลปีละ ๒ คร้ัง 
ตามที่กองทัพเรือก าหนด
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Significance (Integration)
- การท างานที่เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
มีความคล่องตัว และสามารถท างาน

ร่วมกบัเครือขา่ยภายนอก
เพื่อน าไปสู่แกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี

ประสิทธิผล

       มีการท างานเป็นทีมภายในองค์การ
     มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกบั
เครือขา่ยภาคประชาชนและเอกชน
ภายนอกในลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) มีกระบวนการ
สร้างความร่วมมือกบัเครือขา่ยภาค
ประชาชนและเอกชนภายนอกใน
ลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วมกนั
แกป้ัญหา

     - ก าหนดให้มีแผนปูองกนั และปราบปรามยาเสพติด ตลอดจน
การบ าบัดรักษา และฟื้นฟกู าลังพลให้พน้ภัยจากส่ิงเสพติด เพื่อให้
การปฏิบัติงานสามารถท าได้เต็มประสิทธิภาพ
 2.  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน
     - ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุกรณ์ระวังปูองกนัอนัตรายที่อาจ
เกดิขึน้ และวิธีปฏิบัติในการระวังปูองกนัอนัตรายในขณะปฏิบัติงาน
     -  ให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีอปุกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อม
การตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มี
การก าหนดมาตรการปูองกนัความเสียหาย   ของหน่วย และมีการ
ซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ
 3. ด้านความสะดวกในการเขา้ถงึที่ท างาน
     - จัดบ้านพกัส าหรับขา้ราชการ ให้อยู่ใกล้กบัสถานที่ท างาน
 4. ด้านสวัสดิการอืน่ๆ
     - จัดเล้ียงอาหารกลางวันให้กบัก าลังพลใน บก.นย. ทุกวัน         
(จันทร์ – ศุกร์ ) โดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ ๑ พ.ค.๖๒

5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

ระดับ

Basic (A&D)
- การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เป็น

มืออาชพี เปิดโอกาสในการน าเสนอ
ความคิดริเร่ิม และสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์

      การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่
เป็นมืออาชพี คือ มีความรอบรู้ 
เชีย่วชาญ และถกูต้องตามมาตรฐาน
      เปิดโอกาสในการน าเสนอความคิด
ริเร่ิมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

     การจัดการความรู้ มีความเชีย่วชาญ และถกูต้องตามมาตรฐาน 
โดยมีระเบียบขอ้บังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เอกสารอา้งองิ ดังนี้
     1. การเล่ือนยศ ปลด ย้าย การบรรจุขา้ราชการและพนักงาน
ราชการ
     2. การจัดกองทหารเกยีรติยศฯ ต่าง ๆ และการสนับสนุนการ 
สวนสนามต่าง ๆ การประสานงานกบัหน่วยงานนอก ทร. 
     3. การประชมุเตรียมการมีการต้ังคณะท างานประชมุ นขต. 
ด้านก าลังพล และเสนอปัญหา ขดัขอ้งต่าง ๆ



แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ
ผลการ

ประเมิน 3

5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

ระดับ

         Advance (Alignment)
  - การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพนั ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์กร

     มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนั การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีของบุคลากร
     น าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากรมาใชใ้นการสร้างให้เกดิแรงจูงใจ
 เพื่อให้บุคลากรเกดิความผูกพนั และ
เกดิผลการปฏิบัติงานที่ดี 
     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพนักบัผลลัพธ์ของ
องค์กร

     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีสร้างความผูกพนัระหว่างบุคคล 
ในหน่วยระดับผู้บังคับบัญชาและระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จในระดับหน่วยและระดับบุคคล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ด าเนินการดังนี้
     1. แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตของขา้ราชการ นย. 
โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานก าลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่
 ดังนี้
-  อ านวยการ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง
โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตของก าลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตาม
ความมุง่หมายหลักเศรษฐกจิพอเพยีง และแกน่ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

Basic (A&D)
- การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เป็น

มืออาชพี เปิดโอกาสในการน าเสนอ
ความคิดริเร่ิม และสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์

      การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่
เป็นมืออาชพี คือ มีความรอบรู้ 
เชีย่วชาญ และถกูต้องตามมาตรฐาน
      เปิดโอกาสในการน าเสนอความคิด
ริเร่ิมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

     การจัดการความรู้ มีความเชีย่วชาญ และถกูต้องตามมาตรฐาน 
โดยมีระเบียบขอ้บังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เอกสารอา้งองิ ดังนี้
     1. การเล่ือนยศ ปลด ย้าย การบรรจุขา้ราชการและพนักงาน
ราชการ
     2. การจัดกองทหารเกยีรติยศฯ ต่าง ๆ และการสนับสนุนการ 
สวนสนามต่าง ๆ การประสานงานกบัหน่วยงานนอก ทร. 
     3. การประชมุเตรียมการมีการต้ังคณะท างานประชมุ นขต. 
ด้านก าลังพล และเสนอปัญหา ขดัขอ้งต่าง ๆ
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         Advance (Alignment)
  - การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพนั ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์กร

     มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนั การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีของบุคลากร
     น าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากรมาใชใ้นการสร้างให้เกดิแรงจูงใจ
 เพื่อให้บุคลากรเกดิความผูกพนั และ
เกดิผลการปฏิบัติงานที่ดี 
     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพนักบัผลลัพธ์ของ
องค์กร

     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีวิธีสร้างความผูกพนัระหว่างบุคคล 
ในหน่วยระดับผู้บังคับบัญชาและระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จในระดับหน่วยและระดับบุคคล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ด าเนินการดังนี้
     1. แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตของขา้ราชการ นย. 
โดยมี รอง ผบ.นย.(สายงานก าลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยขึน้ตรงที่เกีย่วขอ้ง โดยมีหน้าที่
 ดังนี้
-  อ านวยการ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง
โครงการพฒันาคุณภาพชวิีตของก าลังพล นย. ตลอดจนให้ความรู้ตาม
ความมุง่หมายหลักเศรษฐกจิพอเพยีง และแกน่ของหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

ระดับ

          Advance (Alignment)
  - การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพนั ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์การ

     มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนั การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีของบุคลากร
     น าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากรมาใชใ้นการสร้างให้เกดิแรงจูงใจ
 เพื่อให้บุคลากรเกดิความผูกพนั และ
เกดิผลการปฏิบัติงานที่ดี 
     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพนักบัผลลัพธ์ของ
องค์การ

     -  จัดต้ังองค์กรในการแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นของขา้ราชการ
     -  ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้ความรู้ แกไ้ขปัญหา
นอกเหนือขดีความสามารถของหน่วย/ก าลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่วขอ้งได้จัดท า
โครงการ ตามแผนพฒันาคุณภาพชวิีตประจ าปี งป.๖๓ ของหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน
   2. จัดโครงการนานไปเขาไม่ลืม ส าหรับดูและและชว่ยเหลือ
ขา้ราชการที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบจากการสู้รบและการ
ปฏิบัติงาน 
   3. จัดให้มีการแขง่ขนักฬีาเชือ่มความสามัคคี ระหว่างก าลังพล
รวมถงึครอบครัว ทุกระดับภายในหน่วย 
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5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

ระดับ

       Significance (Integration)
  - การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ        
และความเป็นเจ้าของ ให้แกบุ่คลากร   
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ
และประโยชน์ที่เกดิกบัสังคมและ
ประชาชน

   สร้างวัฒนธรรมการท างาน ที่มุง่เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแกป้ัญหาเชงิรุก
   สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกดิ
การส่ือสารที่เปิดกว้างทุกชัน้ยศ และมีการใชป้ระโยชน์จาก
แนวความคิดที่หลากหลาย ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรม และมุมมอง
ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ด าเนินการดังนี้
     1. จัดให้มีการประชมุเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร
และระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการด าเนินการในระหว่างหน่วยงานใน
ระดับ
หน่วยขึน้ตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และภายในหน่วย นขต.นย.
เพื่อรับฟงัขอ้มูล อปุสรรคขอ้ขดัขอ้ง ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้ง
ขอ้ยุติที่ได้จากการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการ
อภิปราย
ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกนั จนได้ขอ้สรุปในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกดิประสิทธิผลต่อไป

          Advance (Alignment)
  - การค้นหาปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมี
ความผูกพนั ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์การ

     มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพนั การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีของบุคลากร
     น าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากรมาใชใ้นการสร้างให้เกดิแรงจูงใจ
 เพื่อให้บุคลากรเกดิความผูกพนั และ
เกดิผลการปฏิบัติงานที่ดี 
     การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่สร้างความผูกพนักบัผลลัพธ์ของ
องค์การ

     -  จัดต้ังองค์กรในการแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นของขา้ราชการ
     -  ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้ความรู้ แกไ้ขปัญหา
นอกเหนือขดีความสามารถของหน่วย/ก าลังพล รวมทั้งประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/องค์กรที่เกีย่วขอ้งได้จัดท า
โครงการ ตามแผนพฒันาคุณภาพชวิีตประจ าปี งป.๖๓ ของหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน
   2. จัดโครงการนานไปเขาไม่ลืม ส าหรับดูและและชว่ยเหลือ
ขา้ราชการที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบจากการสู้รบและการ
ปฏิบัติงาน 
   3. จัดให้มีการแขง่ขนักฬีาเชือ่มความสามัคคี ระหว่างก าลังพล
รวมถงึครอบครัว ทุกระดับภายในหน่วย 
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5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

       Significance (Integration)
  - การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ        
และความเป็นเจ้าของ ให้แกบุ่คลากร   
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ
และประโยชน์ที่เกดิกบัสังคมและ
ประชาชน

   สร้างวัฒนธรรมการท างาน ที่มุง่เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแกป้ัญหาเชงิรุก
   สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกดิ
การส่ือสารที่เปิดกว้างทุกชัน้ยศ และมีการใชป้ระโยชน์จาก
แนวความคิดที่หลากหลาย ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรม และมุมมอง
ของบุคลากร
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ด าเนินการดังนี้
     1. จัดให้มีการประชมุเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร
และระดับผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการด าเนินการในระหว่างหน่วยงานใน
ระดับ
หน่วยขึน้ตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และภายในหน่วย นขต.นย.
เพื่อรับฟงัขอ้มูล อปุสรรคขอ้ขดัขอ้ง ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้ง
ขอ้ยุติที่ได้จากการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายที่ได้จากการ
อภิปราย
ถกแถลงและวิเคราะห์ร่วมกนั จนได้ขอ้สรุปในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกดิประสิทธิผลต่อไป

5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีดี่ มีประสิทธิภาพ และความรว่มมือ

ระดับ

        Significance (Integration)
   - การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ        
และความเป็นเจ้าของ ให้แกบุ่คลากร  
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ
 และประโยชน์ที่เกดิกบัสังคมและ
ประชาชน

    สร้างวัฒนธรรมการท างาน ที่มุง่เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแกป้ัญหาเชงิรุก 
    สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

     2. มีการจัดคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปตรวจเย่ียมและตรวจ
การฝึกในหน่วยรอง เพื่อ พบปะ พดูคุย ติดตามงาน รวมทั้งหารือกนั
ภายในหน่วย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสได้ถกแถลงกบั
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในการรับฟงั
อปุสรรคขอ้ขดัขอ้งในการท างาน รวมทั้งรับฟงัขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะหนทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะสามารถน าไปพฒันา
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วย ให้มีผลส าเร็จตามที่ต้องการ
ย่ิงขึน้
     3. มีการประชมุอย่างไม่เป็นทางการภายในหน่วยรอง/กอง/ฝุาย
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงและแลกเปล่ียน ขอ้คิดเห็น เพื่อการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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ระดับ

       Significance (Integration)
    - การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ         
และความเป็นเจ้าของ ให้แกบุ่คลากร  
(Public Entrepreneurship) และ
ร่วมมือเพื่อน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จและประโยชน์ที่เกดิกบัสังคม
และประชาชน

    สร้างวัฒนธรรมการท างาน ที่มุง่เน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการแกป้ัญหาเชงิรุก 
    สร้างแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

    4. จัดให้มีการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเชญิผู้แทน
หน่วยขึน้ตรง นย. มาร่วมกนัรับฟงัหลักการและแนวทางการปฏิบัติ 
พร้อมทั้งชว่ยกนัระดมความคิดในการเสนอแนะแนวทางการ
แกป้ัญหาต่างๆ ร่วมกนัเพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่สามารถ
น าไปใชอ้ย่างได้ผลเป็นรูปธรรม  ซ่ึงได้มาจากการมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกบัความต้องการของทุกหน่วย  ใน นย.
    5. การประชมุสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ นย. ได้เปิดโอกาสให้
สมาชกิทุกชัน้ยศ สามารถเสนอแนะแนวทางการด าเนินการของ
สหกรณ์ และ
ถอืมติจากเสียงสมาชกิส่วนใหญ่

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ ก้าวทนัเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมีจรยิธรรม

ระดับ
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ ก้าวทนัเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมีจรยิธรรม

ระดับ

      Significance (Integration)
  - ระบบการพฒันาบุคลากรและผู้น าให้
มีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
มีความรอบรู้ สามารถตัดสินใจและมี
ความคิดในเชงิวิกฤติพร้อมรับปัญหา      
  ที่มีความซับซ้อนมากย่ิงขึน้                
(Fluid Intelligence/Complex    
problem solving)

     การพฒันาบุคลากรให้มีทักษะและ
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
    การพฒันาบุคลากรและผู้น าให้มี    
ความรอบรู้ เป็นนักคิด  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีความคิดเชงิวิกฤต      
(Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับกบั
ปัญหาที่มีความซับซ้อน 

             1.2.1  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ตามชัน้ยศ หรือตามแนวทางการ
รับราชการ : เป็นการให้การศึกษา อบรมและพฒันา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัระดับชัน้ยศหรือต าแหน่งหน้าที่ ที่มีความ
รับผิดชอบสูงขึน้ตามล าดับ ได้แก่
                     1.2.1.1  ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 
ประกอบด้วยหลักสูตร  ชัน้นายเรือ นย. และหลักสูตรชัน้นายนาวา 
นย. 
                     1.2.1.2  ส าหรับนายทหารประทวน ประกอบด้วย
 หลักสูตรจ่าตรีกองประจ าการ นย.หลักสูตรอาชพีเพื่อเล่ือนฐานะ
ชัน้จ่าเอก นย. และหลักสูตรอาชพีเพื่อเล่ือนฐานะชัน้พนัจ่าเอก นย.
              1.2.2  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ตามสาขาอาชพี เป็นการให้
การศึกษาอบรมและพฒันา : เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่  ที่ได้รับมมอบหมาย ได้แก ่หลักสูตร
เบื้องต้น
เฉพาะเหล่า นย. (ร. ป. ช.  และ สส.)  

                   Basic (A&D)
  - ระบบการพฒันาบุคลากรที่สร้างคน
ให้มี &nbsp; 
             Advance (Alignment)
  - ระบบการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มพนู
ส่ังสมทักษะความรู้ความเชีย่วชาญใน    
ด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อสมรรถนะ

    การพฒันาบุคลากรในด้านต่างๆที่
ครอบคลุมเร่ือง  ความรู้ความสามารถใน
การท างาน และการแกป้ัญหา คุณธรรม 
และจริยธรรม  ความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัล     มีแผนพฒันาบุคลากรที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ แผนพฒันา
บุคลากรที่ตอบสนอง
    การสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร   
   ทั้งทักษะความรู้ และความเชีย่วชาญ  
เฉพาะด้าน
           

    หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีระบบการเรียนรู้และพฒันาก าลัง
พลโดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมและพฒันาก าลังพลใน
ทุกระดับชัน้ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่
เพยีงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละ
ระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึน้ตามล าดับ เพื่อให้ได้ก าลังพลที่
มีขดีความสามารถที่ต้องการ เพื่อรองรับภารกจิที่ได้รับมอบ หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน 
ได้ด าเนินดังนี้
    1. จัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชมุและสัมมนาใน
ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการศึกษาภายในกองทัพเรือ แบ่ง
ออกเป็น               ๒ ประเภท คือ การศึกษาเพื่อการผลิตก าลังพล
 และการศึกษาเพื่อการพฒันาก าลังพล ดังนี้
        1.1  การศึกษาและอบรมเพื่อการผลิตก าลังพล นายทหาร
ประทวน ได้แก ่หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน รร .นย.ศฝ.นย.
        1.2  การศึกษาอบรมและพฒันา เพื่อการพฒันาก าลังพล
     มีวัตถปุระสงค์เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถให้แกก่ าลังพล 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
ความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลง
ไปอย่างต่อเนือ่ง
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ



แนวทางการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ
ผลการ

ประเมิน 3

      Significance (Integration)
  - ระบบการพฒันาบุคลากรและผู้น าให้
มีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
มีความรอบรู้ สามารถตัดสินใจและมี
ความคิดในเชงิวิกฤติพร้อมรับปัญหา      
  ที่มีความซับซ้อนมากย่ิงขึน้                
(Fluid Intelligence/Complex    
problem solving)

     การพฒันาบุคลากรให้มีทักษะและ
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
    การพฒันาบุคลากรและผู้น าให้มี    
ความรอบรู้ เป็นนักคิด  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีความคิดเชงิวิกฤต      
(Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับกบั
ปัญหาที่มีความซับซ้อน 

             1.2.1  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ตามชัน้ยศ หรือตามแนวทางการ
รับราชการ : เป็นการให้การศึกษา อบรมและพฒันา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัระดับชัน้ยศหรือต าแหน่งหน้าที่ ที่มีความ
รับผิดชอบสูงขึน้ตามล าดับ ได้แก่
                     1.2.1.1  ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 
ประกอบด้วยหลักสูตร  ชัน้นายเรือ นย. และหลักสูตรชัน้นายนาวา 
นย. 
                     1.2.1.2  ส าหรับนายทหารประทวน ประกอบด้วย
 หลักสูตรจ่าตรีกองประจ าการ นย.หลักสูตรอาชพีเพื่อเล่ือนฐานะ
ชัน้จ่าเอก นย. และหลักสูตรอาชพีเพื่อเล่ือนฐานะชัน้พนัจ่าเอก นย.
              1.2.2  เพื่อเพิ่มพนูความรู้ตามสาขาอาชพี เป็นการให้
การศึกษาอบรมและพฒันา : เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่  ที่ได้รับมมอบหมาย ได้แก ่หลักสูตร
เบื้องต้น
เฉพาะเหล่า นย. (ร. ป. ช.  และ สส.)  

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ ก้าวทนัเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมีจรยิธรรม

ระดับ

     2.  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการพฒันาก าลังพลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร . 
พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายที่คณะกรรมการพฒันาก าลังพล
และการจัดการความรู้กองทัพเรือ ก าหนดไว้ตามที่เกีย่วขอ้งได้แก่
         2.1 พฒันาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศ รอบบ้านและในภูมิภาค โดยการ
อบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
 และภาษาประเทศมหาอ านาจ เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ของ 
รร.นย.ศฝ.นย.
         2.2  พฒันาก าลังพลให้มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย
ระหว่างประเทศมากขึน้ รวมทั้งกฎหมายที่มอบอ านาจให้กองทัพเรือ
 เพื่อให้การปฏิบัติงานในบทบาทด้านการรักษากฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.3 พฒันาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกบั
สหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพได้ รวมถงึการบรรเทาสา
ธารณภัยและการให้ความชว่ยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
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     2.  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการพฒันาก าลังพลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทร . 
พ.ศ.2558–2567 ตามเปูาหมายที่คณะกรรมการพฒันาก าลังพล
และการจัดการความรู้กองทัพเรือ ก าหนดไว้ตามที่เกีย่วขอ้งได้แก่
         2.1 พฒันาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศทั้ง
ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศ รอบบ้านและในภูมิภาค โดยการ
อบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
 และภาษาประเทศมหาอ านาจ เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ของ 
รร.นย.ศฝ.นย.
         2.2  พฒันาก าลังพลให้มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย
ระหว่างประเทศมากขึน้ รวมทั้งกฎหมายที่มอบอ านาจให้กองทัพเรือ
 เพื่อให้การปฏิบัติงานในบทบาทด้านการรักษากฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.3 พฒันาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติการร่วมกบั
สหประชาชาติด้านการรักษาสันติภาพได้ รวมถงึการบรรเทาสา
ธารณภัยและการให้ความชว่ยเหลือประชาชน ทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
    

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ ก้าวทนัเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมีจรยิธรรม

ระดับ

     3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ นย. เพื่อด าเนินการตามแผนแม่บท การจัดการ
ความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
        3.1 สร้างก าลังพลที่มีความเชีย่วชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากร 
     ทุกระดับชัน้ให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการแบ่งปัน ถา่ยทอด 
และชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกดิความเชีย่วชาญในแต่ละองค์ความรู้
        3.2  สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยเป็นการ
จัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มีโครงสร้างที่ชดัเจน ทั้ง
โครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชดัแจ้ง และความรู้  ในตัวคน) 
โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การ
จัดการความรู้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและ
สามารถยกระดับการปฏิบัติงานนัน้ ๆ ให้เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่ม ภาระงาน
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ ก้าวทนัเทคโนโลย ีแก้ไขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมีจรยิธรรม

ระดับ

         3.3  สร้างศูนย์ความรู้ของ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดย
เป็นการน าระบบสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการจัดเกบ็และค้นหา
องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปล่ียนการเรียนรู้
ที่ใชง้านง่ายและมีความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของก าลังพลที่จะน าเอาขอ้มูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้

     3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ นย. เพื่อด าเนินการตามแผนแม่บท การจัดการ
ความรู้ของ ทร. ตามยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ทร. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
        3.1 สร้างก าลังพลที่มีความเชีย่วชาญ โดยส่งเสริมให้บุคลากร 
     ทุกระดับชัน้ให้มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการแบ่งปัน ถา่ยทอด 
และชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั เกดิความเชีย่วชาญในแต่ละองค์ความรู้
        3.2  สร้างกระบวนการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยเป็นการ
จัดระบบการจัดการความรู้ของ ทร. ให้มีโครงสร้างที่ชดัเจน ทั้ง
โครงสร้างองค์ความรู้ (ที่เป็นความรู้ชดัแจ้ง และความรู้  ในตัวคน) 
โครงสร้างบุคลากรด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งบูรณาการให้การ
จัดการความรู้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการปฏิบัติงานปกติและ
สามารถยกระดับการปฏิบัติงานนัน้ ๆ ให้เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐได้ โดยไม่เป็นการเพิ่ม ภาระงาน
      



                    ตรวจถกูต้อง
      น.ท.
              (เป็นธรรม  ปัทมชนิาลัย)
                 หน.ก าลังพล กพ.นย.
                            พ.ค.๖๓

         3.3  สร้างศูนย์ความรู้ของ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดย
เป็นการน าระบบสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการจัดเกบ็และค้นหา
องค์ความรู้ และเป็นศูนย์ความรู้และศูนย์การแลกเปล่ียนการเรียนรู้
ที่ใชง้านง่ายและมีความรู้ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของก าลังพลที่จะน าเอาขอ้มูลองค์ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานหรือต่อยอดองค์ความรู้




