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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

5.1 ระบบกำรจัดกำรบุคลำกรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์และสร้ำงแรงจูงใจ 
กรม ฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง เพ่ือรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการก าหนด

ยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ ข้อ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสงครามใต้น้ าและ เตรียมการรองรับ
เรือด าน้ าเข้าประจ าการของกองทัพเรือ โดยก าหนดเป้าหมาย ข้อ 3 ให้ “มีการพัฒนาฐานทัพท่าเรือ คลัง
สรรพาวุธ ระบบสื่อสาร ระบบสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์ฝึกเรือด าน้ า และอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดท า
แผนที่เรือด าน้ าและระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ รองรับการประจ าการเรือด าน้ า” ข้อ 4 เตรียมการ
รองรับการจัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตามพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และตามข้อ 4 ให้ “มีการเตรียมการด้านสถานที่ ระบบฐานข้อมูล 
และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การเตรียมการรองรับการมีเรือด าน้ าของกองทัพเรือ” โดยเสนอ
ให้มีการ “จัดตั้งศูนย์ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์” ขึ้น 
 แนวทางการรับราชการของก าลังพลสายวิทยาการอุทกศาสตร์ ได้พิจารณาตามหลักการคือ การก าหนดให้
ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพของพรรค – เหล่าอุทกศาสตร์เมื่อแรกบรรจุ เพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์
ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ทั้งในสายงานเดิม  รวมทั้งการ
หมุนเวียนในสายงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นตามล าดับขั้นตอนของการ
เจริญเติบโตของต าแหน่งระดับและชั้นยศภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยจ านวนปีครองยศในแต่ละชั้นยศ พร้อม
ทั้งได้รับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และให้มีความ
พร้อมที่จะเติบโตทางราชการในต าแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) นายทหารที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ พรรค – เหล่าอุทกศาสตร์ (อศ.ก.) 2) นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย (อศ.ป.) 3) นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข. สายวิทยาการ
อุทกศาสตร์ โดยมีการวางแผนการก าหนดต าแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหารของกรม ฯ เพ่ือเตรียมก าลังพล
ส าหรับต าแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงที่ส าคัญ (Succession Planning) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งส าคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ส าหรับต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญในอัตราชั้นยศ พล.ร.ต. และ 
พล.ร.ท. ของกองทัพเรือ และแนวทางการบริหารจัดการก าลังพลกลุ่มที่มีขีดสมรรถนะสูง (Talent 
Management) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง (High Potential) ในการท างานและ
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับสูง (High Performance) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ การระบุ (การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง) 
การพัฒนา (ฝึกอบรมและพัฒนา) การธ ารงรักษา (การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลตอบแทน) ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการท างานและก่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะ และคุณลักษณะในต าแหน่งงานที่ส าคัญขึ้นตามล าดับ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญ (Succession Planning) ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมนายทหารสัญญาบัตรช่วงชั้นยศไม่เกิน น.อ.พิเศษ ที่มีขีดสมรรถนะสูง และ
มีประสบการณ์ที่เหมาะสม ส าหรับการทดแทนต าแหน่งงานในระดับสูงที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ
และในเวลาที่เหมาะสม 

5.2 ระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กรม ฯ ได้ก าหนดปัจจัยแวดล้อมในการท างานไว้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินความผาสุกของบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องตามกรอบงบประมาณที่จะอ านวยให้ในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของกรม ฯ มีความ
ผาสุกและมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยในแต่
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ภาพที ่5-1 การจัดสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ  
ให้กับก าลังพล 

ภาพที ่5- 2 ผลการประเมินความผาสุกของบุคลากร 

60 % - 69 % 
70 % - 79 % 
80 % - 89 % 
มำกกว่ำ 90 % 

ละปีกรม ฯ ก าหนดให้บุคลากรประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองตามปัจจัยชี้วัด
ต่าง ๆ ที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ( Intranet) ของกองทัพเรือ โดยวัดระดับความส าคัญและระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวที่ได้มา
วิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพื่อจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการจัดให้มี
ปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมแพทย์ทหารเรือในการตรวจสุขาภิบาลและชีวอนามัยในที่
ท างาน ซึ่งมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของโรงพิมพ์แผนที่ และผู้ที่ท างานใน
ส านักงาน นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตรวจประเมินจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ประเมินให้โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นอกจากความ
ปลอดภัยและสุขาภิบาลในที่ท างานแล้ว กรม ฯ ยังส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือให้ก าลังพลมีความพร้อมและ
สุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีห้องออกก าลังกาย และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่ก าลังพลของกรม  ฯ 
เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 2. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน จัดให้มีอุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
และวิธีปฏิบัติในการระวังป้องกันอันตรายในขณะปฎิบัติงาน อุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อมการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการก าหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วยและมี
การซักซ้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีหน่วยขึ้นตรงกรม ฯ ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันความเสียหายของหน่วยเป็นประจ าทุกปี 
 3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน มีความปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิด
แก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า การจราจร เป็นต้น โดยสถานที่ท างานมีการจัดการเกี่ยวกับ
ชีวอนามัย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ เช่น มีการจัดการน้ าสะอาด จัดให้มีเครื่องกรองน้ า 
ส าหรับข้าราชการได้ใช้โดยรวม เป็นต้น 
 4. ด้านการบริการการขนส่ง มีการจัดรถบริการรับ – ส่งจากท่าเรือกองเรือล าน้ า กองเรือยุทธการ 
กองทัพเรือ ถึง กรมอุทกศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ก าลังพล 
 กรม ฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ให้กับก าลังพล เพ่ือการดูแลและช่วยเหลือด้านความ
เป็นอยู่และการด ารงชีวิตของก าลังพลในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรม ฯ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความพึงพอใจ และให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) 
การสงเคราะห์ข้าราชการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์มรณะ เงินสงเคราะห์ 
ผู้ประสบอุบัติภัย เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้หรือประสบอุบัติเหตุ 
เป็นต้น 2) การจัดเงินทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ 
3) การจัดให้มีร้านสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ 4) พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ า 
และ 5) การช่วยเหลือและการประกันภัยต่าง ๆ เช่น ทุนการ 
ศึกษาบุตร การประกันภัย และประกันชีวิตให้กับก าลังพลที่
ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น ตามภาพท่ี 5-1  
 
 ซึ่งจากผลการประเมินความผาสุกของบุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานของก าลังพล ด้าน 1) ความปลอดภัย 2) 
อาชีวอนามัย 3) สภาพแวดล้อม  4) อุปกรณ์ในการท างานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก และ 5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
บุคลากรของกรม ฯ ผ่านเกณฑ์ค่าคาดหวังทุกข้อ ตามภาพท่ี 5-2  
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ภาพที ่5-3 ผลการประเมินความผาสกุด้านความผูกพันของบุคลากร 

5.3 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เป็นมืออำชีพ กำรสร้ำงควำมผูกพัน และควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคลำกร 
กรม ฯ มีวัฒนธรรมในการท างาน โดยใช้หลัก “ใฝ่รู้ สู่งาน” มาปรับปรุงยกระดับการด าเนินงานหรือ

สร้างนวัตกรรมใหม่ในระหว่างทางเป็นวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ และมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมร่วมกับการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกรม ฯ โดยใช้การสื่อสารแบบสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ปัญหาและรับทราบข้อมูลในทิศทางเดียวกัน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นศูนย์รวมให้คนท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนได้ด าเนินการตามกรอบ
แนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ตามแนวทางที่กองทัพเรือก าหนด กล่าวคือ ได้มีการวางแผน 
การปฏิบัติงาน (Performance Planning) ที่ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลมาทบทวนร่วมกันว่า ภารกิจความ
รับผิดชอบของงานแต่ละงานเป็นเช่นไร ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องพัฒนา
เพ่ิมเติมในส่วนไหนบ้าง โดยได้เน้นการสื่อสารสองทางแบบมีส่วนร่วม (Two - way Communication) มีการ
ท าการตกลงร่วมกันในเรื่องของเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงาน และได้ติดตามและพัฒนาโดยที่ผู้บังคับบัญชาจะ
กระตุ้น จูงใจ และสร้างบรรยากาศในการท างานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร รวมถึงได้มีการตรวจสอบและทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของก าลังพลของตนว่า เป็นไปตามดัชนีชี้วัดและเป้าหมายหรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนา อาทิเช่น การอบรม การสอนงาน เป็นต้น ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) 
เป็นการประเมินผลงานบุคลากร โดยการวัดผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง (Actual Performance) เปรียบเทียบ
กับผลงานที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง (Expected Performance) ตามปัจจัยวัดผลงานทั้งทางด้านผลลัพธ์และ
ด้านพฤติกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยได้แต่งตั้งผู้ประเมิน และน าผลการประเมินไปใช้ในการให้
รางวัลในเรื่องของการปรับเงินเดือน ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งงาน ตลอดจนหาผู้สืบทอด
ต าแหน่งได้ต่อไป โดยกรม ฯ น าผลประเมินไปใช้ในการพิจารณาบ าเหน็จและการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งตาม
แนวทางท่ีกองทัพเรือก าหนด 

จากการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการ จ านวน 15 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต จิตวิญญาณ ความรู้และทักษะ สภาพการท างาน นโยบายการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน 
ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า สิทธิก าลังพล การเงิน 
การสวัสดิการ การบริการ การปกครอง การยอมรับนับ
ถือ และภาพลักษณ์ โดยจะมีการก าหนดปัจจัยส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อความผูกพันต่อกรม ฯ 
ประกอบด้วย จิตวิญญาณ ต าแหน่งงานและความก้าวหน้า 
สิทธิก าลังพล การเงิน การปกครองบังคับบัญชา การได้รับ
ความยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์องค์กร พบว่า 
บุคลากรมีระดับความผาสุขมากว่าระดับที่คาดหวังไว้ 
ตามภาพท่ี 5-3  

5.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
 กรม ฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาก าลังพลของกรม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรมและ
พัฒนาก าลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละระดับและในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นตามล าดับ เพ่ือให้ได้ก าลังพลที่มีขีด
ความสามารถที่ต้องการส าหรับรองรับภารกิจของกรม ฯ ที่ได้รับมอบหมายได้ โดยจัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา 
อบรม ประชุม และสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของกรม ฯ ซึ่งการศึกษาภายในกองทัพเรือ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล ได้แก่ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรในหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ เป็นการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักของกรม ฯ   
 2.  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล มีวัตถุประสงค์เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทั้งที่
กองทัพเรือผลิตเอง และที่รับเข้ามาจากสถานศึกษาอ่ืนนอกกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
กรม ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1) หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการ
รับราชการตามที่กองทัพเรือก าหนด เป็นการให้การศึกษา อบรม และพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป 
หลักสูตรเพ่ิมวิชา หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ส่วนที่ 2) 
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ส าหรับนายทหารประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนพันจ่า หลักสูตรพันจ่า
นักเรียน และส่วนที่ 3) หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางการรับราชการตามสาขาอาชีพ 
(สายวิทยาการอุทกศาสตร์) เป็นการให้การศึกษา อบรม และพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ 
หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้น หลักสูตรนายทหารแผนที่ชั้นนายร้อย หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง 
(อบรมที่กรมอุตุนิยมวิทยา) หลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ (อบรมทีก่รมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ) 
หลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้นส าหรับ
เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศ หลักสูตรการซ่อม
บ ารุงสถานีตรวจอากาศ 
 กรม ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและการจัดการความรู้ โดยมี รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็น
ประธาน ฯ มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พร้อมทั้งพิจารณา
โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศทุกประเภทและ
ทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์ของกรม ฯ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวทางในการพิจารณาเพื่อทุ่มเทการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร กิจกรรม แผนงาน และโครงการที่
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังพลตามยุทธศาสตร์ของกรม ฯ (ระยะยาว 10 ปี) เป็นล าดับต้น ๆ ซึ่ง
จะท าให้การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังพลมีความชัดเจน คุ้มค่า และตรงตามความต้องการ
ของกรม ฯ เป็นส าคัญ โดยจะเป็นการเตรียมก าลังพลให้มีขีดความสามารรถและขีดสมรรถนะในสาขาที่มีความ
จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของกรม ฯ ที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาก าลังพลและ
การจัดการความรู้ กรม ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาก าลังพลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.
2558 – 2567 จ านวน 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถพร้อมรบตามยุทธศาสตร์
ด้านการป้องปราม โดยเน้นการพัฒนาก าลังพลรองรับการจัดหาเรือด าน้ าและเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเป็นล าดับแรก 
และเน้นในส่วนของขีดความสามารถการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติการรบในสาขาสงครามใต้น้ า การรบผิวน้ า 
การป้องกันภัยในอากาศ และการป้องกันฝั่ง เป็นส าคัญ และ 2) พัฒนาก าลังพลให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งภาษาอังกฤษ โดยการอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการสร้างบทบาทน าในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา กรม ฯ ได้จัดการบุคลากรให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ ซึ่ง
จะเห็นได้จากด าเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้าง เพ่ือรองรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการก าหนด
ยุทธศาสตร์และโครงสร้างก าลังรบ [หมวด 7 ข้อ 7.3.3] มีการประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของตนเองตามปัจจัยชี้วัดต่าง ๆ ที่ก าหนดผ่านทางระบบสารสนเทศ ( Intranet) น าผลการประเมิน ฯ ที่
ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ  และกิจกรรมในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชิวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับ [หมวด 7 ข้อ 7.3.2]  
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