
แนวทาง 
การตรวจสาขาการก าลังพล 



   การตรวจสาขาการก าลังพล 

ด้านงานสารบรรณ  ด้านการก าลังพล  ด้านสวัสดิการภายใน 

สาขาการก าลังพล  

การจัดการความรู้ (KM) 



 เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการตรวจ 
• นโยบายกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
• นโยบายผู้บัญชาการกองทัพเรือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
• กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘) ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
• ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยเครื่องแบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.

๒๕๒๙  
• ค าสั่ง ค าชี้แจง และบันทึกฯ ว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบของ ทร. 
• อทร.๑๐๐๑ ว่าด้วยการก าลังพล พ.ศ.๒๕๔๑ 
• อทร.๑๐๐๓ ว่าด้วยการปกครอง พ.ศ.๒๕๔๑   



 เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการตรวจ 
• พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖  และค าชี้แจง ทร. เรื่องการ                 

ลงทัณฑ์ผู้กระท าผิดทางวินัย 
• อทร.๑๐๐๔ ว่าด้วยสิทธิก าลังพล 
• อทร.๑๐๐๙ ว่าด้วยการสวัสดิการ 
• แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ที่ได้รับพระราชทานแบบฝึก  

ในหลวง ร.๑๐ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๐ 
• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม บันทึก ค าชี้แจงของ สบ.ทร. 
• ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ  

พ.ศ.๒๕๕๕ 
• แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ 
 



 
 

ด้านการก าลังพล 

การจัดการข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของหน่วย 



การตรวจวินัยส่วนบุคคล 

การตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 



การตรวจวินัยส่วนบุคคล 

การตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย 



 

การตรวจวินัยส่วนบุคคล 



การตรวจวินัยส่วนบุคคล 



การตรวจวินัยส่วนบุคคล 



   หน่วย 

การตรวจวินัยส่วนบุคคล 
หน่วย ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ 
(ฉบับท่ี๖) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 



ขาดความประณีต 

การตรวจวินัยส่วนบุคคล 



 ตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 

ผมยาว ผมยาว ย้อมผมสีผิดธรรมชาติ 



การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 

ท่าตรง ท่าพักตามระเบียบ ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเคารพ และท่าถอดหมวกสวมหมวก 



การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 

ท่าตรง ท่าพักตามระเบียบ 



การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 

ท่าหัน ท่าหัน ท่าเคารพ 



การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 

ท่าถอดหมวก สวมหมวก 



แผนงานด้านก าลังพล การรายงานตามวงรอบ 
ของการปฏิบัติงานด้านก าลังพล 

   ด้านการก าลังพล 



      สายการบังคับบัญชา การลงค าสั่งแต่งตั้งจนท.ปฏิบัติงาน 
/แบ่งมอบงานด้านก าลังพล 

 ด้านการก าลังพล



คู่มือการปฏิบัติงานประจ าตัว/ต าแหน่ง 

 ด้านการก าลังพล



เอกสารอ้างอิงด้านก าลังพล 

 ด้านการก าลังพล



 

 ด้านการก าลังพล



ความเรียบร้อยของเอกสาร 

ระเบียบ ทร.ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ด้านการก าลังพล



การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 ด้านการก าลังพล

ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการตรวจ และท าประวัติสุขภาพ พ.ศ.๒๕๑๗ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
เป้าหมาย  
- ก าลังพลเข้ารับการตรวจ ร้อยละ 80 
- ผ่านเกณพ์ BMI เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10 



การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายประจ าปี 

 ด้านการก าลังพล

การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย 
เป้าหมาย  
- ก าลังพลเข้ารับการทดสอบ ร้อยละ 85 
- ก าลังพลร้อยละ 10 ผ่านเกณพ์สถานีวิ่ง 
2.4 กม. หรือเดิน 3.2 กม. เพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว หรือร้อยละ 65 



การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายประจ าปี 

 ด้านการก าลังพล

ตัวอย่าง 
การทดสอบสมรรถภาพรา่ยกาย 

จ านวน 402 นาย ทดสอบ 401 นาย ร้อยละ 99.75 
ผลการทดสอบสถานีวิ่ง 2.4 กม. 

ผ่าน 334 นาย ร้อยละ 83 



Happy 
Navy 

สุขภาพ
กาย 

 สุขภาพจิต
และอารมณ์ 

จิต
วิญญาณ 

ความรู้และ
ทกัษะ 

 นโยบาย
การ

บริหารงาน 

ความส าเร็จ
ของงาน สภาพการ

ท างาน 

ต าแหน่ง
และ

ความก้าว
หน้า 

สิทธิก าลัง
พล 

การเงนิ 
การ

สวัสดกิาร 

การบริการ 

 การปกครอง 

 การได้รับ
ความ

ยอมรับนับ
ถือ 

ภาพลักษณ์
องค์กร 

การท างานดี เศรษฐกิจดี 

บุคคลดี     
 

สังคมด ี

  องค์กรเปี่ยมสุข (Happy workplace) 

Happy 
Navy 

สุขภาพกาย 

 สุขภาพจิต
และ

อารมณ์ 

จิตวิญญาณ ความรู้และ
ทกัษะ 

 นโยบาย
การ

บริหารงาน 

ความส าเร็จ
ของงาน สภาพการ

ท างาน 

ต าแหน่ง
และ

ความก้าวห
น้า 

สิทธิก าลัง
พล 

การเงนิ 
การ

สวัสดกิาร 

การบริการ 

 การ
ปกครอง 

 การได้รับ
ความ

ยอมรับนับ
ถือ 

ภาพลักษณ์
องค์กร 



  องค์กรเปี่ยมสุข (Happy workplace) 

การประเมินความผาสุก 
เป้าหมาย  
- ก าลังพลเข้ารับการประเมิน ร้อยละ 80 
- ก าลังพลร้อยละ 80 ผ่านเกณพ์ความ
คาดหวังในระดับ 3 ขึ้นไปทั้ง 15 ปัจจัย 



  องค์กรเปี่ยมสุข (Happy workplace) 



 
 

 

 

 

 

  การจัดการข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของหน่วย 

กระบวนการ และการด าเนินการข้อร้องทุกข์ร้องเรยีนของหน่วย 



๑.หลักสูตร/การฝึกหัดศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
   ของก าลังพล(ภายในหน่วย) 
๒.หลักสูตร/การฝึกหัดศึกษาที่ส่งก าลังพลเข้ารับ   
   การศึกษา(นอกหน่วย) 
 

 การพัฒนาก าลังพล

 ด้านการก าลังพล



      การใช้งานระบบ HRMISS       พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 

การใช้งานระบบสนับสนุนข้อมูล 
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านก าลังพล 

กฏหมายอาญาทหาร 

      การปกครอง 

การเสนอขอรับสิทธิต่าง ๆ 

 ค่านิยม ทร. 

 ด้านการก าลังพล
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ด้านการจัดการความรู้ (KM) 

 ด้านการก าลังพล



 
 



KM  Conceptual  Model = 7 ขั้นตอน 
การบ่งชี้ความรู ้

• ภารกิจของหน่วย..... 
• วิสัยทัศน์ของหน่วย... 
• งานที่หน่วยเหนือมอบ...... 
• องค์ความรู้ที่ต้องมีในภาพรวม..... 
• องค์ความรู้ท่ีหน่วยมี ณ ปัจจุบัน.... 
• องค์ความรู้ที่หน่วยต้องจัดท าขึ้นเพื่อให้ครบ....  

• เรื่อง......     สร้างและแสวงหาความรู้จาก ....     
• เรื่อง......     สร้างและแสวงหาความรู้จาก ....     
• เรื่อง......     สร้างและแสวงหาความรู้จาก ....   
 

การสร้างและแสวงหาความรู ้

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร 
เรามีความรู้น้ันหรือยัง 

ความรู้อยู่ที่ใคร 
รูปแบบใด 
จะรวบรวมไว้ได้อย่างไร 

1 

2 



การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

• การแบ่งประเภทและชนิดของความรู้ เพื่อ
จัดท าระบบให้ง่ายขึ้นและสะดวกต่อการ
ค้นหาและใช้งาน 

• จัดท าเป็นภาษาให้เป็นมาตรฐาน เดียวทั้งองค์กร 
• ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา 

การแบ่งประเภทของความรู้ 

จะท าให้เข้าใจง่าย และ 
สมบูรณ์อย่างไร 

3 

4 

KM  Conceptual  Model = 7 ขั้นตอน 



การเข้าถึงความรู ้ 

• ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ 
• ความสะดวก รวดเร็ว 
• ง่ายต่อการใช้งาน 

การน าความรู้มาใช้งาน 
ง่ายหรือไม ่

5 

KM  Conceptual  Model = 7 ขั้นตอน 



การเรียนรู้ 

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
• การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
• ระบบพี่เลี้ยง 
• การสับเปลี่ยนงาน 

• การน าไปใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 

มีการแบ่งปันความรู้หรือไม ่

ความรู้นั้นเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือไม่  
องค์กรดีขึ้นหรือไม่ 

6 

7 

(Best practice) 

KM  Conceptual  Model = 7 ขั้นตอน 



 
 

 

 

การประเมินตนเอง 



 
 

ด้านงานสารบรรณ 



ค าสั่ง ค าช้ีแจง หลักปฏิบัติ 
บันทึก ฯลฯ ที่ ทร. ชี้แจง 

ด้านงานสารบรรณ 



 

ด้านงานสารบรรณ 



 

ด้านงานสารบรรณ 



ด้านงานสารบรรณ 



 

ด้านงานสารบรรณ 



การจัดเก็บเอกสาร 
การก าหนดจุดรับส่งหนังสือ 

มีทะเบียนรับ – ส่งควบคุมเอกสาร 

การตรวจด้านการสารบรรณด้านงานสารบรรณ 



 

ด้านงานสารบรรณ 



ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



 

ด้านสวัสดิการ 



มีเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย มีกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการ 

ด้านสวัสดิการ 



 
 

มีการจัดห้องออกก าลังกาย มีกิจการสโมสร ร้านค้า เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านสวัสดิการ 



จบการชี้แจง 


