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บทที่ ๒ 
แนวทางการเตรียมหน่วยของกองทัพเรือ 

 
แนวทางการเตรียมตรวจหน่วยสาขาการก าลังพล 
๑. เอกสารอ้างอิงสาขาการก าลังพล 
 ๑.๑ กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารเรือ ฉบับท่ี ๑๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 ๑.๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยเครื่องแบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๙  
 ๑.๓ ค าส่ัง ค าช้ีแจง และบันทึก ฯ ว่าด้วยการแต่งกายเครื่องแบบของ ทร.  ๑.๔ สมุดภาพเครื่องแบบ
นายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๑.๕ อทร.๑๐๐๑ ว่าด้วยการก าลังพล   
 ๑.๖ อทร.๑๐๐๓ ว่าด้วยการปกครอง  
 ๑.๗ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖  และค าช้ีแจง ทร.เรื่องการลงทัณฑ์ผู้กระท าผิดทางวินัย 
 ๑.๘ อทร.๑๐๐๔ ว่าด้วยสิทธิก าลังพล 
 ๑.๙ อทร.๑๐๐๙ ว่าด้วยการสวัสดิการ 
 ๑.๑๐ อทร.๗๔๐๑ แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ๑.๑๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และค าช้ีแจง  
และบันทึกของ สบ.ทร.  
 ๑.๑๒ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๑.๑๓ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. หัวข้อ/แนวทางในการเตรียมหน่วย 
 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
๑. การก าลังพล 
   ๑.๑ ด้านวินัยส่วนบุคคล 

- เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การแต่งกายโดยท่ัวไปเป็นไปตามอ้างถึง ๑.๑ – ๑.๔  
  - ชุดปฏิบัติงาน (เครื่องแบบหมายเลข ๓ และ๔) เน้น 
     - เข็มขัดท าด้วยหนังหรือด้ายถักสีด ากว้าง ๓.๒ ซ.ม. เป็นเข็มขัดรูด  
    ถ้าท าด้วยหนังปลายสายมนแหลม ถ้าท าด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรง 
    หุ้มด้วยวัตถุสีด ากว้าง ๑ ซ.ม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองรูปส่ีเหล่ียม 
    ผืนผ้ามุมมน กว้าง ๓.๖ ซ.ม. ยาว ๕ ซ.ม. มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ 
    ตรงกลางมีรูปสมอ ภายใต้พระมหามงกุฎรัศมี 
     - ป้ายช่ือท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ ซ.ม.    
    ยาว ๗.๕ ซ.ม.หนา ๐.๑ ซ.ม.พื้นป้ายด้านท่ีจะสลักตัวอักษร เป็นสีด ามีเส้น 
    ขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ ซ.ม. การสลักตัวอักษร แบบอักษร TH    
    SarabunPSK โดยแบ่งเป็น ๓ แถวดังนี้ 
    ๑. แถวบนสลักช่ือตัวและช่ือสกุลภาษาไทย ตัวอักษรประมาณ ๐.๔ ซม. 
    ๒. แถวกลางสลักเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรประมาณ  
        ๐.๓ ซ.ม.จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายช่ือ 



- ๑๐ - 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
     ๓. แถวล่างมุมซ้ายสลักเป็นค าย่อยศภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามท่ี กห.  

        ก าหนด(ผู้ไม่มียศไม่ต้องใส่)ตัวอักษรประมาณ ๐.๓ ซม. 
    ๔. แถวล่างมุมขวาเป็นค าย่อช่ือส่วนราชการต้นสังกัดระดับ นขต.กห.หรือ  
        เหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรประมาณ  
        ๐.๓ ซม. 

 - กรณีหน่วยเฉพาะกิจ (เครื่องแบบเฉพาะกาล) เน้น 
ความประณีตของการแต่งกาย เช่น เครื่องแบบเฉพาะกาล นย.  
สายเข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากีแกมเขียว เส้ือซับในต้องไม่เก่า สีซีดจาง 

- การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า - ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับก าลังพล ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพักตาม 
ระเบียบ ท่าหันอยู่กับท่ี ท่าเคารพ และ ท่าถอดหมวก สวมหมวก โดยอ้างอิง
จาก อทร.๗๔๐๑ เน้นความถูกต้อง เข้มแข็ง พร้อมเพรียง 

   ๑.๒ แผนการปฏิบัติงานด้านก าลังพล
ประจ าป ี
 
 
 
 

- พิจารณาจัดท าบอร์ด หรือเอกสารแสดงแผนการปฏิบัติงานด้านก าลังพล  
ประจ าปี รวมท้ังการแสดงสถานะความคืบหน้าของงาน เพื่อใช้ในการ   
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และแสดงความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน    
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา รวมท้ังเพื่อเป็นการ   
รองรับนโยบายของหน่วยเหนือ เน้นการแสดงสถานภาพการด าเนินการ    
เช่น สีเขียวหมายถึงงานท่ีไ ด้ด าเนินการเรียบร้อย สีเหลือง หมายถึง            
อยู่ระหว่างด าเนินการ และ สีแดงหมายถึงงานท่ียังไม่ได้ด าเนินการ เป็นต้น 

   ๑.๓ ผลส าเร็จตามแผนการปฏิบัติงานด้าน
ก าลังพลประจ าปี   

- จัดเตรียมเอกสาร /หลักฐาน /บันทึกข้อความ การรายงานผลการปฏิบัติ
ตามวงรอบของการปฏิบัติงาน ด้านก าลังพล ได้แก่ วงรอบ ๑ เดือน ๓ เดือน 
๖ เดือน  หรือ ๑ ปี (ท่ีมี) เช่น เช่น การพิจารณาบ าเหน็จ  การย้ายบรรจุ  
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น 

   ๑.๔ สายการบังคับบัญชาด้านก าลังพล    - จัดเตรียม ผัง/โครงสร้างการจัดสายการบังคับบัญชาด้านก าลังพล  
   ๑.๕ การแบ่งมอบหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านก าลังพล  

- จัดเตรียมค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านก าลังพล และ
รายละเอียดของหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง  

   ๑.๖ คู่มือการปฏิบัติงานประจ าตัว/
ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ี (ด้านก าลังพล) 

- ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายละเอียดการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง  
รวมท้ังความรู้ใหม่ท่ีได้จากการปฏิบัติงาน และการฝึกหัดศึกษามาจัดท า    
คู่มือการปฏิบัติงานประจ าตัว/ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งต่างๆ เพื่อ   
ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รับ-ส่งหน้าท่ี สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนกัน และ    
เป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วย 

   ๑.๗ เอกสารอ้างอิงด้านก าลังพล  - จัดเตรียมเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล เช่น อทร.ต่าง ๆ    
คู่มือสิทธิก าลังพล เป็นต้น  

   ๑.๘ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - จัดเตรียมค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ ย้ายบรรจุ ผู้ประเมิน
ค่าต่าง ๆ และ วิธีการ/แนวทางการด าเนินการ   

 
 
 
 



- ๑๑ - 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
   ๑.๙ การพัฒนาองค์ความรู้ก าลังพล 
          - หลักสูตร/การฝึกอบรม/การ
ฝึกหัดศึกษาของหน่วย (ภายในหน่วย) 
  
 
          - หลักสูตร/การฝึกอบรม/การ
ฝึกหัดศึกษาของหน่วย (ภายนอกหน่วย) 
         - การจัดการความรู้ (KM)  

 
- เอกสาร/หลักฐาน กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การขออนุมัติฝึก  
การลงค าส่ัง การฝึก การรายงานผลการฝึก  การประเมินผลการฝึก การแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้อง เป็นต้น เน้นการประเมินผลการฝึก และการจัดท าการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
- การน าความรู้ท่ีได้ไปขยายผล  โดยการเปิดอบรม/สัมมนาให้กับก าลังพล
ของ หน่วยที่มีหน้าท่ี หรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ได้รับทราบ เป็นต้น 
 - จัดเตรียมค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  แผนการจัดการความรู้ 
เอกสารการจัดการความรู้ ตลอดจนแนวทางการจัดการความรู้ เป็นต้น  

   ๑.๑๐ ความเรียบร้อยของเอกสาร - จัดเตรียมสมุดประวัติข้าราชการ สมุดตรวจสุขภาพประจ าปี ผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ผลการวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นต้น 

   ๑.๑๑ ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี - ทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน/การปกครอง เช่น การใช้
งานระบบ hrmiss/การเสนอขอสิทธิต่างๆ/พ.ร.บ.วินัยทหาร เป็นต้น 

   ๑.๑๒ การน าระบบสารสนเทศ/
ฐานข้อมูล มาใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ก าลังพล 

- การน าระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล 
รวมท้ังการส ารองข้อมูล 

   ๑.๑๓ การป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดภายในหน่วย 

- การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ/มาตรการป้องกัน/ป้องปราม/ปราบปราม   
ปัญหายาเสพติด และการด าเนินการของหน่วย 

   ๑.๑๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพล   
ภายในหน่วย 

- การด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลภายในหน่วยให้เป็น  
องค์กรเป่ียมสุข (Happy workplace) โดยมีการประเมินปัจจัยองค์ประกอบ
ขององค์กรเปี่ยมสุขท้ัง ๑๕ ด้าน เพื่อจัดล าดับของปัจจัยท่ีควรต้องแก้ไข/
ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของก าลังพลในหน่วย 

๒. การสารบรรณ  
   ๒.๑ แผนงานด้านธุรการ/สารบรรณ - พิจารณาจัดท าบอร์ด หรือเอกสารแสดงแผนการปฏิบัติงานด้านธุรการ/   

สารบรรณรวมท้ังการแสดงสถานะความคืบหน้าของงาน เพื่อใช้ในการ   
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และแสดงความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน    
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา รวมท้ังเพื่อเป็นการ   
รองรับนโยบายของหน่วยเหนือ เน้นการแสดงสถานภาพการด าเนินการ    
เช่น สีเขียวหมายถึงงานท่ีไ ด้ด าเนินการเรียบร้อย สีเหลือง หมายถึง            
อยู่ระหว่างด าเนินการ และ สีแดงหมายถึงงานท่ียังไม่ได้ด าเนินการ เป็นต้น 

   ๒.๒ การแบ่งมอบหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านธุรการ/สารบรรณ 

- ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านธุรการ/สารบรรณ และ รายละเอียด
ของหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง  

   ๒.๓ กระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ/สารบรรณ 

- จัดเตรียม (FLOW CHART) กระบวนการขั้นตอน หนังสือเข้า หนังสือออก    
สายงานการเสนอหนังสือ เป็นต้น  

   ๒.๔ ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /
คอมพิวเตอร์ 

- ทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ 
คอมพิวเตอร์/งานสารบรรณ  

 



- ๑๒ - 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
   ๒.๕ การด าเนินการด้านงานสารบรรณ - การปฏิบัติในการจัดท า การรับ  การส่ง การเก็บรักษา การยืม การท าลาย   
   ๒.๖ การจัดเก็บเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ หรือประเภทของงาน ส าเนาเอกสารส าคัญ    

ไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าดัชนีรายการติดไว้หน้าตู้เก็บเอกสาร    
และจัดท าสมุดควบคุมให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและใช้   
อ้างอิง  

   ๒.๗ การก าหนดจุดรับ ส่ง หนังสือ/
เอกสาร 

- ก าหนดจุดรับ ส่ง หนังสือ/เอกสาร ให้เรียบร้อย  

   ๒.๘ ความเรียบร้อยของทะเบียนรับ –
ส่งเอกสาร 

- จัดท าสมุดทะเบียนรับ – ส่งเอกสารให้เรียบร้อย  

   ๒.๙ แบบฟอร์มหนังสือของหน่วย - ความถูกต้องของแบบฟอร์มหนังสือของหน่วย ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๓. การสวัสดิการภายใน  
   ๓.๑ ระเบียบ/ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
สวัสดิการภายในของหน่วย/หน่วยเหนือ  

- จัดเตรียมระเบียบ/ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการภายในของหน่วย /   
  หน่วยเหนือ   

   ๓.๒ การประชุมติดตามความก้าวหน้า 
ประจ าเดือน   

- จัดเตรียมรายงาน/เอกสารการประชุม คณะกรรมการฯประจ าเดือน/ 
ตามวงรอบ 

   ๓.๓ การจัดท าแผนประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

- จัดเตรียมรายงาน/เอกสารการจัดท าแผนประมาณการค่าใช้จ่าย  

   ๓.๔ บัญชีรับ – จ่ายประจ าเดือน  - จัดเตรียมรายงาน/เอกสารบัญชีรับ – จ่ายประจ าเดือน  
   ๓.๕ การรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อความโปร่งใส 

- จัดเตรียมการรายงานผลการด าเนินการประจ าเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ  

   ๓.๖ ผลกระทบต่อภารกิจและงาน
ประจ า 
   ๓.๗ การตอบแทนไปสู่ก าลังพล 

- การจัดก าลังพลไปปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการภายในของหน่วย/ 
หน่วยเหนือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจและงานประจ า 
- การตอบแทนไปสู่ก าลังพล ตามค าส่ัง/ระเบียบสวัสดิการภายในของหน่วย/
หน่วยเหนือ เช่น บันทึก/ค าร้อง/แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเจ็บป่วย 
หรือเสียชีวิต เป็นต้น  

 



- ๑๓ - 

ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านการก าลังพล 
การเตรียมด้านวินัยส่วนบุคคล/การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า 

 

  
เครื่องแบบเก่า สีซีดจาง ต่างจากสีของผ้าหมวกชัดเจน เข็มขัดผิดระเบียบ 

 

  
เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากีแกมเขียว  เส้ือซับในต้องไม่เก่าซีดจาง 

 

  
โบเส้ือกะลาสีปลายแถบผ้าสีขาว การหมายเครื่องแบบจ่าและพลทหาร 

 



- ๑๔ - 

 
 

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตาม อทร.๗๔๐๑  แผนการปฏิบัติงานด้านก าลังพล 
 

  
มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีสายการบังคับบัญชา 

 

  
มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน คู่มือการปฏิบัติงานประจ าตัว/ต าแหน่งหน้าท่ี 

 



- ๑๕ - 

  

มเีอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงานด้านก าลังพล 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีค าส่ังแต่งต้ังการ

ประเมินต่าง ๆ  
 

  
การพัฒนาองค์ความรู้ก าลังพล  การประเมินผลมีการ

ก าหนดตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรม 
การจัดการความรู้ 

 

  
สมุดประวัติเรียบร้อย มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  

 



- ๑๖ - 

  
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์ท่ี ทร.

ก าหนด 
การวัดค่าดัชนีมวลกายของก าลังพลตามเกณฑ์ท่ี ทร.

ก าหนด 
 

  
ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  มีมาตรการเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

  
มีการประเมินปัจจัยองค์กรเป่ียมสุข โดยพิจารณาผล

การประเมินท่ีมีความพึงพอใจน้อย มาปรับปรุง/พฒันา 
แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของก าลังพล 
 
 



- ๑๗ - 

ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านสารบรรณ 
 

  
มีแผนการปฏิบัติงานด้านธุรการ   มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านธุรการ 

 

  

มีกระบวนการขั้นตอนงานธรุการ  
ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์  
 

  
การจัดเก็บเอกสาร/จุดรับ - ส่งหนังสือ 

ทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร เรียบร้อย 
แบบฟอร์มหนังสือของหน่วยถูกต้อง 

 



- ๑๘ - 

ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านสวัสดิการภายใน 
 

  
มีระเบียบ/ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการภายใน

ของหน่วย/หนว่ยเหนือ 
มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า 

 

  
การจัดท าแผนประมาณ ค่าใช้จ่ายประจ าปี มีบัญชีรับ – จ่ายประจ าเดือน 

 

  
การรายงานผลการด าเนินการประจ าปี การตอบแทนไปสู่ก าลังพล 

     
 


