
 

๑ 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
 

กองทัพเรือ มีหน้าท่ีเตรียมกําลังกองทัพเรือ การป้องกันราชอาณาจักร และดําเนินการเก่ียวกับ
การใช้กําลังตามอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม รวมถึงการนํากฎหมายภายใน และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายในระดับต่างๆ  มาพิจารณาร่วม
ด้วย สามารถสรุปเป็นวัตถุประสงค์มูลฐานของกองทัพเรือ ได้ดังน้ี 

๑. เพ่ือป้องกันราชอาณาจักร และรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย 
๒. เพ่ือถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในพ้ืนท่ี ท่ี ทร.

รับผิดชอบ และได้รับมอบหมาย 
๓. เพ่ือคุ้มครอง และรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของไทย 
๔. เพ่ือป้องกันพ้ืนท่ีทางบก และลํานํ้าท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. เพ่ือป้องกัน และต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ 
๖. เพ่ือสนับสนุน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๗. เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเล 
๘. เพ่ือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล ชายฝั่ง และพ้ืนท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย                                       
๙. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาค 
๑๐. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

  ในฐานะผู้บริหารของ กองทัพเรือ เห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี
ของ กองทัพเรือ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมสร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป 
  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ กองทัพเรือ ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของ กองทัพเรือ จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี
ฉบับน้ี ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบาย  
การกํากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับน้ี 
 
  กองทัพเรือจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงาน
เป็นประจํา ท้ังน้ี เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกท้ัง เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญา
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของกองทัพเรือ จึงขอให้ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสือรับทราบดังท่ีแนบมาพร้อม
กับคู่มือฉบับนี้ พร้อมท้ังยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 

(ลงชื่อ) พล.ร.อ.         
(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์) 
          ผบ.ทร. 

   พ.ค.๕๘ 



 

๒ 
 

ใบลงนามรับทราบ 
 

หน่วย........................................... 
กองทัพเรือ 

 
 

 
๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ของ กองทัพเรือ ฉบับน้ีแล้ว 

 
๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีและแนวทางปฏิบัติเป็น

อย่างดี พร้อมท้ังมุ่งม่ันท่ีจะนําแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีด้านต่างๆ ซ่ึงระบุไว้     
ไปยึดถือปฏิบัติ  หรือนําไปกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
....(ชื่อหน่วย).... มีธรรมาภิบาลต่อไป 
 
 
                                                                     

(ลงชื่อ) .............................................. 
(................................................) 

ตําแหน่ง............................................. 
วันท่ี..........เดือน..........พ.ศ........... 

 

 



 

๓ 
 

๑. ทั่วไป 

 ข้อมูลองค์การ 

   วิสัยทัศน์ 
กองทัพเรือจะเป็น หน่วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาค และเป็นเลิศในการ

บริหารจัดการ 
 

   พันธกิจ 
๑. เตรียมกําลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
๒. ใช้กําลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความ

ม่ันคง  ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๓. พัฒนาองค์กร กําลังพล และระบบการทํางาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

    
 ค่านิยมหลักขององค์การ 
   ๑.  ความเป็นชาวเรือ (Seamanship)  

หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสามัคคีในหมู่คณะ เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะทํากิจการงานใดย่อมทําโดยพร้อมเพรียงกัน รู้จักหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน รู้จักการทํางานเป็นทีมและทํางานอย่างผู้รู้จริง มีความกล้าหาญ อดทน    
มีน้ําใจและเด็ดเด่ียว มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท อีกท้ังยึดม่ันในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
อันดีงาม 
   ๒.  ความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี (Allegiance)  

หมายถึง การดํารง เชิดชูและรักษาไว้ซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า การ
พิทักษ์รักษา ปกป้องไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมท้ังความเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีความซ่ือสัตย์ต่อหน่วยงาน หน้าท่ี ผู้ร่วมงาน และตนเอง 
   ๓.  ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ (Integrity and 
Gentleman) 

หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม (คุณงามความดี) จริยธรรม (ประพฤติชอบ) มีความเมตตา
กรุณาและเสียสละ ไม่โอ้อวด ไม่ทับถม ไม่ก้าวร้าวผู้อ่ืน ไม่อิจฉาริษยา 
   ๔.  เป็นผู้นําทางทหาร (Leadership)  

หมายถึง ผู้ท่ีมีบุคลิกภาพและลักษณะทหารท่ีดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวินัย เสียสละ 
อุทิศตน และตรงต่อเวลา มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน มีความกล้าหาญท่ีจะเผชิญอันตรายจาก  
การรบหรือการปฏิบัติงาน ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ  รวมท้ังเป็น
ผู้ท่ีมีความรู้ ยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด มุ่งม่ัน ทําสิ่งใดทําจริง 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือภารกิจและหน้าท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใด 

 
   
 



 

๔ 
 

  โครงสร้างองค์การ 
 

 
 
 
 

            ส่วนบัญชาการ                ส่วนกําลังรบ    ส่วนยุทธบริการ       ส่วนการศึกษาและวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทพัเรือ 

สํานกังานเลขานุการ
กองทพัเรือ 

กองบญัชาการ

กรมอู่ทหารเรือ กองเรือยทุธการ กรมยทุธศึกษา
ทหารเรือ 

กรมสารบรรณทหารเรือ 

กรมแพทยท์หารเรือ 

กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ 

กรมช่างโยธา
ทหารเรือ 

กรมอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ 

สํานกังานวิจัยและ
พฒันาการทางทหาร

กองทพัเรือ 

โรงเรียนนายเรือ 

กรมข่าวทหารเรือ 

กรมกาํลงัพลทหารเรือ 

กรมยทุธการทหารเรือ 

กรมส่งกาํลงับาํรุง
ทหารเรือ 

กรมการสื)อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ 

กรมพลาธิการ
ทหารเรือ 

กรมการขนส่ง
ทหารเรือ 

ทพัเรือภาคที) ๑ 

ทพัเรือภาคที) ๒ 

ฐานทพัเรือกรุงเทพ 

ฐานทพัเรือสตัหีบ 

ทพัเรือภาคที) ๓ 

หน่วยบญัชาการ 
นาวิกโยธิน 

กรมสารวตัรทหารเรือ 

สํานกังานจัดหา
ยทุโธปกรณท์หารเรือ 

กรมจเรทหารเรือ 

สํานกังานตรวจสอบ
ภายในทหารเรือ 

สํานักงานปลดับัญชี

ทหารเรือ 

กรมการเงนิทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร ์

กรมสวสัดิการ
ทหารเรือ 

กรมวทิยาศาสตร์

ทหารเรือ 

สํานกังานพระธรรมนูญ
ทหารเรือ 

หน่วยบญัชาการ 
ต่อสูอ้ากาศยานและ

รกัษาฝั)ง 



 

๕ 
 

หลักการและแนวคิด 
 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด       
ธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังน้ี 
 

๑. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ กล่าวคือ 

“การบริ หารราชการ เ พ่ือประโยช น์สุ ขของประชาชน  เ กิดผลสัมฤทธิ์ ต่ อภาร กิจของรั ฐ                 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ        
ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ     
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง       
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์   
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
 

๒. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องนโยบาย     
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการ
สาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งท่ีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ
สร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมท้ังวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 
๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้วางวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาระบบราชการไว้ว่า “ระบบราชการไทย มุ่งเน้นพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความ
เป็นเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นท่ีน่าเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน”และในยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
กําหนดให้มีการส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของ



 

๖ 
 

ทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผล       
การปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร ดังภาพแสดงข้างล่างน้ัน ส่วนหน่ึงได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์การ 
(หัวข้อ๑.๑) ท่ีมุ่งเน้นการนําองค์การของผู้บริหาร ท่ีให้ความสําคัญกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์การ 
และการสื่อสารผลการดําเนินการขององค์การ และ (หัวข้อ ๑.๒) ต้องมีการกํากับดูแลองค์การและ                 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดําเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส และมีจริยธรรมเพ่ือสร้างองค์การคุณภาพท่ีย่ังยืน ด้วยการกํากับดูแลองค์การท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน  
   

แผนภาพท่ี ๑ : การนําองค์การ กับการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 

 

 
จากภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับการกํากับ

ดูแลองค์การท่ีดี กล่าวคือ ในหมวดท่ี ๑ การนําองค์การ หัวข้อ ๑.๑ การนําองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
ได้กําหนดให้ผู้บริหารของส่วนราชการต้องดําเนินกิจกรรมด้านการชี้นําองค์การ และการทําให้ส่วนราชการย่ังยืน 
โดยผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมการให้บริการท่ีดีแก่ผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการดําเนินการท่ีดี  
โดย                                                     



 

๗ 
 

๑) ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องดําเนินกิจกรรมด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ 
พร้อมท้ังมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ไปยังบุคลากร ส่วนราชการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ท่ีเป็นระบบ             

๒) ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมุ่งม่ันในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม         
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม                                                                                                            

๓) ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมุ่งม่ันสร้างองค์การคุณภาพ และย่ังยืน  โดยดําเนินกิจกรรม  
       - สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุภารกิจ การปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการ
เรียนรู้ระดับองค์การ และระดับบุคคล 
       - สร้างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรท่ีส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา 
       - สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และความ
คล่องตัวขององค์การ 
       - มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้นําในอนาคตของส่วน
ราชการ 
 ในหัวข้อ ๑.๒ การกํากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวทางท่ีส่วนราชการใช้กํากับ
ดูแล และการปรับปรุงการนําองค์การ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่ามีการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทําให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
โดย 
 ๑) การกํากับดูแลองค์การ ส่วนราชการต้องดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมท้ัง มีการประเมินผลการดําเนินการ และปรับปรุงประสิทธิผลอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๒) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม ส่วนราชการจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม และมีแนวทางดําเนินการใน
กรณีท่ีกระทําขัดต่อหลักจริยธรรม 
 ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ส่วนราชการมีแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชน โดยมุ่งเน้นความผาสุกของสังคม และสนับสนุนชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๘ 
 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การจัดทําเกณฑ์การจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีน้ัน ได้ยึดหลักหลักธรรมาภิบาลมาเป็นองค์ประกอบของเกณฑ์ ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจนได้
ข้อสรุปว่า หลักหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี ๔ หลักการสําคัญ และ ๑๐ องค์ประกอบ 
ดังน้ี 

๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด                

เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังน้ี ต้องมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัยและ
ไม่มีความจําเป็น 

๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความ
คาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและ
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วาง ใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี มี                            
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

 
๒. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) : ในการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถตอบคําถามและชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้า หมาย ท่ีกําหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย                         
ความซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

๖) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืน ๆ อีกท้ังยังต้องคํานึงถึงโอกาส              
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

 



 

๙ 
 

๓. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
๘) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 

Oriented) : ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานท้ังน้ี ต้องมีความพยายามใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ 

๙) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม 

 
๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 

๑๐) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethics) : ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง
ยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ กองทัพเรือ มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

๑. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ กองทัพเรือ 
ท้ังน้ี    เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกองทัพเรือ 

๓. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

๒. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กองทัพเรือ ได้กําหนดนโยบาย  
การกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 
๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ             
๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายหลัก 

 ๑. ธํารงไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทางปฏิบัติ 
   ๑.๑ ถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประสานความร่วมมือกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ สร้างจิตสํานึกให้กําลังพลมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนับสนุน/เผยแพร่โครงการพระราชดําริอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
   ๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ และการปฏิรูปประเทศไปสู่การ
เป็นประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งป.       
(บาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ ถวายความปลอดภยั
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ
ประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
สร้างจิตสํานึกให้กําลังพลมี
ความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
สนับสนุน/เผยแพร่โครงการ
พระราชดําริอยา่งจริงจังและ
ต่อเน่ือง 

๑.๑.๑ การถวายความ
ปลอดภัย การ
เทิดพระเกียรติแด่
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

     ความสําเร็จในการถวายความ
ปลอดภัยสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ และพื้นท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ศปก.ทร./
ยก.ทร. 

๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกให้กบั
กําลังพลและครอบครัวให้
เกิดความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

     จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 
อย่างน้อย ๒ คร้ัง 

 กพร.ทร./
สสท.ทร. 

๑.๑.๓ การจัดกจิกรรม
เทิดพระเกียรติในทุกโอกาส 

     ความสําเร็จของกิจกรรมเทิดพระ 
เกียรติตามแผนงาน/โครงการ
ของกองทัพเรือ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

๑.๑.๔ สนับสนุน/เผยแพร่
โครงการพระราชดําริ 

     ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

๑.๒ เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

๑.๒.๑ เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตาม
แนวทางและแผนงานของ
รัฐบาล 

     ความสําเร็จของแผนงาน/
กิจกรรมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความสามัคคีของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานท่ี
กําหนด (ร้อยละ ๙๐) 

 ศปก.ทร. 



 

๑๑ 
 

๑.๒.๒ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่ี ทร. ได้
ดําเนินการในการแก้ไข
ปัญหาสําคัญของชาติ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

     ร้อยละความสาํเรจ็ของ
แผนงานประชาสัมพันธ์ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค 
และหลักการมีส่วนร่วม 

นโยบายหลัก 

  ๒. มุ่งม่ันการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ 
   ๒.๑ ดําเนินการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทร. ท้ังภายในท่ีต้ัง
หน่วยงาน และท่ีพักอาศัยของกําลังพล 
   ๒.๒ สนับสนุน/ดําเนินการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
   ๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และชายฝั่ง 
   ๒.๕ มีแผนรองรับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัย
พิบัติต่างๆ 
   ๒.๖ มีแผนรองรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งป.     

(บาท) 
หน่วย

รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๒.๑ ดําเนินการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. ท้ัง
ภายในท่ีต้ังหน่วยงาน และท่ี
พักอาศัยของกําลังพล 

๒.๑.๑ การป้องกันยาเสพ
ติด/ การบําบัด รักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ การ
ปราบปรามยาเสพติด 

     ร้อยละของการแพร่กระจายของยา
เสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบลดลง หรือ
หมดไป(ร้อยละ๙๐) 

 ศพส.ทร. 
ฝ่าย
กิจการพล
เรือน 

๒.๒ สนับสนุน/ดําเนินการ
เตรียมความพร้อมประเทศ
ไทยในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๒.๒.๑ การปฏิบัติงานของ
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหารเรือ ณ ต่างประเทศ 

      

 

 

-ความสําเร็จของการจัดกจิกรรม
กระชับความสัมพันธ์ หรือการ
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

ขว.ทร.  

                               
ยก.ทร. 

๒.๒.๒ การลาดตระเวน
ร่วมช่องแคบมะละกา 

     

๒.๒.๓ การสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทางทหาร 

 

      



 

๑๒ 
 

๒.๒.๔ จัดทําแผนงานการ
เตรียมการเป็นเจ้าภาพ
การสวนสนามทางเรือ
นานาชาติ และการฝึก
ผสม ทร.อาเซียน เน่ืองใน
วาระครบรอบ ๕๐ ปกีาร
ก่อต้ังอาเซียน 

     

๒.๓ สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒.๓.๑ สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทุกภาคส่วนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสร้าง
เครือข่ายข้อมูลขา่วสาร
ด้านความม่ันคงท่ีเข็มแข็ง 

     ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
ด้านความม่ันคงเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ร้อยละ ๑๐ 

 ยก.ทร. 

๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมทาง
ทะเล และชายฝ่ัง 

๒.๔.๑ การปรับปรุงและ
พัฒนาการท่องเท่ียวเขต
ทหาร 

     จํานวนกิจกรรมตามแผนท่ี
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ ๑๐๐) 

 ยก.ทร. 

๒.๔.๒ อนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางทะเล
และชายฝ่ัง 

     ความสําเร็จตามแผนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง (ร้อย
ละ ๙๕) 

๒.๕ มีแผนรองรับการ
ป้องกัน และบรรเทา                        
สาธารณภยั และการให้
ความช่วยเหลือประชาชน
จากภัยพบิัติต่างๆ 

๒.๕.๑ ปฏิบัติการระบบ
เตือนภัยพิบัติ รวมท้ัง
ให้บริการด้านสมุทร
ศาสตร์และการคมนาคม
ทางทะเล 

     ความสําเร็จในการแจ้งเตือนภัย (ร้อย
ละ ๑๐๐) 

 ศปก.ทร./
กพร.ทร. 

๒.๕.๒ การบรรเทาสา
ธารณภัยทางทะเลและ
ชายฝ่ัง 

     ความสําเร็จในการจัดกําลังเพื่อช่วย 
เหลือประชาชนท่ีประสบภัยธรรมชาติ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบหรือพื้นท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ตามท่ีได้รับการร้องขอ
(ร้อยละ ๙๐) 

๒.๖ มีแผนรองรับการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

๒.๖.๑ จัดทําแผนการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

     ความสําเร็จในการจัดทําแผน/
โครงการ ท่ีชัดเจนในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ ประหยัด และ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม(ร้อยละ ๑๐๐) 

 นขต.ทร. 

๒.๖.๒ ดําเนินการตาม
แผนการใช้พลังงานท่ีวาง
ไว้ 

     เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีกาํหนดไว้ในแผน
แต่ละป ี

 นขต.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม/
จริยธรรม หลักนิติธรรม และหลักการกระจายอํานาจ 

 

 



 

๑๓ 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
  ๑. มุ่งสร้างจิตสํานึกในหน้าท่ีและการให้บริการต่อประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม 
พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ทร. และให้ความสําคัญกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.๑ ปลูกจิตรสํานึกในการให้บริการต่อประชาชนด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม 
  ๑.๒ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ ทร.รวมท้ังให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. อย่างต่อเน่ือง 
  ๑ .๓ พ ัฒนาระบบการจ ัดการข ้อร ้อง เร ียน  และแก้ไขป ัญหาความเด ือดร ้อนของ

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน  
 

แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งป       
(บาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ ปลูกจิตสํานึกของผู้
ให้บริการ 

๑.๑.๑ จัดบรรยาย / อบรม 
คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม 
และธรรมาภบิาล ใหก้ับ
กําลังพลภายใน ทร. 

     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผู้รับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๑.๒ จัดกิจกรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้รับบริการ 

     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผู้รับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกิจ ทร. 

๑.๒ จัดทําแนวทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการ
ให้บริการของสถานท่ี
ให้บริการต่างๆ ภายใน ทร. 

๑.๒.๑ จัดทํา/ทบทวน
แนวทางในการให้ขอ้มูล
ประชาชนตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     -จัดทํา/ทบทวนแนวทางการให้
ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
๑๐๐ (แบบสอบถามผู้รับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกิจ 
ทร. 

๑.๒.๒ จัดโครงการ/
กิจกรรมในการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าว สารของ ทร. ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ร้อยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผู้รับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกิจ 
ทร. 

๑.๓ พัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารและรับฟังข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

๑.๓.๑ พัฒนาปรับปรุงช่อง
ทางการส่ือสารเพื่อให้บริการ
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     -หน่วยต่างๆมีการปรับปรุงช่อง 
ทางการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองโดย
ใช้ประชาสัมพันธ์ทางส่ือของ ทร. 
หรือแจ้งผู้รับบริการเพื่อประชา 
สัมพันธ์ต่อไป ร้อยละ ๑๐๐                 
-ได้รับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการพัฒนาละ
ปรับปรุง ร้อยละ ๑๐๐  

 นขต.ทร.
และหน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๓.๒ มาตรการ/โครงการ
อื่นๆท่ี นขต.ทร.และหน่วย
เฉพาะกจิ ทร. กาํหนด  

       นขต.ทร.ละ 
หน่วยเฉพาะ
กิจ ทร 



 

๑๔ 
 

๑.๔ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐาน 

 

๑.๔.๑ จัดให้มีกระบวนการ
แก้ไขอยา่งเป็นระบบ และ
สามารถแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบอยา่งรวดเร็ว 

     ร้อยละความพึงพอใจในการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้รับบริการ                           
-ร้อยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม) 

- นขต.ทร.  

และหน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

ศสส. ทร. 

๑.๔.๒ มาตรการ/โครงการ
อื่นๆท่ี นขต.ทร.และหน่วย
เฉพาะกจิ ทร. กาํหนด 

        

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  หลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม/
จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 
 

นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
  ๑. มีกระบวนงาน และระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

และให้ความสําคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการดําเนินงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.๑ มีกระบวนการในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือจากระดับพ้ืนฐาน 

fundamental level ไปยังระดับ excellence level  
๑.๒ สร้างมาตรฐานในการปรับปรุง การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. ให้เกิด

ประสิทธิภาพสุงสุด 
 ๑.๓ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมของการบริหารจัดการ 

 ๑.๔ มีกระบวนการบริหาร พัฒนากําลังพล ให้เกิดความมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๑.๕ มีกระบวนการปลูกฝังและเสริมสร้าง ค่านิยม ในความเป็นชาวเรือ ความซ่ือสัตย์ 
จงรักภักดี ความเป็นสุภาพบุรุษททางเรือ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้นําทางทหาร 

 

แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งป.            
(บาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ มีกระบวนการในการ
ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกองทัพเรือจาก
ระดับพื้นฐาน 
fundamental level ไปยัง
ระดับ excellence level 

๑.๑.๑ ให้การศึกษาอบรม 
กําลังพล ทร.ให้มีความรู้การ
บริหารจัดการภาครัฐใน
ระดับ excellence level 

     ผลการตรวจของ PMQA ผ่าน
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

 สปช.ทร.  
นขต.ทร. 

 

 

๑.๑.๒ เผยแพร่แล
ประเมินผล การรับรู้ และ
ความเข้าใจในนโยบาย
วิสัยทัศน์ ทร.และ
ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๗ 

       ยก.ทร. 

นขต.ทร. 



 

๑๕ 
 

๑.๒ สร้างมาตรฐานในการ
ปรับปรุง การวจิัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์หลักของ ทร. ให้
เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 

๑.๒.๑ จัดทําแผนพัฒนา
ด้านการวจิัยและพัฒนาของ 
ทร. 

      
-ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนงานการวจิัย และพัฒนาของ 
ทร. ท่ีมีเป้าหมาย และแนวทาง
ดําเนินการท่ีชัดเจน 

 สวพ. 

๑.๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนายุทโธปกรณ์ 

     -ความสําเร็จในการสร้างผลงาน
การวิจยัและพัฒนายุทโธปกรณ์ 
นําไปใช้ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยผู้ใช้ได้อยา่งแท้จริง 

 สวพ. 

๑.๒.๓ ขยายขีด
ความสามารถการวจิัย โดย
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

     -ความสําเร็จในการสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปล่ียน
ความรู้ในการวจิัย และสามารถ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

 สวพ. 

๑.๒.๔ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย 

     -ความสําเร็จในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกด้านการวิจัย 
จัดหากาํลังพล และองค์ความรู้ท่ี
ทันสมัย และเพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 สวพ. 

๑.๓ สร้างความโปร่งใสและ
เป็นธรรมของการบริหาร
จัดการ 

๑.๓.๑ การให้ความรู้
หลักการธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการ 

      ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๓.๒กิจกรรมส่งเสริม
หลักธรรมมาภิบาลใหก้ับ
กําลังพล 

     ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๓.๓ การตรวจสอบการ
ดําเนินงานการบริหาร
จัดการของ นขต.ทร และ
หน่วย เฉพาะกิจ 

     ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๓.๔ มาตการอื่นๆของ 
ทร.  /ศูนย์/หน่วยเฉพาะกจิ 

     ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๔ มีกระบวนการบริหาร 
พัฒนากําลังพล ให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๑.๔.๑ กิจกรรมจัดทํา
ช่องทางการ ส่ือสารและ
สารสนเทศ จากการ
ดําเนินการของหน่วย 

     สร้างช่องทางการส่ือสารร้อยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๔.๒ กิจกรรมรับฟังและ
จัดการกับข้อร้องเรียนเร่ือง
ต่างๆเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้น 

     การส่งเสริมการสร้างช่องทางการ
ส่ือสารร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๔.๓ กิจกรรมการเผยแพร่ 
ข้อมูลทางช่องทางต่างๆท่ี
สามารถเข้าถึง 

     การส่งเสริมการสร้างช่องทางการ
ส่ือสารร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนงาน 

 

 นขต.ทร 



 

๑๖ 
 

๑.๕ มีกระบวนการปลูกฝัง
และเสริมสร้าง ค่านิยม ใน
ความเป็นชาวเรือ ความ
ซ่ือสัตย์ จงรักภกัดี ความ
เป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็น
ผู้นําทางทหาร 

๑.๕.๑ จัดอมรมหลักสูตร
เสริมสร้างค่านิยมของ
องค์การ (ทร.) 

     กําลังพลมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์การร้อยละ 
๑๐๐ 

 กพ.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
  ๑. ให้ความสําคัญต่อบุคลากรของกองทัพเรือ โดยสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกําลังพลให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเสริมสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาองค์กร 

 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑ บริหารจัดการกําลังพล ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตามความรู้ ความสามารถและผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล ทร. ให้มีความพร้อมในการพัฒนา ทร. ไปสู่การเป็น

หน่วยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาค 
  ๑.๓ อบรม/จัดกิจกรรม/พัฒนากําลังพลให้มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ความรักชาติ และ

ยึดม่ันตามค่านิยม ทร. 
๑.๔ พัฒนาคุณภาพและระบบงานด้านการสวัสดิการและการบริการให้กับกําลังพลและ

ครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการท้ังกําลังพล ประจําการและนอกราชาร เพ่ือให้มีขวัญ
และกําลังใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งป.
(บาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ บริหารจัดการกําลังพล 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตามความรู้ ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงานอยา่ง
เป็นธรรม 

 

๑.๑.๑ กําหนดแนวทางการ
รับราชการของสาย
วิทยาการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

     ร้อยละความสําเร็จในการกาํหนด
แนวทางการรับราชการของ
วิทยาการ  ต่าง ๆ/ร้อยละ ๑๐๐ 

 กพ.ทร. 

๑.๑.๒ กําหนด/ปรับปรุงหลัก 
เกณฑ์การย้ายบรรจุและการ
พิจารณาบําเหน็จให้เป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้ความสา- 
มารถ และผลการปฏิบัติงาน 

     ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนการกําหนด/
ปรับปรุงหลักเกณฑ์/ร้อยละ๑๐๐  

 

 กพ.ทร. 
และ 
นขต.ทร. 

๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล ทร. ให้มีความ
พร้อมในการพัฒนา ทร. ไปสู่
การเป็นหน่วยงานความ

๑.๒.๑ จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ความ
เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 

     กําลังพลท่ีเข้าร่วมกจิกรรมของ
หน่วยตามแผนการจัดการ
ความรู้/ร้อยละ ๖๐ 

 กพ.ทร.  
นขต.ทร.และ 
หน่วยเฉพาะ
กิจ ทร. 



 

๑๗ 
 

ม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาท
นําในภูมิภาค 

๑.๒.๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้
ในเร่ืองกลไกการทํางานของ
ประชาคมอาเซียน และ
องค์กรความม่ันคงทางทะเล
ภายในประเทศและ
นานาชาติ 

     จํานวนกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
กลไกการทํางานของประชาคม
อาเซียน และองค์กรความม่ันคง
ทางทะเลภายในประเทศและ
นานาชาติ อยา่งน้อย ๒ กิจกรรม
ต่อปี 

 กพ.ทร.  
นขต.ทร. 
และ หน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การติดต่อประสานงานและ
ปฏิบัติการรว่มกับประเทศใน
ภูมิภาค และมิตรประเทศใน
ระดับทีเ่หมาะสมตามตําแหน่ง
งานและช้ันยศ 

     จํานวนกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน อยา่งน้อย  
๒ คร้ังต่อปี 

 ยศ.ทร. 
นขต.ทร. 
และ หน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๓ อบรม/จัดกจิกรรม/
พัฒนากําลังพลให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ์ ความ
รักชาติ และยึดม่ันตาม
ค่านิยม ทร. 

๑.๓.๑ อบรม/จัดกิจกรรม/
พัฒนากําลังพลให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ์ ความ
รักชาติ และยึดม่ันตาม
ค่านิยม ทร. 

     จํานวนกิจกรรมในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ 
ความรักชาติ และยึดม่ันตาม
ค่านิยม ทร. อย่างน้อยสัปดาห์ละ  
๑ คร้ัง 

- ยศ.ทร. 
และ 
กพ.ทร. 

๑.๔ พัฒนาคุณภาพและ
ระบบงานด้านการสวัสดิการ
และการบริการให้กับกําลัง
พลและครอบครัวให้มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการท้ังกําลังพล 
ประจําการและนอกราชาร 
เพื่อให้มีขวัญและกําลังใจ 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑.๔.๑ จัดต้ังศูนย์บริการ
กําลังพลแบบเบ็ดเสร็จใน
หน่วยงาน 

     ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาใช้
ศูนย์บริการกาํลังพลแบบ
เบ็ดเสร็จในหน่วยงาน ร้อยละ 
๕๐ ของจํานวนผู้มาใช้บริการ 

- นขต.ทร. 
และหน่วย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๔.๒ จัดพาหนะบริการ
กําลังพลให้มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการ 

     ร้อยละความสําเร็จในการบริการ
รถรับส่งในเส้นทางหลักของ 
ขส.ทร. ไม่น้อยกวา่  ร้อยละ ๘๐ 

- ขส.ทร. 

๑.๔.๓ การกอ่สร้างปรับปรุง 
ท่ีพักอาศัยของ ทร. และ
ส่งเสริมให้ข้าราชการมีท่ีพัก
อาศัยเป็นของตัวเอง 

     ร้อยละความสําเร็จในการดําเนนิการ
ตามแผน (การกอ่สร้าง ปรับปรุง ที่
พักอาศัยของ ทร. และการส่งเสรมิ
ให้ข้าราชการมทีี่พักอาศัยเป็นของ
ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐ 

- สก.ทร. 
นขต.ทร. 
หน่วยเฉพาะ
กิจ ทร. 

๑.๔.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กําลังพล ทร. 

     (ร้อยละความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกําลังพล ทร. ร้อยละ 
๑๐๐) 

- กพ.ทร. 
นขต.ทร. 
หน่วยเฉพาะ
กิจ ทร. 

หลักธรรมาภิบาล  หลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 
 

๓. แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี และการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

๓.๑ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกองทัพเรือ จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติท่ีสําคัญดังน้ี 

๓.๑.๑ สื่อสารให้บุคลากรของ กองทัพเรือ ทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

๓.๑.๒ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนม่ันใจว่า บุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดย               
จะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหน่ึง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติ                
ให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาต ให้บุคลากรของกองทัพเรือ คนใด
กระทําการใด ท่ีขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 

๓.๑.๓ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัด
ต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้                 
อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลท่ีให้น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังน้ี ผู้บังคับบัญชาเอง                  
มีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น   ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี 

๓.๑.๔ นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ ทร. อยู่เสมอ โดยศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. 

๓.๑.๕ กําหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี                  
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

๓.๑.๖ หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ี ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร.                    
โทร ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๐๕, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๐๖  

 
๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

    ๓.๒.๑ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี พร้อมท้ัง
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ภายใน วันท่ี ๒๕ ก.ย. ของทุกปี 

๓.๒.๒ แนวทางการรายงาน ตามแบบรายงานผลตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี                    
ตามภาคผนวก   


