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ค าน า 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
กองทัพเรือ 

  
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                        
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – 
พ.ศ. ๒๕๖๑) รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  กองทัพเรือ จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน 
คือ ด้าน รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับ
องค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 

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

   พ.ค.๕๘ 
 
 
 



๑ 
 

ประกาศเจตนารมณ 
 

กองทัพเรือ มีหนาท่ีเตรียมกําลังกองทัพเรือ การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเก่ียวกับ
การใชกําลังตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม รวมถึงการนํากฎหมายภายใน และกฎหมายระหวาง
ประเทศ ตลอดจนหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายในระดับตางๆ  มาพิจารณารวม
ดวย สามารถสรุปเปนวัตถุประสงคมูลฐานของกองทัพเรือ ไดดังนี้ 

๑. เพ่ือปองกันราชอาณาจักร และรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย 
๒. เพ่ือถวายความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศในพ้ืนท่ี ท่ี ทร.

รับผิดชอบ และไดรับมอบหมาย 
๓. เพ่ือคุมครอง และรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลของไทย 
๔. เพ่ือปองกันพ้ืนท่ีทางบก และลําน้ําท่ีไดรับมอบหมาย 
๕. เพ่ือปองกัน และตอตานการกอการรายในทะเลและทาเรือ 
๖. เพ่ือสนับสนนุ และรักษาความสงบเรยีบรอยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
๗. เพ่ือสนับสนนุการปองกัน และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเล 
๘. เพ่ือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในทะเล ชายฝง และพ้ืนท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย                                        
๙. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาค 
๑๐. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

  ในฐานะผูบริหารของ กองทัพเรือ เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ของ กองทัพเรือ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ 
พรอมสรางความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดไป 
  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของ กองทัพเรือ ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของ กองทัพเรือ จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ฉบับนี้ ไปเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบาย  
การกํากับดูแลองคการท่ีดี ฉบับนี ้
 
  กองทัพเรือจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงาน
เปนประจํา ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกท้ัง เพ่ือเปนการแสดงถึงพันธะสัญญา
ระหวางหนวยงานและบุคลากรของกองทัพเรือ จึงขอใหทุกคนไดลงช่ือในหนังสือรับทราบดังท่ีแนบมาพรอม
กับคูมือฉบับนี้ พรอมท้ังยอมรับเปนหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 

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

   พ.ค.๕๘ 



๒ 
 

ใบลงนามรับทราบ 
 

หนวย........................................... 
กองทัพเรือ 

 
 

 
๑. ขาพเจาไดรับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ของ กองทัพเรือ ฉบับนี้แลว 

 
๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางปฏิบัติเปน

อยางดี พรอมท้ังมุงม่ันท่ีจะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีดานตางๆ ซ่ึงระบุไว     
ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของ
....(ชื่อหนวย).... มีธรรมาภิบาลตอไป 
 
 
                                                                     

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

ตําแหนง............................................. 
วันท่ี..........เดือน..........พ.ศ........... 

 

 



๓ 
 

๑. ทั่วไป 

 ขอมูลองคการ 

   วิสัยทัศน 
กองทัพเรือจะเปน หนวยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาค และเปนเลิศในการ

บริหารจัดการ 
 

   พันธกิจ 
๑. เตรียมกําลังใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ 
๒. ใชกําลังอยางมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล รักษาความ

ม่ันคง  ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๓. พัฒนาองคกร กําลังพล และระบบการทํางาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

    
 คานิยมหลักขององคการ 
   ๑.  ความเปนชาวเรือ (Seamanship)  

หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสามัคคีในหมูคณะ เปดใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน โดยยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน จะทํากิจการงานใดยอมทําโดยพรอมเพรียงกัน รูจักหนาท่ี
และความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน รูจักการทํางานเปนทีมและทํางานอยางผูรูจริง มีความกลาหาญ อดทน    
มีน้ําใจและเด็ดเดี่ยว มีความละเอียดรอบคอบ ไมประมาท อีกท้ังยึดม่ันในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
อันดีงาม 
   ๒.  ความซ่ือสัตยและความจงรักภักดี (Allegiance)  

หมายถึง การดํารง เชิดชูและรักษาไวซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา การ
พิทักษรักษา ปกปองไวซ่ึงผลประโยชนของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมท้ังความเปนผูมีอุดมการณในการปฏิบัติงานเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบัน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีความซ่ือสัตยตอหนวยงาน หนาท่ี ผูรวมงาน และตนเอง 
   ๓.  ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ (Integrity and 
Gentleman) 

หมายถึง ความเปนผูมีคุณธรรม (คุณงามความดี) จริยธรรม (ประพฤติชอบ) มีความเมตตา
กรุณาและเสียสละ ไมโออวด ไมทับถม ไมกาวราวผูอ่ืน ไมอิจฉาริษยา 
   ๔.  เปนผูนําทางทหาร (Leadership)  

หมายถึง ผูท่ีมีบุคลิกภาพและลักษณะทหารท่ีดี มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีวินัย เสียสละ 
อุทิศตน และตรงตอเวลา มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน มีความกลาหาญท่ีจะเผชิญอันตรายจาก  
การรบหรือการปฏิบัติงาน ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม กลาตัดสินใจและรับผิดชอบ  รวมท้ังเปน
ผูท่ีมีความรู ยึดม่ันในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด มุงม่ัน ทําสิ่งใดทําจริง 
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือภารกิจและหนาท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใด 

 
   
 



๔ 
 

  โครงสรางองคการ 
 

 
 
 
 

            สวนบัญชาการ                สวนกําลังรบ    สวนยุทธบริการ       สวนการศึกษาและวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

กรมการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ 

กรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ 

กรมพลาธิการ

ทหารเรือ 

กรมการขนส่ง

ทหารเรือ 

ทพัเรือภาคที่ ๑ 

ทพัเรือภาคที่ ๒ 

ฐานทพัเรือกรุงเทพ 

ฐานทพัเรือสตัหีบ 

ทพัเรือภาคที่ ๓ 

หน่วยบญัชาการ 
นาวิกโยธิน 

กรมสารวตัรทหารเรือ 

สํานกังานจัดหา

ยทุโธปกรณท์หารเรือ 

กรมจเรทหารเรือ 

สํานกังานตรวจสอบ

ภายในทหารเรือ 

สํานักงานปลัดบัญชี

ทหารเรือ 

กรมการเงินทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร ์

กรมสวสัดิการ

ทหารเรือ 

กรมวิทยาศาสตร

ทหารเรือ 

สํานกังานพระธรรมนูญ

ทหารเรือ 

หน่วยบญัชาการ 
ต่อสูอ้ากาศยานและ

รกัษาฝัง่ 



๕ 
 

หลักการและแนวคิด 
 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกองทัพเรือ นับเปนการสนองตอบตอแนวคิด       
ธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 
 

๑. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณท่ีปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน     
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ กลาวคือ 

“การบริหารราชการ เ พ่ือประโยชนสุ ขของประชาชน  เ กิดผลสัมฤทธิ์ ต อภาร กิจของรั ฐ                 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ        
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ     
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ   
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 
 

๒. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องนโยบาย     
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการ
สาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และ
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมท้ังวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจาย
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมตามผลงาน เพ่ือใหเกิดขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 
๓. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) ไดวางวิสัยทัศนของการ

พัฒนาระบบราชการไววา “ระบบราชการไทย มุงเนนพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน และรักษาผลประโยชน
ของประเทศชาติภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความ
เปนเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส 

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนท่ีนาเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชน”และในยุทธศาสตรท่ี ๖ 
กําหนดใหมีการสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารและสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ



๖ 
 

ทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
สวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานท่ีมีผล       
การปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองคกร ดังภาพแสดงขางลางนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคการ 
(หัวขอ๑.๑) ท่ีมุงเนนการนําองคการของผูบริหาร ท่ีใหความสําคัญกับวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจขององคการ 
และการสื่อสารผลการดําเนินการขององคการ และ (หัวขอ ๑ .๒) ตองมีการกํากับดูแลองคการและ                 
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยดําเนินการอยางมีวิสัยทัศนและคานิยม มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปรงใส และมีจริยธรรมเพ่ือสรางองคการคุณภาพท่ียั่งยืน ดวยการกํากับดูแลองคการท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และชุมชน  
   

แผนภาพท่ี ๑ : การนําองคการ กับการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 

 
 
จากภาพขางตน จะเห็นไดวา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสัมพันธกับการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดี กลาวคือ ในหมวดท่ี ๑ การนําองคการ หัวขอ ๑.๑ การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ 
ไดกําหนดใหผูบริหารของสวนราชการตองดําเนินกิจกรรมดานการชี้นําองคการ และการทําใหสวนราชการยั่งยืน 
โดยผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมการใหบริการท่ีดีแกผูรับบริการ สรางนวัตกรรม และมีผลการดําเนินการท่ีดี  
โดย                                                     



๗ 
 

๑) ผูบริหารของสวนราชการจะตองดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดวิสัยทัศน และคานิยมขององคการ 
พรอมท้ังมีการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยม ไปยังบุคลากร สวนราชการ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย      
ท่ีเปนระบบ             

๒) ผูบริหารของสวนราชการจะตองมุงม่ันในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม         
ความโปรงใส และความมีจริยธรรม                                                                                                             

๓) ผูบริหารของสวนราชการจะตองมุงม่ันสรางองคการคุณภาพ และยั่งยืน  โดยดําเนินกิจกรรม  
       -  สรางสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดการบรรลุภารกิจ การปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการ
เรียนรูระดับองคการ และระดับบุคคล 
       -  สรางวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรท่ีสงมอบประสบการณท่ีดีแกผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางคงเสนคงวา 
       -  สรางสภาพแวดลอมเพ่ือการสรางนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และความ
คลองตัวขององคการ 
       -  มีสวนรวมในการถายทอดการเรียนรูระดับองคการ และการพัฒนาผูนําในอนาคตของสวน
ราชการ 
 ในหัวขอ ๑.๒ การกํากับดูแลองคการและความรับผิดชอบตอสังคม เปนแนวทางท่ีสวนราชการใชกํากับ
ดูแล และการปรับปรุงการนําองคการ เพ่ือสรางความม่ันใจวามีการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ทําใหบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
โดย 
 ๑) การกํากับดูแลองคการ สวนราชการตองดําเนินการดวยความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกปองผลประโยชนของประเทศและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมท้ัง มีการประเมินผลการดําเนินการ และปรับปรุงประสิทธิผลอยางสมํ่าเสมอ 
 ๒) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม สวนราชการจะตองประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม และมีแนวทางดําเนินการใน
กรณีท่ีกระทําขัดตอหลักจริยธรรม 
 ๓) ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ สวนราชการมีแนวทางท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชน โดยมุงเนนความผาสุกของสังคม และสนับสนุนชุมชนใหเกิด
ความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘ 
 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

การจัดทําเกณฑการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ไดยึดหลักหลักธรรมาภิบาลมาเปนองคประกอบของเกณฑ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจนได
ขอสรุปวา หลักหลักธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมนํามาปรับใชในภาครัฐมี ๔ หลักการสําคัญ และ ๑๐ องคประกอบ 
ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด                

เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและ
ไมมีความจําเปน 

๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความ
คาดหวังของประชาชนสรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและ
มุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววาง ใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน ผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ี มี                            
ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

 
๒. คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) : ในการปฏิบัติราชการตอง
สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปา หมาย ท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๕) หลักความโปรงใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย                         
ความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชน
ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

๖) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกันไมมี
การแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาส              
ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

 



๙ 
 

๓. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 
๘) หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 

Oriented) : ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา
รวมในกระบวนการตดัสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานท้ังนี้ ตองมีความพยายามใน
การแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไม ไดในประเด็นท่ีสําคัญ 

๙) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืนๆ ในสังคม 

 
๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 

๑๐) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethics) : ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง
ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ กองทัพเรือ มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย  
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

๒. เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ กองทัพเรือ 
ท้ังนี้    เพ่ือมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม 
องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกองทัพเรือ 

๓. เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ีกองทัพเรือ 
 

เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กองทัพเรือ ไดกําหนดนโยบาย  
การกํากับดูแลองคการท่ีดี ประกอบดวยนโยบายหลัก ๔ ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ 
๑) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม ๒) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ๓) ดานองคการ และ             
๔) ดานผูปฏิบัติงาน  
 

นโยบายดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม 

นโยบายหลัก 

 ๑. ธํารงไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

แนวทางปฏิบัติ 
   ๑.๑ ถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานตางๆ และประสานความรวมมือกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ สรางจิตสํานึกใหกําลังพลมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสนับสนุน/เผยแพรโครงการพระราชดําริอยางจริงจังและตอเนื่อง 
   ๑.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในชาติ และการปฏิรูปประเทศไปสูการ
เปนประชาธิปไตยท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ตัวชี้วัด งป.       
(บาท) 

หนวย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ ถวายความปลอดภยั
รวมกับหนวยงานตางๆ และ
ประสานความรวมมอืกับ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
สรางจิตสํานึกใหกําลังพลมี
ความจงรักภกัดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ตลอดจน
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
สนับสนุน/เผยแพรโครงการ
พระราชดําริอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

๑.๑.๑ การถวายความ
ปลอดภัย การ
เทิดพระเกียรติแด
พระมหากษัตริยและพระ
บรมวงศานุวงศ 

     ความสําเร็จในการถวายความ
ปลอดภัยสถาบันพระมหา 
กษัตริยในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือ และพื้นที่ที่ไดรับ
มอบหมาย (รอยละ ๑๐๐) 

 ศปก.ทร./
ยก.ทร. 

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกใหกบั
กําลังพลและครอบครัวให
เกิดความจงรักภกัดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 

     จํานวนคร้ังในการจัดกจิกรรม 
อยางนอย ๒ คร้ัง 

 กพร.ทร./
สสท.ทร. 

๑.๑.๓ การจัดกจิกรรม
เทิดพระเกียรติในทุกโอกาส 

     ความสําเร็จของกิจกรรมเทิดพระ 
เกียรติตามแผนงาน/โครงการ
ของกองทัพเรือ (รอยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

๑.๑.๔ สนับสนุน/เผยแพร
โครงการพระราชดําริ 

     ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามโครงการ (รอยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

๑.๒ เสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชนในชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศไปสูการเปน
ประชาธิปไตยที่เขมแข็งและ
ยั่งยืน 

๑.๒.๑ เสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชนในชาติ และการ
ปฏิรูปประเทศใหเปนไปตาม
แนวทางและแผนงานของ
รัฐบาล 

     ความสําเร็จของแผนงาน/
กิจกรรมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งและความสามัคคีของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด (รอยละ ๙๐) 

 ศปก.ทร. 



๑๑ 
 

๑.๒.๒ ประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ ทร. ได
ดําเนินการในการแกไข
ปญหาสําคัญของชาติ โดย
ประชาชนมีสวนรวม 

     รอยละความสาํเรจ็ของ
แผนงานประชาสัมพันธ 
(รอยละ ๑๐๐) 

 กพร.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค 
และหลักการมีสวนรวม 

นโยบายหลัก 

  ๒. มุงม่ันการบริหารจัดการดวยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติ 
   ๒.๑ ดําเนินการปองกัน และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทร. ท้ังภายในท่ีตั้ง
หนวยงาน และท่ีพักอาศัยของกําลังพล 
   ๒.๒ สนับสนุน/ดําเนินการเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน 
   ๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๒.๔ สงเสริม และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการฟนฟูสิ่งแวดลอมทางทะเล 
และชายฝง 
   ๒.๕ มีแผนรองรับการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการใหความชวยเหลือประชาชนจากภัย
พิบัติตางๆ 
   ๒.๖ มีแผนรองรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย/ตัวชี้วัด งป.     

(บาท) 
หนวย

รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๒.๑ ดําเนินการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบของ ทร. ทั้ง
ภายในที่ต้ังหนวยงาน และที่
พักอาศัยของกําลังพล 

๒.๑.๑ การปองกันยาเสพ
ติด/ การบําบัด รักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติด/ การ
ปราบปรามยาเสพติด 

     รอยละของการแพรกระจายของยา
เสพติดในพื้นที่รับผิดชอบลดลง หรือ
หมดไป(รอยละ๙๐) 

 ศพส.ทร. 
ฝาย
กิจการพล
เรือน 

๒.๒ สนับสนุน/ดําเนินการ
เตรียมความพรอมประเทศ
ไทยในการเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน 

๒.๒.๑ การปฏิบัติงานของ
สํานักงานผูชวยทูตฝาย
ทหารเรือ ณ ตางประเทศ 

      

 

 

-ความสําเร็จของการจัดกจิกรรม
กระชับความสัมพันธ หรือการ
ประสานความรวมมอืกับตางประเทศ 
(รอยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

ขว.ทร.  

                               
ยก.ทร. 

๒.๒.๒ การลาดตระเวน
รวมชองแคบมะละกา 

     

๒.๒.๓ การสรางความ
รวมมือและความสัมพันธ
ระหวางประเทศทางทหาร 

 

      



๑๒ 
 

๒.๒.๔ จัดทําแผนงานการ
เตรียมการเปนเจาภาพ
การสวนสนามทางเรือ
นานาชาติ และการฝก
ผสม ทร.อาเซียน เนื่องใน
วาระครบรอบ ๕๐ ปการ
กอต้ังอาเซียน 

     

๒.๓ สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบรอย ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๒.๓.๑ สรางความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทุกภาคสวนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต และสราง
เครือขายขอมูลขาวสาร
ดานความมั่นคงที่เข็มแข็ง 

     รอยละของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงเครือขายขอมูลขาวสาร
ดานความมั่นคงเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
รอยละ ๑๐ 

 ยก.ทร. 

๒.๔ สงเสริม และสนับสนุน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การฟนฟูส่ิงแวดลอมทาง
ทะเล และชายฝง 

๒.๔.๑ การปรับปรุงและ
พัฒนาการทองเที่ยวเขต
ทหาร 

     จํานวนกิจกรรมตามแผนที่
นักทองเที่ยวมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม (รอยละ ๑๐๐) 

 ยก.ทร. 

๒.๔.๒ อนุรักษและพัฒนา
สภาพแวดลอมทางทะเล
และชายฝง 

     ความสําเร็จตามแผนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟนฟู
ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง (รอย
ละ ๙๕) 

๒.๕ มีแผนรองรับการ
ปองกัน และบรรเทา                        
สาธารณภยั และการให
ความชวยเหลือประชาชน
จากภัยพบิัติตางๆ 

๒.๕.๑ ปฏิบัติการระบบ
เตือนภัยพิบัติ รวมทั้ง
ใหบริการดานสมุทร
ศาสตรและการคมนาคม
ทางทะเล 

     ความสําเร็จในการแจงเตือนภัย (รอย
ละ ๑๐๐) 

 ศปก.ทร./
กพร.ทร. 

๒.๕.๒ การบรรเทาสา
ธารณภัยทางทะเลและ
ชายฝง 

     ความสําเร็จในการจัดกําลังเพื่อชวย 
เหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ตามที่ไดรับการรองขอ
(รอยละ ๙๐) 

๒.๖ มีแผนรองรับการใช
พลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 

๒.๖.๑ จัดทําแผนการใช
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

     ความสําเร็จในการจัดทาํแผน/
โครงการ ที่ชัดเจนในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธภิาพ ประหยัด และ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(รอยละ ๑๐๐) 

 นขต.ทร. 

๒.๖.๒ ดําเนินการตาม
แผนการใชพลังงานที่วาง
ไว 

     เปนไปตามตัวชี้วัดที่กาํหนดไวในแผน
แตละป 

 นขต.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการมีสวนรวม หลักคุณธรรม/
จริยธรรม หลักนิติธรรม และหลักการกระจายอํานาจ 

 

 



๑๓ 
 

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายหลัก 
  ๑. มุงสรางจิตสํานึกในหนาท่ีและการใหบริการตอประชาชนดวยความโปรงใส สุจริตและเปนธรรม 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ ทร. และใหความสําคัญกับความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.๑ ปลูกจิตรสํานึกในการใหบริการตอประชาชนดวยความโปรงใส สุจริต และเปนธรรม 
  ๑.๒ เผยแพร และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจ และเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของ ทร.รวมท้ังใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร. อยางตอเนื่อง 
  ๑ .๓ พัฒนาระบบการจ ัดการข อร อง เร ียน  และแก ไขป ญหาความเด ือดร อนของ

ผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน  
 

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

หนวย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ ปลูกจิตสํานกึของผู
ใหบริการ 

๑.๑.๑ จัดบรรยาย / อบรม 
คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม 
และธรรมาภบิาล ใหกับ
กําลังพลภายใน ทร. 

     ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
รอยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผูรับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๑.๒ จัดกิจกรรมและสราง
ความสัมพันธที่ดีกับ
ผูรับบริการ 

     ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
รอยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผูรับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหนวย
เฉพาะกิจ ทร. 

๑.๒ จัดทําแนวทางในการ
เผยแพรขาวสารขอมูลการ
ใหบริการของสถานที่
ใหบริการตางๆ ภายใน ทร. 

๑.๒.๑ จัดทํา/ทบทวน
แนวทางในการใหขอมูล
ประชาชนตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     -จัดทํา/ทบทวนแนวทางการให
ขอมูลขาวสารกับประชาชนความ
พึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 
๑๐๐ (แบบสอบถามผูรับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหนวย
เฉพาะกิจ 
ทร. 

๑.๒.๒ จัดโครงการ/
กิจกรรมในการเผยแพร
ขอมูล ขาว สารของ ทร. ที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

     ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
รอยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม
ผูรับบริการ) 

 นขต.ทร.
และหนวย
เฉพาะกิจ 
ทร. 

๑.๓ พัฒนาชองทางการ
ส่ือสารและรับฟงขอคิดเห็น
ของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

๑.๓.๑ พัฒนาปรับปรุงชอง
ทางการส่ือสารเพื่อใหบริการ
แกผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

     -หนวยตางๆมีการปรับปรุงชอง 
ทางการส่ือสารอยางตอเนื่องโดย
ใชประชาสัมพันธทางส่ือของ ทร. 
หรือแจงผูรับบริการเพื่อประชา 
สัมพันธตอไป รอยละ ๑๐๐                                                      
-ไดรับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในการพัฒนาละ
ปรับปรุง รอยละ ๑๐๐  

 นขต.ทร.
และหนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๓.๒ มาตรการ/โครงการ
อื่นๆที่ นขต.ทร.และหนวย
เฉพาะกจิ ทร. กาํหนด  

       นขต.ทร.ละ 
หนวยเฉพาะ
กิจ ทร 



๑๔ 
 

๑.๔ พัฒนาระบบการจัดการ
ขอรองเรียน และแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐาน 

 

๑.๔.๑ จัดใหมีกระบวนการ
แกไขอยางเปนระบบ และ
สามารถแจงผลใหผูรองเรียน
ทราบอยางรวดเร็ว 

     รอยละความพึงพอใจในการ
ตรวจสอบขอรองเรียน และแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการ                           
-รอยละ ๑๐๐ (แบบสอบถาม) 

- นขต.ทร.  

และหนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

ศสส. ทร. 

๑.๔.๒ มาตรการ/โครงการ
อื่นๆที่ นขต.ทร.และหนวย
เฉพาะกจิ ทร. กาํหนด 

        

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  หลักความโปรงใส และหลักคุณธรรม/
จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 
 

นโยบายดานองคการ 

นโยบายหลัก 
  ๑. มีกระบวนงาน และระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได 

และใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในองคการ เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการดําเนินงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ มีกระบวนการในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือจากระดับพ้ืนฐาน 
fundamental level ไปยังระดับ excellence level  

๑.๒ สรางมาตรฐานในการปรับปรุง การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณหลักของ ทร. ใหเกิด
ประสิทธิภาพสุงสุด 

 ๑.๓ สรางความโปรงใสและเปนธรรมของการบริหารจัดการ 
 ๑.๔ มีกระบวนการบริหาร พัฒนากําลังพล ใหเกิดความมีประสิทธิภาพมีความโปรงใสและเปนธรรม 

 ๑.๕ มีกระบวนการปลูกฝงและเสริมสราง คานิยม ในความเปนชาวเรือ ความซ่ือสัตย 
จงรักภักดี ความเปนสุภาพบุรุษททางเรือ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนผูนําทางทหาร 

 

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

หนวย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ มีกระบวนการในการ
ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกองทัพเรือจาก
ระดับพื้นฐาน 
fundamental level ไปยัง
ระดับ excellence level 

๑.๑.๑ ใหการศึกษาอบรม 
กําลังพล ทร.ใหมีความรูการ
บริหารจัดการภาครัฐใน
ระดับ excellence level 

     ผลการตรวจของ PMQA ผาน
รอยละ ๗๕ ขึ้นไป 

 สปช.ทร.  
นขต.ทร. 

 

 

๑.๑.๒ เผยแพรแล
ประเมินผล การรับรู และ
ความเขาใจในนโยบาย
วิสัยทัศน ทร.และ
ยุทธศาสตร ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๗ 

       ยก.ทร. 

นขต.ทร. 



๑๕ 
 

๑.๒ สรางมาตรฐานในการ
ปรับปรุง การวจิัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณหลักของ ทร. ให
เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 

๑.๒.๑ จัดทําแผนพัฒนา
ดานการวจิัยและพัฒนาของ 
ทร. 

      
-ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนงานการวจิัย และพัฒนาของ 
ทร. ที่มีเปาหมาย และแนวทาง
ดําเนินการที่ชัดเจน 

 สวพ. 

๑.๒.๒ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนายุทโธปกรณ 

     -ความสําเร็จในการสรางผลงาน
การวิจยัและพัฒนายุทโธปกรณ 
นําไปใชตอบสนองความตองการ
ของหนวยผูใชไดอยางแทจริง 

 สวพ. 

๑.๒.๓ ขยายขีด
ความสามารถการวจิัย โดย
รวมมือกับองคกรตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

     -ความสําเร็จในการสราง
เครือขายในการแลกเปล่ียน
ความรูในการวจิัย และสามารถ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

 สวพ. 

๑.๒.๔ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย 

     -ความสําเร็จในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกดานการวิจัย 
จัดหากาํลังพล และองคความรูที่
ทันสมัย และเพยีงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

 สวพ. 

๑.๓ สรางความโปรงใสและ
เปนธรรมของการบริหาร
จัดการ 

๑.๓.๑ การใหความรู

หลักการธรรมาภิบาลของ

ขาราชการ 

      รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงาน 
 นขต.ทร 

๑.๓.๒กิจกรรมสงเสริม

หลักธรรมมาภิบาลใหกับ

กําลังพล 

     รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงาน 
 นขต.ทร 

๑.๓.๓ การตรวจสอบการ

ดําเนินงานการบริหาร

จัดการของ นขต.ทร และ

หนวย เฉพาะกิจ 

     รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงาน 
 นขต.ทร 

๑.๓.๔ มาตการอื่นๆของ 

ทร.  /ศูนย/หนวยเฉพาะกจิ 
     รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงาน 
 นขต.ทร 

๑.๔ มีกระบวนการบริหาร 
พัฒนากําลังพล ใหเกิดความ
มีประสิทธิภาพมีความ
โปรงใสและเปนธรรม 

๑.๔.๑ กิจกรรมจัดทาํ

ชองทางการ ส่ือสารและ

สารสนเทศ จากการ

ดําเนินการของหนวย 

     สรางชองทางการส่ือสารรอยละ

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๔.๒ กิจกรรมรับฟงและ

จัดการกับขอรองเรียนเร่ือง

ตางๆเพื่อปองกันความ

ขัดแยงที่จะเกิดขึ้น 

     การสงเสริมการสรางชองทางการ

ส่ือสารรอยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนงาน 

 นขต.ทร 

๑.๔.๓ กิจกรรมการเผยแพร 

ขอมูลทางชองทางตางๆที่

สามารถเขาถึง 

     การสงเสริมการสรางชองทางการ

ส่ือสารรอยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนงาน 

 

 นขต.ทร 



๑๖ 
 

๑.๕ มีกระบวนการปลูกฝง
และเสริมสราง คานิยม ใน
ความเปนชาวเรือ ความ
ซ่ือสัตย จงรักภกัดี ความ
เปนสุภาพบุรุษทหารเรือ มี
คุณธรรม จริยธรรมและเปน
ผูนําทางทหาร 

๑.๕.๑ จัดอมรมหลักสูตร
เสริมสรางคานิยมของ
องคการ (ทร.) 

     กําลังพลมีความเขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมขององคการรอยละ 
๑๐๐ 

 กพ.ทร. 

 

หลักธรรมาภิบาล  หลักความโปรงใส และหลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
  ๑. ใหความสําคัญตอบุคลากรของกองทัพเรือ โดยสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกําลังพลใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาองคกร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ บริหารจัดการกําลังพล ใหมีความกาวหนาในอาชีพ ตามความรู ความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

  ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล ทร. ใหมีความพรอมในการพัฒนา ทร. ไปสูการเปน
หนวยงานความม่ันคงทางทะเลท่ีมีบทบาทนําในภูมิภาค 

  ๑.๓ อบรม/จัดกิจกรรม/พัฒนากําลังพลใหมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ ความรักชาติ และ
ยึดม่ันตามคานิยม ทร. 

๑.๔ พัฒนาคุณภาพและระบบงานดานการสวัสดิการและการบริการใหกับกําลังพลและ
ครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการท้ังกําลังพล ประจําการและนอกราชาร เพ่ือใหมีขวัญ
และกําลังใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

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

หนวย
รับผิดชอบ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

๑.๑ บริหารจัดการกําลังพล 
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ 
ตามความรู ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงานอยาง
เปนธรรม 

 

๑.๑.๑ กําหนดแนวทางการ
รับราชการของสาย
วิทยาการตาง ๆ ที่เหมาะสม 

     รอยละความสําเร็จในการกาํหนด
แนวทางการรับราชการของ
วิทยาการ  ตาง ๆ/รอยละ ๑๐๐ 

 กพ.ทร. 

๑.๑.๒ กําหนด/ปรับปรุงหลัก 
เกณฑการยายบรรจุและการ
พิจารณาบําเหน็จใหเปนไป
ดวยความเปนธรรม ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรูความสา- 
มารถ และผลการปฏิบัติงาน 

     รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนการกําหนด/
ปรับปรุงหลักเกณฑ/รอยละ๑๐๐  

 

 กพ.ทร. 
และ 
นขต.ทร. 

๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล ทร. ใหมีความ
พรอมในการพัฒนา ทร. ไปสู
การเปนหนวยงานความ

๑.๒.๑ จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูสูความ
เปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 

     กําลังพลที่เขารวมกจิกรรมของ
หนวยตามแผนการจัดการ
ความรู/รอยละ ๖๐ 

 กพ.ทร.  
นขต.ทร.และ 
หนวยเฉพาะ
กิจ ทร. 



๑๗ 
 

มั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท
นําในภูมิภาค 

๑.๒.๒ จัดกิจกรรมใหความรู
ในเร่ืองกลไกการทํางานของ
ประชาคมอาเซียน และ
องคกรความมั่นคงทางทะเล
ภายในประเทศและ
นานาชาติ 

     จํานวนกิจกรรมใหความรูเร่ือง
กลไกการทํางานของประชาคม
อาเซียน และองคกรความมั่นคง
ทางทะเลภายในประเทศและ
นานาชาติ อยางนอย ๒ กิจกรรม
ตอป 

 กพ.ทร.  
นขต.ทร. 
และ หนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๒.๓ จัดกิจกรรมสงเสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษา
ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การติดตอประสานงานและ
ปฏิบัติการรวมกับประเทศใน
ภูมิภาค และมิตรประเทศใน
ระดับทีเ่หมาะสมตามตําแหนง
งานและชั้นยศ 

     จํานวนกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียน อยางนอย  
๒ คร้ังตอป 

 ยศ.ทร. 
นขต.ทร. 
และ หนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๓ อบรม/จัดกจิกรรม/
พัฒนากําลังพลใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ ความ
รักชาติ และยึดมั่นตาม
คานิยม ทร. 

๑.๓.๑ อบรม/จัดกิจกรรม/
พัฒนากําลังพลใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ ความ
รักชาติ และยึดมั่นตาม
คานิยม ทร. 

     จํานวนกิจกรรมในการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ 
ความรักชาติ และยึดมั่นตาม
คานิยม ทร. อยางนอยสัปดาหละ  
๑ คร้ัง 

- ยศ.ทร. 
และ 
กพ.ทร. 

๑.๔ พัฒนาคุณภาพและ
ระบบงานดานการสวัสดิการ
และการบริการใหกับกําลัง
พลและครอบครัวใหมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ
ความตองการทั้งกําลังพล 
ประจําการและนอกราชาร 
เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจ 
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

๑.๔.๑ จัดต้ังศูนยบริการ
กําลังพลแบบเบ็ดเสร็จใน
หนวยงาน 

     รอยละความพึงพอใจของผูมาใช
ศูนยบริการกาํลังพลแบบ
เบ็ดเสร็จในหนวยงาน รอยละ 
๕๐ ของจํานวนผูมาใชบริการ 

- นขต.ทร. 
และหนวย
เฉพาะกจิ 
ทร. 

๑.๔.๒ จัดพาหนะบริการ
กําลังพลใหมีคุณภาพ และ
เพียงพอตอความตองการ 

     รอยละความสําเร็จในการบริการ
รถรับสงในเสนทางหลักของ 
ขส.ทร. ไมนอยกวา  รอยละ ๘๐ 

- ขส.ทร. 

๑.๔.๓ การกอสรางปรับปรุง 
ที่พักอาศัยของ ทร. และ
สงเสริมใหขาราชการมีที่พัก
อาศัยเปนของตัวเอง 

     รอยละความสําเร็จในการดําเนนิการ
ตามแผน (การกอสราง ปรับปรุง ที่
พักอาศัยของ ทร. และการสงเสรมิ
ใหขาราชการมทีี่พักอาศัยเปนของ
ตัวเอง รอยละ ๑๐๐ 

- สก.ทร. 
นขต.ทร. 
หนวยเฉพาะ
กิจ ทร. 

๑.๔.๔ จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
กําลังพล ทร. 

     (รอยละความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกําลังพล ทร. รอยละ 
๑๐๐) 

- กพ.ทร. 
นขต.ทร. 
หนวยเฉพาะ
กิจ ทร. 

หลักธรรมาภิบาล  หลักความโปรงใส และหลักคุณธรรม/จริยธรรม หลักการตอบสนอง 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

๓. แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี และการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

๓.๑ แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกองทัพเรือ จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

๓.๑.๑ สื่อสารใหบุคลากรของ กองทัพเรือ ทุกคน ไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

๓.๑.๒ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวา บุคลากรและ
องคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดย               
จะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัต ิ               
ใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาต ใหบุคลากรของกองทัพเรือ คนใด
กระทําการใด ท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี ้

๓.๑.๓ คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยวาจะขัด
ตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได                 
อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเอง                  
มีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   ใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี ้

๓.๑.๔ นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ ทร. อยูเสมอ โดยศูนยประสานราชการใสสะอาด ทร. 

๓.๑.๕ กําหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ี                 
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

๓.๑.๖ หากผูใดมีขอสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดท่ี ศูนยประสานราชการใสสะอาด ทร.                    
โทร ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๐๕, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๐๖  

 
๓.๒ การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

    ๓.๒.๑ นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจ ทร. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี พรอมท้ัง
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีในสวนท่ีเก่ียวของ ภายใน วันท่ี ๒๕ ก.ย. ของทุกป 

๓.๒.๒ แนวทางการรายงาน ตามแบบรายงานผลตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี                    
ตามภาคผนวก   



ภาคผนวก
- แบบรายงานผลตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
- สรุป นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

๑๙ 



แบบรายงานผลตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕.... 

หน่วย.................................... 

นโยบายด้าน……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

โครงการ/แนวทาง/กิจกรรม……………………………………………………………………..…………………………..…………… 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

เป้าหมาย…………………………………..………………………………………………… 

ผลการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาข้อขัดข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ตรวจถูกต้อง 

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

      ต าแหน่ง................................................ 
............../.......... ...../.......... 

๒๐ 



 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
     ๑.ธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และส่ ง เสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
    ๒.มุ่งมั่นการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     มุ่งสร้างจิตส านึกในหน้าที่และ
การให้บริการต่อประชาชนด้วยความ
โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ใ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง  ท ร .  แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

นโยบายด้านองค์การ 
 มีกระบวนงาน และระบบ
บริหารจั ดการที่ มีป ระสิทธิภ าพ 
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได้ และให้ความส าคัญต่อการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์การ เพ่ือ
ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการด าเนินงาน 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
    ให้ความส าคัญต่อบุคลากรของ
กองทัพเรือ โดยสนับสนุนและส่งเสริม
ในการพัฒนาขีดความ สามารถของ
ก าลังพลให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
อ า ชี พ  แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี 
ตลอดจนเสริมสร้างจิตส านึกให้มี
คุณธรรม และจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาองค์กร 
 

 
มาตรการ/แนวทาง 

        ๑.๑ ถวายความปลอดภยัร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ และประสานความร่วมมือกับประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ สร้างจิตส านึกให้ก าลังพลมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจัด
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สนับสนุน/เผยแพร่โครงการพระราชด าริอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
       ๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ และการปฏิรูปประเทศไปสู่การ
เป็นประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งและยั่งยนื      
       ๒.๑ ด าเนินการป้องกัน และปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทร. ท้ังภายในท่ีตั้ง
หน่วยงาน และท่ีพักอาศัยของก าลังพล 
       ๒.๒ สนับสนุน/ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
       ๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        ๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล และชายฝั่ง 
        ๒.๕ มีแผนรองรับการป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนจาก
ภัยพิบัติต่างๆ 
       ๒.๖ มีแผนรองรับการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      

 

มาตรการ/แนวทาง 
     ๑ . ป ลู ก จิ ต ร ส า นึ ก ใ น ก า ร
ให้บริการต่อประชาชนด้วยความ
โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม 
     ๒.เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความเข้าใจ และเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทร.
รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ ทร. อย่างต่อเนื่อง 
    ๓. พัฒนาระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

มาตรการ/แนวทาง 
     ๑.มีกระบวนการในการยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือจาก
ระดับพื้นฐาน fundamental level ไปยัง
ระดับ excellence level  
   ๒.สร้างมาตรฐานในการปรับปรุง การ
วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักของ ทร. 
ให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด 
   ๓.สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การบริหารจัดการ 
   ๔.มีกระบวนการบริหาร พัฒนาก าลังพล 
ให้เกิดความมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
   ๕.มีกระบวนการปลูกฝังและเสริมสร้าง 
ค่านิยม ในความเป็นชาวเรือ ความซื่อสัตย์ 
จงรักภักดี ความเป็นสุภาพบุรุษททางเรือ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้น าทาง
ทหาร 

มาตรการ/แนวทาง 
   ๑ . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ลั ง พ ล  ใ ห้ มี                    
ความ ก้าวหน้าในอาชีพ ตามความรู้ ความ                   
สามารถ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม 
    ๒. พัฒนาขีดความสามารถของก าลัง
พล ทร. ให้มีความพร้อมในการพัฒนา ทร. 
ไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทาง
ทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 
    ๓. อบรม/จัดกิจกรรม/พัฒนาก าลังพล
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ ความ
รักชาติ และยึดมั่นตามค่านิยม ทร. 
    ๔. พัฒนาคุณภาพและระบบงานด้าน
การสวัสดิการและการบริการให้กับก าลัง
พลและครอบครั วให้มี ประสิทธิ ภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการทั้งก าลังพล 
ประจ าการและนอกราชาร เพื่อให้มีขวัญ
และก าลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี  
    
 

 
๒๑ 
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