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            กองทัพเรือ 
เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรกองทัพเรือสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 

    
 กระผม  พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ในฐำนะผู้บัญชำกำรทหำรเรือ  ขอประกำศเจตนำรมณ ์
ในกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ
เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม โดยกองทัพเรือมีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและจะยึดมั่น
ท ำให้กองทัพเรือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส ทั้งนี้ ขอให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ 
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม อย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย
ระเบียบในทุกขั้นตอน ภำยใต้นโยบำย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ควำมโปร่งใส : ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน รวมถึงข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่ถูกต้อง ชัดเจน โดยเปิดโอกำสให้ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถตรวจสอบ รวมทั้งเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนด้วยหลักควำมถูกต้อง ชอบธรรม 
 ๒.ควำมพร้อมรับผิด : ขอให้ก ำลังพลมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ภำยใต้กรอบกฎหมำย ระเบียบและวิธีกำรที่ถูกต้อง รวมทั้งพร้อมรับผิดต่อกำรตัดสินใจและกำรบริหำรงำน 
อีกท้ังแสดงเจตจ ำนงที่แน่วแน่ เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อกำรบริหำรของกองทัพเรือ 
 ๓. ควำมปลอดจำกกำรทุจริต : ขอให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์จำกผู้อื่น หรือกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรฐำน
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งค่ำนิยมของกองทัพเรือ 
 ๔.วัฒนธรรมในองค์กร : ด ำเนินกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
มีกำรด ำเนินมำตรกำรที่เด็ดขำดและชัดเจนในกำรลงโทษผู้กระท ำในกำรทุจริต 
 ๕. คุณธรรมกำรปฏิบัติรำชกำร : ให้ก ำลังพลปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรฐำนคู่มือ กฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบริหำรงำนด้ำนบุคคลอย่ำงเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งบริหำรจัดกำร
งบประมำณด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้
 



Declaration of Intent 

to Implement Good Governance in the Administration of the Royal Thai Navy 

******************* 

 I, Admiral Naris Pratoomsuwan, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, declare 
my intent to administer the Royal Thai Navy with the principles of good governance.  Under 
my leadership, the Royal Thai Navy commits to combating all forms of corruption to 
develop itself to be a transparent governmental institution.  To this end, all naval personnel 
are obliged to perform their duty with honesty, morality, transparency and accountability, 
and in compliance with standards, laws and regulations as seen as follows: 

1. Transparency - through disclosure of general and procurement information that is 
freely available and directly accessible, together with the rapid and proper 
management of stakeholders’ complaints 

2. Accountability - with determination to work with  effectiveness  and efficiency 
following the rule of law and regulations, and  take responsibility for  decision 
making and administration at all times 

3. Corruption Free – by raising awareness of working with honesty and not exploiting 
of any position and duty for personal benefits 

4. Organizational Culture – by establishing anti-corruption culture and imposing 
severe punishment for corruption 

5. Operational Morality – by demonstrating operational procedures complying 
strictly with  performance standards, guidelines, rules and regulations and striving 
to complete human resource and budget management based on ethics and 
transparency 
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