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หมวด 1: การนาองค์กร
ในหมวดการนาองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของกองทัพเรือสั่งการ หรือชี้นาให้
กองทัพเรือมี ความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์การ วิธีการที่
กองทัพเรือใช้เพื่อบรรลุผล ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
การสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของกองทัพเรือ: ผู้บริหารของกองทัพเรือนาองค์การอย่างไร
ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารทาด้วยตัวเอง ในการชี้นาและทาให้กองทัพเรือยั่งยืน อธิบายวิธีการที่
ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการดาเนินการที่ดี
รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
ก. วิสยั ทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการกาหนดวิสัยทัศน์และคานิยม
การกาหนดวิสัยทัศน์ของ กองทัพเรือ

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ
“ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ”
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมาย่ ให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือซึ่งมี
เสนาธิการทหารเรือ่ เป็นประธาน่ และคณะทางานประเมินยุทธศาสตร์่ ที่มีเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ่ เป็น
หัวหน้าคณะทางาน่ ทาหน้าที่เป็นกลไกในการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่ ที่มีหน้าที่ใกล้เคียง
ที่สุด่ มีองค์ประกอบครอบคลุม่ และสามารถมองเห็นอนาคตของกองทัพเรือในอนาคตได้เป็นอยางดี โดยยึด
หลักการทบทวนและการจัดทาวิสัยทัศน์ตามเกณฑ์่PMQA เป็นหลัก่โดยมีขั้นตอนตามแผ่นภาพที่ 1 – 1 ดังนี้
1.่การประเมินสภาพตามความเป็นจริงของกองทัพเรือในปัจจุบัน
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม่ ในเรื่องความคิดเห็นตอปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอการกาหนดวิสัยทัศน์่ ความคิดเห็นตอประเด็นความคาดหวังที่กองทัพเรือจะเป็นในอนาคต่ และ
ความคิดเห็นในการกาหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือใหม่ ทั้งจากมุมมองของกาลังพลภายในกองทัพเรือซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้จากหัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ่่จานวน่89่นาย
ที่เป็นประชากรกลุมตัวอยางหลัก่ และมุมมองจากภายนอกที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงของหนวยงานทาง
ทหาร่ หนวยงานด้านความมั่นคงจากกระทรวงและกรมตางๆ่ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม่ กระทรวงการ
ตางประเทศ่ กระทรวงมหาดไทย่ กระทรวงคมนาคม่ กระทรวงแรงงาน่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม่กระทรวงพลังงาน่กองทัพบก่และกองทัพอากาศ่หนวยงานภาครัฐในเครือขาย่ศรชล.ได้แก่กอง
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บังคับการตารวจน้า่ กรมประมง่ กรมศุลกากร่ กรมเจ้าทา่ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน่ ได้แก่
สมาคมเจ้าของเรือไทย่ และบริษัท่ ปตท.จากัด (มหาชน)่ ่ ภายนอกกองทัพเรือ่ จานวน่ 22่ หนวยงาน่ และ
ประชากรกลุมตัวอยางจากนักศึกษาวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร่รุน่2556่จานวน่118่นาย่ซึ่งกองทัพเรือ
ถือวาเป็นผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญ่
2.่การระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
เป็นการประเมินปัจจัยแวดล้อมตางๆ่ ที่มีผลกระทบตอภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือ่ ทั้งในสวนที่เป็น
โอกาสและปัญหา่ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและทิศทาง
ของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง่ ผลกระทบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์่ รวมทั้งความ
คาดหวังจากภาคสวนตางๆ่ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ่ เพื่อกาหนดประเด็นความคาดหวังที่มีตอ
กองทัพเรือในอีก่10่ปี่ข้างหน้า่่
3. การเปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพอนาคต
4.่การจัดทารางวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่และการสร้างความเห็นรวมในองค์กร
เป็นการจัดทารางวิสัยทัศน์กองทัพเรือให้เป็นไปตามคุณลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี่
โดยพิจารณาตาม
ประเด็นความคาดหวังที่มีตอกองทัพเรือในอนาคตและพิจารณาความเป็นไปได้ตามสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน
5.่การประเมินรางวิสัยทัศน์กองทัพเรือ
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือซึ่งถือวาเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของกองทัพเรือ่
และผู้
บัญชาการทหารเรือเป็นผู้พิจารณาตกลงใจในท้ายสุด
6.่การทบทวนเพื่อกาหนดเนื้อหาและรูปแบบ
7.่การอนุมัติและประกาศใช้กองทัพเรือ
เป็นการอนุมัติและประกาศแจ้งเวียนและสื่อสารสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิสัยทัศน์ให้กับทุก
หนวยงานและกาลังพลทุกระดับได้รับทราบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ทั่วทั้งองค์กร โดยผานทางสื่อตางๆ่ ตั้งแตการ
แถลงวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารเรือ่การแจกจายเอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือพร้อมคาอธิบาย่การแจกจาง
วีดีทัศน์่ และการเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อประเภทตางๆ่ ที่กองทัพเรือมี่ รวมทั้งการ
เผยแพรผานทางบทความในวารสารตางๆ
ที่มา่: วารสารนาวิกศาสตร์่ปีที่่97่เลมที่่4่เดือนเมษายน่2557 หน้า่8 – 13 เรื่อง่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
่่่่่่่่พุทธศักราช่2567่
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แผ่นภาพที่ 1 -1 แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการ ในการกาหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ
ข้อมูลนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process)
พันธกิจของกองทัพเรือ
กฎหมาย่กฎ่ระเบียบ่ที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามจากกาลังพล
ภายในกองทัพเรือ
แบบสอบถามจากผู้บริหารระดับสูง 1. ประเมินสภาพความเป็นจริง
หนวยงานภาครัฐภายนอกกองทัพเรือ ของกองทัพเรือในปัจจุบัน
แบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ในเครือขายของศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล่(ศรชล.)
โอกาส่และปัญหา
2.่ประเมินปัจจัยแวดล้อมตางๆ่ที่มี
ผลกระทบตอภารกิจของกองทัพเรือ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
การเปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อม่ 3. ระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์่และ
สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
และทิศทางของแนวนโยบายและ
กองทัพเรือ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ผลกระทบ่
4. ระบุความคาดหวังที่มีตอกองทัพเรือ
และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ในอีก่10่ปี่ข้างหน้า
ความคาดหวังจากภาคสวนตางๆ่
ภายในกองทัพเรือ
5. เปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพ
ความคาดหวังจากภาคสวนตางๆ่
อนาคต
ภายนอกกองทัพเรือ
คุณลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี
5.่รางวิสัยทัศน์กองทัพเรือ
ความเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง
-

6.่ประเมินรางวิสัยทัศน์กองทัพเรือ

-

7.่เสนอขออนุมัติวิสัยทัศน์กองทัพเรือ

-

8.่อนุมัติ่และประกาศใช้วิสัยทัศน์
กองทัพเรือ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะทางาน
ประเมินยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะทางาน
ประเมินยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะทางาน
ประเมินยุทธศาสตร์
คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และ่
เสนาธิการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

สาระสาคัญและเป้าหมายของวิสัยทัศน์กองทัพเรือ
หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาค
กองทัพเรือมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาไปสูการเป็นหนวยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่มี
ความพร้อมและมีขีดความสมารถสูง่เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อ

-

4

เอาชนะฝุายตรงข้ามในการรักษาสิทธิและอานาจอธิปไตยทางทะเล่รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล่และภารกิจอื่นๆ่ตามที่ได้รับมอบหมาย่ตั้งแตภาวะปกติ่รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติใน
การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับนานาชาติ่ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
ในเวทีระหวางประเทศ่ตลอดจนเป็นแบบอยางในการพัฒนากองทัพเรือที่ดี่โดยมุงเน้นการพัฒนาเพื่อการักษา
ผลประโยชน์่สร้างความสงบสุขและความเจริญรุงเรืองของภูมิภาครวมกันเป็นหลัก่และให้ความสาคัญกับการ
พึ่งพาตนเองโดยไมมุงเน้นการแขงขันในการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์จนเกินความจาเป็น
เป้าหมาย
1.่เป็นหนวยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นคงทาง
ทะเลและการพัฒนาให้มีการจัดระบบระเบียบที่ดีในทะเล
2.่เป็นหนวยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน่ในการริเริ่มแนวทางการดาเนินงาน
ด้านความมั่นคงทางทะเลที่สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคอาเซียน
3.่เป็นหนวยงานที่มีบทบาทและมีสวนรวมสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความรวมมือด้านความ
มั่นคงทางทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคตางๆ่ของโลก
4.่เป็นหนวยงานทีได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่นจากสาธารณชนวาการปฏิบัติภารกิจใดๆ่จะ
ประสบความสาเร็จ่และมีบทบาทที่โดดเดนในการเสริมสร้างความรวมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหวาง
ประเทศ่ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี่รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
กองทัพเรือยึดมั่นในการพัฒนาหนวยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง่ มีการกากับดูแลองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล่เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการกองทัพเป็นมาตรฐานระดับสากล่มุงสู้ความเป็นเลิศ่และ
มีความรับผิดชอบตอสังคม่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในเรื่องความโปรงใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต่ มีคุณธรรม่ และ
มุงเน้นผลสัมฤทธิ์่ รวมทั้งการใช้จายงบประมาณจากภาษีของประชาชนเป็นไปอยางคุ้นคาและมีประสิทธิภาพ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน่ ตลอดจนเป็นแบบอยางที่ดีให้กับหนวยงานราชการภายในประเทศและตางประเทส
ในด้านการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ่การเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้่ การมีความคิดริเริ่ม่และสร้างนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นประโยชน์ตอสังคมโดยรวม
เป้าหมาย
1.่ เป็นหนวยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล่ ตั้งแตการกาหนดทิศทาง่
การนาองค์กรและยุทธศาสตร์ได้อยางชัดเจน่ สารมารถนายุทธศาสตร์ลงสูการปฏิบัติได้อยางมีประสิทธิภาพ่
และมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการใช้จายงบประมาณ่ ที่สามารถใช้ใน
การติดตาม่ตรวจสอบ่และประเมินผล่ได้อยางถูกต้อง่นาเชื่อถือ่และทันตอสถานการณ์
2.่ เป็นหนวยงานที่มีระบบการกากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล่ มีระบบการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ่ และระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่เป็นรูปธรรม
และเป็นไปตามหลักของกฎหมาย่ รวมทั้งมีระบบการจัดการผลกระทบทางลบที่ดีและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม
3.่เป็นหนวยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากทั้งบุคลากรภายในกองทัพเรือ่ประชาชน่หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน่ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
4.่ เป็นหนวยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมุงสูการเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้่ และ
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง
(ที่มา่: เอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่พุทธศักราช่2567่ลงวันที่่1่มกราคม่2557)

-
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ขาด Learning การสารวจการรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กองทัพเรือของกาลังพล
การกาหนดค่านิยมกองทัพเรือ
ค่านิยมกองทัพเรือ “SAIL”
กรมกาลังพลทหารเรือ่ เสนอให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จานวน่ 36่ หนวย่ สารวจวาหนวยงานแตละ
หนวยของกองทัพเรือมีวัฒนธรรมองค์กรอยางไร่ อยากให้องค์กรมีพฤติกรรม่ หรือการปฏิบัติ่ ที่เป็นที่นิยม
อยางไร่่่่่แล้วเชิญหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือดังกลาว่ประชุมสรุปรายละเอียดรวมกันหลายครั้ง่แล้วนาข้อมูล
ดังกลาวมารวบรวมสรุปประเด็นหลักที่สมควรเป็นคานิยมกองทัพเรือ่ แล้วจัดทาเป็นรางคานิยมกองทัพเรือ่
เสนอผู้บัญชาการทหารเรือตามสายงานการบังคับบัญชา่ขออนุมัติและประกาศใช้ ตามแผ่นภาพที่ 1 – 2
คาอธิบายเพิ่มเติมค่านิยมกองทัพเรือ
S: Seamanship ความเป็นชาวเรือ่ ่ หมายถึง่ การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมูคณะ่ เปิดใจกว้าง่
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยยึดถือประโยชน์สวนรวมมากกวาสวนตน่
จะทากิจการงานใดยอมทาโดย
พร้อมเพรียงกัน่ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน่ รู้จักการทางานเป็นทีม่ และทางานอยางผู้รู้
จริง่ มีความกล้าหาญอดทน่ มีน้าใจและเด็ดเดี่ยว่ มีความละเอียดรอบคอบไมประมาท่ อีกทั้งยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม
A: Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี หมายถึง่ การดารงเชิดชูและรักษาไว้ซงึ่ พระบรมเดชานุ
ภาพแหงพระมหากษัตริย์เจ้า่ การพิทักษ์รักษา่ ปกปูองไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่ รวมทั้งความเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ่
ศาสนา่ พระมหากษัตริย์่ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย่ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ตอหนวยงาน่
ตอหน้าที่่ตอผู้รวมงาน่และตอตนเอง
I: Integrity and Gentleman ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม่(คุณงามความดี)่จริยธรรม่(ประพฤติชอบ)่มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไมโอ้อวด่ไม
ทับถม่ ไมก้าวร้าวผู้อนื่ ่ ไมอิจฉาริษยา่ มีความสุภาพออนโยน่ รู้จักกาลเทศะมีน้าใจนักกีฬา่ พร้อมที่จะให้ความ
ชวยเหลือผู้อื่นเสมอ่รวมทั้งประพฤติตนอยางเสมอต้นเสมอปลาย
L: Leadership ความเป็นผู้นา่ หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารที่ดี่ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์่มีวินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงตอเวลา่มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน่มีความกล้าหาญ
ที่จะเผชิญอันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน่ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม่กล้าตัดสินใจและ
รับผิดชอบรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้่ ยึดมั่นในระเบียบ่ คาสั่ง่ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอยาง
เครงครัด่มุงมั่น่ทาสิ่งใดทาจริง่โดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน่ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด

เพิ่มเติม การทบทวนค่านิยมกองทัพเรือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทกี่ าหนดใหม่
เสนอ กพ.ทร.พิจารณาแล้วในปี 2558 แต่ยังไม่มผี ลการดาเนินการ

-
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แผ่นภาพที่ 1 -2 แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการ ในการกาหนดค่านิยมกองทัพเรือ
ข้อมูลนาเข้า (Input)
-

หนวยของกองทัพเรือ่มีวัฒนธรรม
องค์กรอยางไร่
หนวยของกองทัพเรือ่อยากให้
กองทัพเรือมีพฤติกรรม่หรือการปฏิบัติ่
ที่เป็นที่นิยมอยางไร
ข้อมูลที่ได้รับ
จากหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
คุณสมบัติทหารเรือไทย่5่ประการ
คาปฏิญาณหน้าแถวทหาร ในกรณีตางๆ่
คากลาวซึ่งแสดงออก
ถึงความเป็นชาวเรือ
บทกลอนคาสอนของ่พลเรือเอก่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ่พระองค์เจ้า
อาภากร่เกียรติวงศ์่กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์่
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาด้วยประมวลจริยธรรม่พ.ศ.2551
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม่
14่ประการ
-

กระบวนการ (Process)
1.่กรมกาลังพลทหารเรือ่มีหนังสือถึง
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่
หนวย่สอบถามข้อมูลที่จะใช้ในการ
กาหนดคานิยมกองทัพเรือ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
กรมกาลังพลทหารเรือ

2.่กรมกาลังพลทหารเรือ่รวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับจากหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ

กรมกาลังพลทหารเรือ
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่36่หนวย

3. กรมกาลังพลทหารเรือ่เชิญหนวย
ขึน้ ตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่
ประชุมพิจารณากาหนดคานิยม
กองทัพเรือ

กรมกาลังพลทหารเรือ

4.่หนวยขึน้ ตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่ หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่36่หนวย
หนวย่ให้ข้อคิดเห็น่และถกแถลง่หลาย
ครั้ง่จนได้ข้อยุติ

4.่กรมกาลังพลทหารเรือกาหนดเป็น
รางคานิยมกองทัพเรือ
5.่กรมกาลังพลทหารเรือ่เสนอ
กองทัพเรือตามสายงานธุรการปกติ
6. อนุมัติ่และประกาศใช้คานิยม
กองทัพเรือ

กรมกาลังพลทหารเรือ
รองเสนาธิการทหารเรือ
เสนาธิการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

(ที่มา : บันทึก่กพ.ทร.ที่่กห่0503/6536่ลง่9่ก.ย.53่เรื่อง่คานิยมของกองทัพเรือ)

-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการถายทอดวิสัยทัศน์่และคานิยมสูการปฏิบัติ่โดยผานระบบ
การนาองค์การไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่่กองทัพเรือ่หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ่หรือสง
มอบงานตอกันที่สาคัญ่ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

-
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การถ่ายทอดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ
กองทัพเรือได้สื่อสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือผานระบบการนาองค์กรไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่ ผานทาง
ชองทางการสื่อสารตางๆ่ดังนี้
การสื่อสารแบบ่2่ทาง
1. ผู้บัญชาการทหารเรือ่จัดการบรรยายพิเศษ่เรื่อง่
วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 2567 ที่สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่่เพื่อชี้แจง่
อธิบาย่และทาความเข้าใจ่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
กองทัพเรือ่ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตางๆ่่
และผู้บริหาร่หรือผู้แทน่ชองหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่
จานวน่36่หนวย่เมื่อ่4 ก.พ.57
(เอกสารหลักฐาน่: รูปถายจาก่ยศ.ทร.)
2.่ให้หัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่
หนวย่นาไปชี้แจงให้กับกาลังพลของหนวย
(เอกสารหลักฐาน่: รายงานการประชุม่นขต.ทร.)

การสื่อสารแบบทางเดียว
1. แจกจายเอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567 ให้กับ
หนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ เพื่อนาไปเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์่ให้กับกาลังพลภายในหนวย

2.่เผยแพร่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่ผานทาง
เอกสารตางๆ่ของกองทัพเรือ่เชน่แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีกองทัพเรือ่แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่่แผนการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี่ขาวสารนาวี่นาวิก
ศาสตร์่หนังสือที่ระลึกวันกองทัพเรือ่เป็นต้น
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยางเอกสาร)
3.่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ชี้แจงให้กับหัวหน้าหนวยขึ้น 3. เผยแพรวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่ผานทาง่
ตรงกองทัพเรือ่ในที่ประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ Website ของกองทัพเรือ่และWebsite ของหนวย
(เอกสารหลักฐาน่: รายงานการประชุม่นขต.ทร.)
ขึ้นตรงกองทัพเรือตางๆ่จานวน่36่หนวย และ
หนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยาง่Website)
4. ผู้บัญชาการทหารเรือ่จัดการบรรยายพิเศษ่เรื่อง่ 4.่เผยแพรเป็น Video Presentation ทาง่You
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่ Tube Navy Channel Thailand เรื่อง่วิสัยทัศน์
2559่ที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธ
กองทัพเรือ่พ.ศ.2567่เมื่อวันที่่6่กุมภาพันธ์่พ.ศ.
ศึกษาทหารเรือ่่เพื่อชี้แจง่อธิบาย่และทาความ
2558
เข้าใจ่เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่
- Video Presentation นี้่เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
ประจาปีงบประมาณ่2559่และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
ใหมของกองทัพเรือ่ในปี่พ.ศ.่2557่นี้่ตอเนื่อง
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการ
ไปจนถึงปี่พ.ศ.่2567่หรือในอีก่10่ปีข้างหน้า่
ทัพเรือ่และผู้บริหาร่หรือผู้แทน่ชองหนวยขึ้นตรง
เป็นความมุงหวังที่กองทัพเรือจะดาเนินไปให้ได้่
กองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่ตลอดจนนายทหารชั้น
ซึ่งกาหนดไว้วา่"กองทัพเรือจะเป็นหนวยงาน
นายพลเรือทุกนายในกองทัพเรือ่เมื่อ่30 ต.ค.58
ความมั่นคงทางทะเล่ที่มีบทบาทนาในภูมิภาค่
(เอกสารหลักฐาน่: รูปถายจาก่ยศ.ทร.)
และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"
พร้อมกันนี้่ยังได้มุงเน้นที่จะสงมอบ่"คุณคา"่
ของกองทัพเรือให้กับประชาชนคนไทยด้วย่
"การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมัน่และ
ภาคภูมิใจ"่ภายใน Video Presentation นี้่ยัง

-

การสื่อสารแบบ่2่ทาง
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การสื่อสารแบบทางเดียว
เผยให้เห็นวิธีคิด่และสาระสาคัญที่มีผลตอการ
กาหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่และบทบาทของ
กองทัพเรือตอประเทศชาติในปัจจุบัน่และ
แนวทางในการพัฒนากองทัพเรือตอจากนี้ไปอีก่
10่ปี
(เอกสารหลักฐาน่: You Tube Navy Channel
Thailand)
5.่เผยแพรเป็น Video Presentation ทาง่You
Tube และ่Navy Channel Thailand เรื่อง่
นโยบายกองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2559่เมื่อ
วันที่่30่ตุลาคม่พ.ศ.2558
- นโยบายกองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2559่
เป็นนโยบายที่ถายทอดจากนโยบายกองทัพเรือ่
5่ปี่พ.ศ.่2558่-่2562่เพื่อเป็นเครื่องมือ่และ
กรอบแนวทางให้หนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ได้
นาไปดาเนินงานให้สาเร็จตามเปูาหมายที่ต่ั้งไว้่
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่พ.ศ.่2558่-่2567่
และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์่กองทัพเรือ่
2567่"เป็นหนวยงานความมั่นคงในทะเล่ที่มี
บทบาทนาในภูมิภาค่และเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ"
(เอกสารหลักฐาน่: You Tube Navy Channel
Thailand)
6.่แจกจายแผน่DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่
นาไปเผยแพรและประชาสัมพันธ์ในโอกาสตางๆ่
กาลังพลของหนวยได้รับทราบ
(เอกสารหลักฐาน่: แผน่DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
2567)
7.่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2 567ผานทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือ่ในพื้นที่ตางๆ่
ที่หนวยของกองทัพเรือตั้งอยู่และระบบเสียงตามสาย
ภายในหนวยงานตางๆ่ของกองทัพเรือ
(เอกสารหลักฐาน่: รายการออกอากาศของ่สลก.ทร.
และสถานีวิทยุฯ)
8.่เผยแพรวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567 ผานทางแผน
ปูายประชาสัมพันธ์่แผนพับ่ปูายประกาศ่ในสถานที่
ตางๆ่และในโอกาสตางๆ
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ์)

-
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การสื่อสารแบบทางเดียว
9.่แจกจายแผน่DVD นโยบายกองทัพเรือ่ประจาปี
งบประมาณ่2559่ให้หนวยตางๆ่นาไปเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับกาลังพลได้รับทราบ่ในสวนที่
เกี่ยวข้องกับ่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567
(เอกสารหลักฐาน่: แผน่DVD นโยบายกองทัพเรือ่
ประจาปีงบประมาณ่2559)

นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือได้ถายทอดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ ผานระบบการนาองค์การไปยังองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ่ หรือสงมอบงานตอกันที่สาคัญ่ ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย ผานทางสื่อ
ตางๆ่ดังนี้
กลุมผู้รับบริการ่
และผู้มีสวนได้สวนเสีย
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์
(ผานกรมราชองครักษ์)
2.่ประชาชนชาวไทย
3.่กระทรวงกลาโหม

4.่รัฐบาล
5.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบก่
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
6.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล
7.่กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค่4
8.่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

การสื่อสารแบบ่2่ทาง

การสื่อสารแบบทางเดียว

-่การบรรยายพิเศษในการเยี่ยมชม่
หรือตรวจเยี่ยมหนวย่ในโอกาส
- เผยแพรวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
ตางๆ่เชน่การดูกิจการของ
พ.ศ.2567่ผานทาง่Website
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร่
ของกองทัพเรือ่และหนวยขึ้น
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร่่การ
ตรงกองทัพเรือตางๆ่จานวน่36่
ตรวจเยี่ยมหนวยของ
หนวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม่ - เผยแพรทางเว็บไซด์่You tube่
(เอกสารหลักฐาน่: ข้อมูลการ
และ่ Navy channel
บรรยายพิเศษ/ยก.ทร.รวบรวม
Thailand
ข้อมูล)
- แจกจายเป็นเอกสาร่และแผน่
DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่พ.ศ.
2567 ให้กับสวนราชการ่และ
หนวยงานตางๆ่
- ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์
กองทัพเรือ่2 567ผานทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงของ
กองทัพเรือ่ในพื้นที่ตางๆ่ที่
หนวยของกองทัพเรือตั้งอยู่และ
ระบบเสียงตามสายภายใน
หนวยงานตางๆ่ของกองทัพเรือ
-่การจัดกิจกรรมไทยอาสาปูองกัน (เอกสารหลักฐาน่: รายการ
ออกอากาศของ่สลก.ทร.และ
ชาติทางทะเล่

-

กลุมผู้รับบริการ่
และผู้มีสวนได้สวนเสีย
(ตรวจสอบกลุมฯ่ให้ครบถ้วน่
ตรงกัน)
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การสื่อสารแบบ่2่ทาง
(เอกสารหลักฐาน่: ข้อมูลการ
บรรยายพิเศษ/ยก.ทร รวบรวม
ข้อมูล)

การสื่อสารแบบทางเดียว
สถานีวิทยุฯ)

การถ่ายทอดค่านิยมกองทัพเรือ
กองทัพเรือได้สื่อสารคานิยมกองทัพเรือ่ ผานระบบการนาองค์กรไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่ ผานทาง
ชองทางการสื่อสารตางๆ่ดังนี้
การสื่อสารแบบ่2่ทาง
1.่ให้หัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่
หนวย่นาคานิยมกองทัพเรือไปประชุมชี้แจงให้กับ
กาลังพลของหนวย

-

-

-

-

การสื่อสารแบบทางเดียว
1.่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ได้ออกประกาศกองทัพเรือ่
เรื่อง่คานิยมกองทัพเรือ่เมื่อวันที่่22่กันยายน่2553
และกรมสารบรรณทหารเรือได้สาเนาแจกจายเอกสาร
การอนุมัติคานิยมกองทัพเรือ่่ให้หนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือทุกระดับ่ได้รับทราบ่และถือปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน่ผานทางสายงานธุรการปกติ่
(เอกสารหลักฐาน่:่ประกาศกองทัพเรือ)
2.่จัดทาแผนโปสเตอร์คานิยมของกองทัพเรือ่
แจกจาย่และติดประกาศ่ในสถานที่ตางๆ่ของหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยางเอกสาร)
3.่จัดทาเป็นเอกสาร่แผนพับ่เผยแพร ในการประชุม
ทางวิชาการในโอกาสตางๆ เอกสารตางๆ่ของหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยางเอกสาร)
4.่เผยแพรคานิยมของกองทัพเรือ่ผานทางเอกสาร
ตางๆ่ของกองทัพเรือ่เชน่ขาวสารนาวี่นาวิกศาสตร์่
หนังสือที่ระลึกวันกองทัพเรือ่เป็นต้น
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยางเอกสาร)
5.่ประชาสัมพันธ์คานิยมกองทัพเรือ่ผานทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือ่ในพื้นที่ตางๆ่ที่
หนวยของกองทัพเรือตั้งอยู่และระบบเสียงตามสาย
ภายในหนวยงานตางๆ่ของกองทัพเรือ
เอกสา)รหลักฐาน่: รายการออกอากาศของ่สลก.ทร.
(และสถานีวิทยุฯ

-
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นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือได้ถายทอดคานิยมกองทัพเรือ ผ่านระบบการนาองค์การไปยังองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง
สื่อต่างๆ ดังนี้
กลุมผู้รับบริการ่
และผู้มีสวนได้สวนเสีย
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์
(ผานกรมราชองครักษ์)
2.่ประชาชนชาวไทย
3.่กระทรวงกลาโหม
4.่รัฐบาล
5.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบก่
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
6.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล
7.่กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
8.่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
(ตรวจสอบกลุมฯ่ให้ครบถ้วน่
ตรงกัน)

การสื่อสารแบบ่2่ทาง

การสื่อสารแบบทางเดียว

-


เผยแพรคานิยม
กองทัพเรือ่ผานทาง่Website
ของกองทัพเรือ่และหนวยขึ้น
ตรงกองทัพเรือตางๆ่จานวน่36่
หนวย

จัดทาแผนโปสเตอร์
คานิยมกองทัพเรือ่และจัดทา
เป็นเอกสาร่แผนพับ่

เผยแพรในการประชุมทาง
วิชาการในโอกาสตางๆ

เผยแพรคานิยมของ
กองทัพเรือ่ผานทางเอกสาร
ตางๆ่ของกองทัพเรือ่เชน่
ขาวสารนาวี่นาวิกศาสตร์่
หนังสือที่ระลึกวันกองทัพเรือ่
เป็นต้น
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอยาง
เอกสาร)

เพิ่มเติม
1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ และค่านิยมกองทัพเรือ แบบ 2 ทาง
2. การสื่อสารต้องทั่วถึงทุกคนในกองทัพเรือ
3. ต้องสื่อสารถึง Partner/Supplier และ Customer/Stakeholder ทุกคนด้วย
4. จัดกลุ่มให้ชัดเจน

-
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-่การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกองทัพเรือได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมของกองทัพเรืออยางไร
ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงออกให้เห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมของกองทัพเรือ่โดย
1.่ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ลงนามด้วยตนเองในการอนุมัติให้กาหนดคานิยมของกองทัพเรือ่ 4่ ประการ่่่
เพื่อให้กาลังพลของกองทัพเรือรับทราบ่ และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน่ และกรมสารบรรณทหารเรือ
ได้สาเนาเอกสารดังกลาวแจกจายให้กับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จานวน่ 36่ หนวย่ และหนวยเฉพาะกิจ
กองทัพเรือ่จานวน่3่หนวย่รวม่39่หนวย่รับทราบ่และถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาว่่
2.่ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ได้ ล งนามด้ ว ยตนเองในเอกสารประกาศกองทั พ เรื อ ่เรื่ อ ง่ค านิ ย มของ
กองทัพเรือ่เมื่อ่22่กันยายน่2553่เพื่อให้กาลังพลของกองทัพเรือมีแนวทางยึดถือปฏิบัติรวมกัน่่
3. ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงออกถึงการเป็นตัวอยางที่ดี (Role Model) ให้กับกาลังพลกองทัพเรือ่่
ในการปฏิบัติตามคานิยมกองทัพเรือ ่“่SAIL ”่ในกิจกรรมที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าไปมีสวนรวมในโอกาส
ตางๆ่และการปฏิบัติตนของผู้บัญชาการทหารเรือโดยทั่วไป่เชน
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่เปิดโอกาสให้ผู้รวมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ่และ
ยอมรับความเห็นของผู้อื่น่ ในการประชุมหัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และการประชุม
โอกาสตางๆ่เชน่การประชุมคัดเลือกบุคคลดีเดนกองทัพเรือ่การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
กองทัพเรือ่เป็นต้น
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนรู้จักการทางาน
เป็นทีม่และทางานอยางผู้รู้จริง่มีความกล้าหาญอดทน่มีน้าใจและเด็ดเดี่ยว่มีความละเอียด
รอบคอบไมประมาท่
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงามในทุกกรณี
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่ดารงเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริย์่
 การทีบ่ ัญชาการทหารเรือ่ มีนโยบายให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ่ มุงเน้นในการพิทักษ์
รักษา่ ปกปูองไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ่ศาสนา่
พระมหากษัตริย์่และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย่
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือเป็นมีความซื่อสัตย์ตอหนวยงาน่ ตอหน้าที่่ ตอผู้รวมงาน่ และตอ
ตนเอง
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้มีคุณธรรม่จริยธรรม มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไมโอ้อวด่
ไมทับถม่ไมก้าวร้าวผู้อื่น่ไมอิจฉาริษยา่มีความสุภาพออนโยน่
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่ เป็นผู้รู้จักกาลเทศะมีน้าใจนักกีฬา่ พร้อมที่จะให้ความชวยเหลือผู้อื่น
เสมอ่รวมทั้งประพฤติตนอยางเสมอต้นเสมอปลาย
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือ่ มีความเป็นผูน้ า่ มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารที่ดี่ มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์่มีวินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงตอเวลา่
 การทีผ่ ู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ที่มีความรู้่ ยึดมั่นในระเบียบ่ คาสั่ง่ ข้อบังคับและแบบธรรม
เนียมของทหารอยางเครงครัด่ มุงมั่น่ ทาสิ่งใดทาจริง่ โดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน่ ยึดถือ
ภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด
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(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
-่การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกองทัพเรือ่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอการประพฤติตามหลักนิติธรรม่
ความโปรงใส่และความมีจริยธรรมอยางไร
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือ่ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหลานี้อยางไร
1. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ผู้บัญชาการทหารเรือได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอการประพฤติตามหลักนิติธรรม่ ความโปรงใส่ และ
ความมีจริยธรรม่ โดยกาหนดนโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่ พ.ศ.2558่ ที่เกี่ยวกับตางๆ่ ่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ไว้ในนโยบายดังกลาว่เชน
1.1 ด้านการปฏิบัติราชการ
1.1.1 ให้ปฏิบัติราชการตามระเบียบ่ข้อบังคับ่คาสั่ง่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 การปฏิบัติราชการต้องโปรงใส่ตรวจสอบได้่มุงปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต่รวมทั้งให้
หนวยมีการกากับดูแล่ติดตาม่และประเมินผลอยางสม่าเสมอ
1.1.3่กาลังพลทุกนายมีความตระหนักในความรับผิดชอบตามตาแหนงหน้าที่่ในการลงนามหรือสั่ง
การใดๆ่ผู้ลงนามหรือสั่งการต้องรับผิดชอบตอสิ่งที่ได้ลงนามหรือสั่งการนั้น่และจะต้องพิจารณาอยางรอบคอบ่
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
1.2 ด้านกาลังพล
1.2.1่ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์่ ทร.่ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗่ จะต้องมุงการพัฒนา
ด้านองค์บุคคลเป็นหลัก่เพื่อให้บุคลากรของ่ทร.่มีขีดความสามารถในการพัฒนาหนวยงานและกองทัพอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล่ สงผลให้มีการบริหารงานที่ดี่ มีการทางานอยางเป็นระบบ่ มีความยุติธรรมใน
หนวยและกาลังพลมีความสมัครสมาน
1.2.2่ การย้ายบรรจุกาลังพลให้พิจารณาด้วยความยุติธรรม่ โดยต้องมีแผนการย้ายบรรจุ่ พร้อมกับ
แนวทางการรับราชการในสายงานตางๆ่ ที่เหมาะสม่ นายทหารที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือควรได้รับ
การบรรจุในตาแหนงงานที่มีความหลากหลาย่เพื่อให้มีขีดความสามารถในงานหลายด้าน
1.2.3 ในการคัดเลือกกาลังพลไปปฏิบัติราชการชายแดนหรือปฏิบัติภารกิจที่มีสิทธิประโยชน์ตอบ
แทน่ ให้เปิดโอกาสให้กาลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอยางทั่งถึง่ โดยใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่เป็นธรรม่มิใชการตัดเลือกตามรายชื่อที่หนวยต้องการกาลังพลไปปฏิบัติราชการเสนอมาเทานั้น
(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่พ.ศ.2558)
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
2. ด้านการเงินและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
2.1่กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาด่กองทัพเรือ่ทาหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต่ และประพฤติมิชอบภายในกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ่ และ
กาหนดให้มแี ผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ ลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้อนุมัตแิ ผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่–่2562่
เมื่อ่ 18่ พ.ค.58่ ่ โดยสั่งการให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ควบคุมกากับดูแลการ
ดาเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติ่่
และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ และข้อเสนอแนะ่ ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ่ ทราบภายใน
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วันที่่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ จัดทารายงายสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีนาเรียนผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายในวันที่่ 31่
ตุลาคม่ของทุกปี
(เอกสารอ้างอิง่แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่
2558่–่2562)่
2.2่ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดนโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่พ.ศ.2558่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ไว้ในนโยบายดังกลาว กลาวคือ ด้านการส่งกาลังบารุง -่ให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปรงใส่ ตรวจสอบได้่ กาหนดคุณลักษณะสิ่งของที่จะจัดซื้อจัดจ้างอยางเที่ยงตรง่และ
เป็นไปได้จริง่ เปิดโอกาสในการแขงขันประมูลงานให้ผู้ประกอบการอยางทั่วถึงและเป็นธรรม่ และคัดเลือก
ผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความนาเชื่อถือ่่เพื่อปูองกันการทุจริตและการทิ้งงาน
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
3. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านตางๆ่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้่ ่ และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือนาไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ ในระดับสวน
งานยอยในด้านที่เกี่ยวข้อง่ และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดทา
เป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี่ มีการรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่6 เดือน่โดยมีการดาเนินการที่ผานมาคือ
ในปี่ 2545่ ผู้บัญชาการทหารเรือ่ ได้มีคาสั่งแตงตั้งคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่
(ปลัดบัญชีทหารเรือ่ เป็นหัวหน้าคณะทางานฯ)่ และมีการวางระบบควบคุมภายในฯ่ จานวน่ 2่ ด้าน่ คือ่ 1)่
ด้านการเงินและการบัญชี่ และ่ 2)่ ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน่ ่ ตอมาในปี่ 2548่ ่ มีการวางระบบควบคุม
ภายใน่ฯ่เพิ่มเติมอีก่5่ด้าน่รวมเป็น่7่ด้าน่ได้แก่3)่ด้านงานยุทธการ่4)่ด้านการสงกาลังบารุง่5)่ด้าน
งบประมาณ่ ่ 6)่ ด้านกาลังพล่ และ่ 7)่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ่ และลาสุดในปี่
2549่่่มีการวางระบบควบคุมภายในฯ่เพิ่มเติมอีก่3่ด้าน่ได้แก่8)่ด้านการสื่อสาร่9)่ด้านการขาว่และ่10)่
ด้านกิจการพลเรือน่ เพื่อตอบสนองตอภารกิจหลักของกองทัพเรือ่ ่ และในปี่ 2549่ เชนเดียวกันผู้บัญชาการ
ทหารเรือ่ ได้มีคาสั่งแตงตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการควบคุมภายในกองทัพเรือ่
(ปลัดบัญชีทหารเรือ่เป็นหัวหน้าคณะทางานฯ)่่ลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือ่ได้ปรับปรุงคาสั่งแตงตั้งคณะทางาน
จัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่ และคาสั่งแตงตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ในปี่2557
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่865/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่868/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่
การตรวจสอบการปฏิบัติในการควบคุมภายใน่ กองทัพเรือได้กาหนดให้กรมจเรทหารเรือเป็นผู้สอบทาน
การดาเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ่จานวน่7่่ด้าน่และสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่
เป็นผู้สอบทานการดาเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ่จานวน่3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
ด้านในการควบคุมภายใน
1
ด้านการเงินและการบัญชี
2
ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน

หนวยรับผิดชอบในการสอบทาน
สานักงานตรวจสอบภายใน

-

ลาดับที่
3
4
5
6
7
8
9
10

ด้านในการควบคุมภายใน
ด้านงบประมาณและยุทธศาสตร์
ด้านงานยุทธการ
ด้านการสงกาลังบารุง
ด้านกาลังพล
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการขาว
ด้านกิจการพลเรือน

15
หนวยรับผิดชอบในการสอบทาน
ทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

กองทัพเรือได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ่ ่ ่ ่ ่ ลาสุดผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่ กองทัพเรือ่ ประจาปีงบประมาณ่
2558่–่2562่เมื่อ่18่พ.ค.58่่ประกอบด้วย่นโยบายหลัก่4่ด้าน่ได้แก่1)่ด้านรัฐ่สังคมและสิ่งแวดล้อม่่
2)่ด้านผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่3)่ด้านองค์การ่และ่4)่ด้านผู้ปฏิบัติงาน่มีการกาหนดนโยบายหลัก่
แนวทางปฏิบัติ่ กิจกรรม่ ระยะเวลาดาเนินการ่ เปูาหมาย/ตัวชี้วัด่ และหนวยรับผิดชอบ่ เพื่อนานโยบาย
ดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน่ และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ทบทวน
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี่ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในสวนที่หนวยนั้นๆ่
เกี่ยวข้องภายในวันที่่25่กันยายน่ของทุกปี่
กองทัพเรือได้มีระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558่ ่ ่ ่ กาหนดให้มี
คณะกรรมการข้อมูลขาวสารกองทัพเรือ่ ่ โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ่ (สายงานการกิจการพลเรือน)่ เป็น
ประธานกรรมการ่่มีหน้าที่โดยยอคือ่การกากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ่ พ.ศ.2540่ และระเบียบกระทรวงกลาโหมวาด้วย
ข้อมูลขาวสารของราชการ่ พ.ศ.2544่ ่ โดยกาหนดให้ฐานทัพเรือในพื้นที่ตางๆ่ จานวน่ 4่ แหง่ ได้แก่ ฐาน
ทัพเรือกรุงเทพ่ฐานทัพเรือสัตหีบ่ทัพเรือภาคที่่2่และทัพเรือภาคที่่3่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่
ประจาพื้นที่ตางๆ่ เพื่อให้ประชาชนติดตอขอรับบริการข้อมูลขาวสารได้อยางสะดวก่ และแตงตั้งให้มีนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศตั้งแตนาวาตรีขึ้นไป่ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลขาวสาร่ ทาหน้าที่กากับดูแล่ และ
รับผิดชอบให้บริการข้อมูลขาวสารแกประชาชน่ และให้จัดสถานที่สาหรับให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู่ ศึกษา่ ค้า
คว้าข้อมูลขาวสาร่ และเป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลขาวสารของสวนราชการ่ และให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ่เป็นศูนย์ข้อมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส์สวนกลางของกองทัพเรือ
(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือวาด้วยข้อมูลขาวสารของทางราชการ่พ.ศ.2558)
(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ที่จะทาให้กองทัพเรือมีความยั่งยืน
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการในเรื่องดังตอไปนี้อยางไร
=่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ่การปรับปรุงผลการดาเนินการของกองทัพเรือ่
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
=่สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่สงมอบประสบการณ์ที่ดีให้แกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้
สวนเสียอยางคงเส้นคงวา่และสงเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ

-
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=่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่และความ
คลองตัวขององค์การ
่=่มีสวนรวมในการถายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ่และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของกองทัพเรือ
1. ด้านการบริหารงาน
ผู้บริหารของกองทัพเรือ่
ยึดถือการบริหารงานภายในกองทัพเรือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ่ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ กองทัพเรือ่ ่ มุงสูวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่กาหนดไว้่ โดยใช้คานิยม
ของกองทัพเรือ่ และวัฒนธรรมของกองทัพเรือ่ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร่ โดยให้หนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จานวน่3่หนวย่รวม่39่หนวย่รายงานผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่่พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(เอกสารอ้างอิง่: แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และแผนปฏิบัติราชการประจาปี่กองทัพเรือ)
กองทัพเรือได้แตงตั้งคณะกรรมการกากับการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกองทัพเรือ
และเสนาธิการทหารเรือได้แตงตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกองทัพเรือ่ ทาหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบาย่กากับดูแลการปฏิบัติ่ และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพเรือ
ให้มีคุณภาพ
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือฯ่และคาสั่งคณะกรรมการฯ)
กองทัพเรือได้แตงตั้งคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่
เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่
และนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือฯ)
กองทัพเรือได้แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ เพื่อกาหนดนโยบาย่ และพิจารณาในเรื่อง
ตางๆ่ที่มีความสาคัญของกองทัพเรือ
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือฯ)
2. ด้านการควบคุมภายใน
ผู้บริหารของกองทัพเรือ่ ได้จัดให้มีการวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยกองทัพเรือกาหนดให้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบัติงานด้านตางๆ่ จานวน่ 10่ ด้าน่ มีการระบุความเสี่ยง่ และกาหนด
กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงในแตละด้าน่ เพื่อควบคุมการปฏิบัติในด้านตางๆ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงาน โดยให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จานวน่36่หนวย่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จานวน่
3่หนวย่รวม่39่หนวย่จัดวางระบบควบคุมภายในของหนวย่และให้รายงานผลการดาเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่่พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่ทุกวงรอบ่6 เดือน่เพื่อ
รายงานให้กระทรวงกลาโหม่และสานักงานตรวจเงินแผนดิน่ทราบตอไป
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายใน)
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งคณะทางานประเมินผลการควบคุมภายใน)
3. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-
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กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ทาหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ่ และกาหนดให้มี
แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่ กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ่ ลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่–่2562่่่่่เมื่อ่
18่พ.ค.58่โดยสั่งการให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่36่หนวย่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จานวน่3่หนวย่
รวม่ 39่ หนวย่ ควบคุมกากับดูแลการดาเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
กองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติ่ ่ และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ และข้อเสนอแนะ่ ให้ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ่ ทราบภายใน่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ่ จัดทารายงายสรุปผลการดาเนินงานประจาปีนาเรียนผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายในวันที่่31่ตุลาคม่ของทุกปี
(เอกสารอ้างอิง่แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่
2558่–่2562)่
4. ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้บัญชาการทหารเรือ่และหัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่สงเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในระดับหนวย่และระดับบุคคล่โดยในแตละปีกองทัพเรือจะอนุมัติโครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่
ประชุม่สัมมนา่และดูงาน่ในประเทศ่และตางประเทศ่เพื่อพัฒนา่และสงเสริมให้กาลังพลมีการเรียนรู้่ และ
สงเสริมให้กาลังพลในทุกระดับลาไปศึกษาในระดับตางๆ่ ในสถานศึกษาตางๆ่ ในประเทศ่ นอกเวลาราชการ่
เพื่อเพิ่มพูนความรู้่และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกาลังพล่
(เอกสารอ้างอิง่: โครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่ประชุม่สัมมนา่และดูงาน่ในประเทศ่และตางประเทศ
ของ่ทร.)
ผู้บัญชาการทหารเรือได้แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้่ กองทัพเรือ่ มีหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและแนวทางของกองทัพเรือสูความเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้ด้านการปูองกันประเทศ่ และแผนพัฒนา
องค์ความรู้ของหนวยงานในกองทัพเรือ่สนับสนุน่ กากับ่ ดูแล่ และติดตามการดาเนินงานของคณะทางานการ
จัดการความรู้ของหนวยงานในกองทัพเรือ่ และผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติแผนการจัดการความรู้่ ของ
กองทัพเรือ่และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ดาเนินการเรื่องการจัดการความรู้่
เพื่อให้เกิดการถายทอดความรู้่ และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ่ และในแตละปีกองทัพเรือ
กาหนดให้มีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหวางหนวยงานตางๆ่ เป็นประจา
ทุกปี่ และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดนิทรรศการการจัดการความรู้่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
หนวยงานของตนเป็นประจาทุกปี
่(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้่กองทัพเรือ)
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ ประจาปีงบประมาณ่ 2558่ ด้านการ
กาลังพล่ ให้สงเสริมให้กาลังพลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้่ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน่ เพื่อพัฒนา
กองทัพเรือเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้
(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558)
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
5. ด้านการติดตามผลการดาเนินการ
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ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดให้มีการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จานวน่ 36่ หนวย่ และ
หนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ จานวน่ 3่ หนวย่ รวม่ 39่ หนวย่ เป็นประจาทุกเดือน่ เพื่อให้หนวยตางๆ่ ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานที่หนวยตางๆ่ รับผิดชอบ่ และปัญหาข้อขัดข้อง่ (ถ้ามี)่ และให้ความสาคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี่ และความก้าวหน้าในการเบิกจาย
งบประมาณ่ของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือในภาพรวม่่เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ่และถกแถลงรวมกับผู้บริหาร
ระดับตางๆ่ หนวยในกรมฝุายอานวยการ่ และหนวยตางๆ่ ที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา่ รวมทั้ง
นาเสนอเรื่องที่มีความสาคัญ่ที่หนวยตางๆ่ควรจะได้รับทราบและแบงปันให้กับหนวยตางๆ่เป็นสวนรวม่
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดให้กรมยุทธการทหารเรือ่
รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่จากหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่
โดยกรมฝุายอานวยการด้านที่รับผิดชอบ่เสนอถึงผู้บัญชาการทหารเรือภายในเดือนกุมภาพันธ์่และกรกฎาคม่58
(เอกสารอ้างอิง่: รายงานการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ)
(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558)
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
6. ด้านการมอบอานาจสั่งการและทาการแทน ในนามผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มีคาสั่งกองทัพเรือ่ เรื่อง่ การมอบอานาจสั่งการและทาการแทน่ ในนามผู้
บัญชาการทหารเรือ่ เพื่อกระจายอานาจการตัดสินใจ่ และความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับตางๆ่
และหัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และในระดับหัวหน้าหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ แตละหนวยได้มีการออกคาสั่งของหนวย่ ในการมอบอานาจสั่งการและทาการแทน่ ในหัวหน้า
หนวยนั้นๆ่่ให้กับผู้บริหารในระดับตางๆ่และหัวหน้าหนวยขึ้นตรงของหนวย่เพื่อกระจายอานาจการตัดสินใจ่
และความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารในระดับตางๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อยางคลองตัว่ มุง
สูความสาเร็จตามพันธกิจของกองทัพเรือ่ และความสาเร็จตามพันธกิจของหนวยนั้นๆ่ โดยมีการรายงานผลการ
ใช้อานาจฯ่และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ให้กับเจ้าของอานาจได้รับทราบตามห้วงเวลาที่กาหนดอยางสม่าเสมอ
(เอกสารอ้างอิง่ : คาสั่งกองทัพเรือ่ ที่่ 299/2557่ เรื่อง่ การมอบอานาจสั่งการและทาการแทน่ ใน
นามผู้บัญชาการทหารเรือ)
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งสานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ที่่ 25/2557่่่่่่เรื่อง่การมอบอานาจสั่งการ
และทาการแทน่ในนามปลัดบัญชีทหารเรือ)
7. ด้านการพัฒนาผู้นาในอนาคต
กองทัพเรือได้มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการรับราชการ่ ่ โดยกาหนดให้นายทหารสัญญาบัตร
ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ่ และโรงเรียนนายเรือตางประเทศ่ ต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรภาค
บังคับตามชั้นยศตางๆ่ได้แก่หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน่หลักสูตรนายทหารพรรคกลิน่หลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ่ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ่ จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุในตาแหนงตางๆ่ เพื่อให้กาลังพล
ดังกลาวมีความรู้และสามารถเติบโตในสาขาอาชีพตางๆ่
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นาของ
กองทัพเรือในอนาคต
ในด้านการสรรหาผู้บริหารของกองทัพเรือในอนาคต่ ่ ่ ่ กองทัพเรือได้มีคาสั่งกองทัพเรือ่ แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายเปิดตาแหนง่ และพิจารณาองค์บุคคลให้ขึ้นครองตาแหนงอัตรานาวาเอกพิเศษ่
อัตรานาวาเอก่และพิจารณาเตรียมองค์บุคคลระดับนาวาโทขึ้นไป่ไว้สาหรับเป็นผู้นากองทัพเรือในอนาคต่โดย
มีเสนาธิการทหารเรือ่เป็นประธานกรรมการ่่่มีหน้าที่สรุปโดยยอคือ่การพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการย้าย
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เปิดตาแหนงให้ผู้อื่นขึ้นครองตาแหนงหลักและพิจารณาองค์บุคคลที่จะบรรจุในตาแหนงหลักที่เปิดและตาแหนง
ที่วางเฉพาะอัตรานาวาเอกพิเศษ่ และอัตรานาวเอก่ กับการพิจารณาเตรียมองค์บุคคลระดับนาวาโทขึ้นไป่ ไว้
สาหรับเป็นผู้นากองทัพเรือในอนาคต่โดยพิจารณาจากความสามารถ่อาวุโส่และรุน่
(เอกสารอ้างอิง่: คาสั่งกองทัพเรือ่ที่่15/2558่ลง่30่มีนาคม่2558)

ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
(4) การสื่อสาร
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ่
และกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญ
- ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปใน
ลักษณะสองทิศทาง่รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลในการสื่อสารให้ทราบถึงการ
ตัดสินใจที่สาคัญ
- ผู้บริหารของกองทัพเรือมีบทบาทเชิงรุกอยางไร่ในการจูงใจบุคลากร่ซึ่งหมายรวมถึงการมีสวนรวมในการให้
รางวัล่และยกยองชมเชย่เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
สวนได้สวนเสีย
ผู้บริหารของกองทัพเรือในระดับตางๆ่ จะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ่ ของกองทัพเรืออยูเป็นประจา่ ที่
สาคัญ่ ได้แก่ ่ การกาหนดให้ผู้บริหารเป็นประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะทางานในเรื่องตางๆ่ เพื่อกาหนด
นโยบาย/แนวทาง่ กากับดูแล่ และติดตามผลการดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้่ การเป็น
ประธานในกิจกรรมสาคัญตางๆ่ เชน่ การประดับเครื่องหมายยศ่ การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรตางๆ่
กิจกรรมที่สาคัญของกองทัพเรือ/ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ การมอบรางวัลบุคคลดีเดนกองทัพเรือ่ การมอบ
รางวัลการจัดการความรู้ประจาปี่ การตรวจเยี่ยมกาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ่ การเยี่ยมกาลังพลที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการสู้รบ่การตรวจเยี่ยมสานักงานผู้ชวยทูตทหารเรือในตางประเทศ่เป็นต้น
ในแตละวันผู้บริหารของกองทัพเรือ่ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจะมีการประชุมกับหนวยใช้กาลังของ
กองทัพเรือในพื้นที่ตางๆ่ และหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ่ ผานระบบการประชุม่ Video Tele Conference
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน่และรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และสั่งการปฏิบัติในเรื่องตางๆ่่
ในแตละเดือนผู้บริหารของกองทัพเรือ่ จะมีการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ เพื่อแจ้งข้อมูลขาวสาร่ กาหนดนโยบาย่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง และสั่งการปฏิบัติในเรื่องตางๆ่ เพื่อให้ผู้บริหารของหนวยนั้นๆ่ นาไปสื่อสารและชี้แจ้ง่ ให้กับกาลัง
พลของหนวยได้รับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง
และในแตละเดือนผู้บัญชาการทหารเรือและเสนาธิการ
ทหารเรือ่จะมีการประชุมสภากลาโหม่รวมกับเหลาทัพ่และหนวยที่เกี่ยวข้อง่ในลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน
เสนาธิการทหารเรือ่ ในฐานะของผู้อานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล่ จะมีการประชุมรวมกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวข้องภายนอกกองทัพเรือ่ จานวน่ 5่ หนวยงาน่ เพื่อ
สื่อสารนโยบายการปฏิบัติ่สร้างความสัมพันธ์่และติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปีๆ่ละ่2่ครั้ง่
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นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่ ปี่ 2558่ กาหนดตัวชี้วัด่ หรือ่ KPI ในการบริหารหนวย่ เพื่อให้
หนวยตางๆ่ ใช้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน่ เสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดี่ และให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย ไว้จานวน่ 6่ ตัวชี้วัด่ โดยให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดถึงผู้บัญชาการทหารเรือ่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์่
และกรกฎาคม่2558
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติราชการประจาปี่ 2558่ ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ได้
กาหนดให้มีตัวชี้วัดสาคัญที่สะท้อนผลสาเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหนวย่ มีการกาหนดเปูาหมาย
ตัวชี้วัด่ ที่ถายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ และแผนยุทธศาสตร์ของหนวย่ มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล่ ผู้รับผิดชอบ่ มีการติดตามผลการดาเนินการ่ และรายงานผลความสาเร็จตามห้วงระยะเวลาที่
กาหนด
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
การยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดี
กองทัพเรือได้กาหนดระเบียบกองทัพเรือ่ วาด้วยการยกยองผู้ประกอบคุณงามความดี่ พ.ศ.2549่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให้กาลังพลเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี่ เผยแพร่ยกยอง่และเชิดชู
เกียรติกาลังพลของกองทัพเรือที่ประกอบคุณงามความดีให้ปรากฏแกสาธารณชน่
(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือวาด้วยการยกยองผู้ประกอบคุณงามความดี่พ.ศ.2549)
(5) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการทาให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้กองทัพเรือบรรลุวัตถุประสงค์่
ปรับปรุงผลการดาเนินการ่สงเสริมนวัตกรรม่และบรรลุวิสัยทัศน์
-่ในการกาหนดความคาดหวังตอผลการดาเนินการ่ผู้บริหารของกองทัพเรือพิจารณาถึงการสร้างความสมดุล
ของคุณคาระหวางผู้รับบริการ่และผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมตาง่ๆ่อยางไร
กองทัพเรือได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ มีการกาหนดเปูาหมาย่ และตัวชี้วัด่ ในระดับ
กองทัพเรือไว้อยางชัดเจน่ และให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ถายทอดเปูาหมาย่
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง่ ่ ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวย่ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหนวยตางๆ่
จะต้องรายงานผลความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวย่ เพื่อรวบรวมประเมินผลและรายงาน
ให้ผู้บัญชาการทหารเรือทราบ
(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ)
ในการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ จะกาหนดวาระการประชุมให้มี
การติดตามผลการดาเนินงานในเรื่อง่ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และการ
เบิกจายงบประมาณ่ ในภาพรวมของกองทัพเรือ่ เป็นประจาทุกเดือน่ ่ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการ
ดาเนินการ่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ ่ และกาหนดนโยบาย/สั่งการ่ เพื่อปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผล
สาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอยางการประชุมประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ)
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ในระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือและหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ่ แผนปฏิบัติราชการประจาปี่ 2558่
ของหนวยตางๆ่ ดังกลาว่ ได้กาหนดให้มีตัวชี้วัดสาคัญที่สะท้อนผลสาเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
หนวย่ มีการกาหนดเปูาหมายตัวชี้วัด่ ที่ถายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ และแผนยุทธศาสตร์ของ
หนวย่ มีหลักเกณฑ์การประเมินผล่ ผู้รับผิดชอบ่ มีการติดตามผลการดาเนินการ่ และรายงานผลความสาเร็จ
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด่ เพื่อให้ผู้บริหารของแตละหนวยได้รับทราบผลการดาเนินการ่ ปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง่่ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้เชนเดียวกัน
(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอยางรายงานการประชุมประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ)
1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแล
ของส่วนราชการ และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้กากับดูแลและการปรับปรุงการนาองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่
ส่วนราชการสร้างความมั่นใจว่า มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
ก. การกากับดูแลองค์การ
(6) ระบบการกากับดูแลองค์การ
กองทัพเรือดาเนินการอยางไรในการทบทวนและทาให้ประสบความสาเร็จในระบบการกากับดูแลที่สาคัญ
ตอไปนี้
= ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
่
=่ความรับผิดชอบด้านการเงิน่และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
่
=่การปกปูองผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีสวนได้สวนเสีย
การทบทวนและทาให้ประสบความสาเร็จในระบบการกากับดูแลตนเองที่ดีของกองทัพเรือ
1. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
1. กองทัพเรือกาหนดให้กรมจเรทหารเรือ เป็นหนวยงานที่เป็นผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป่
เกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน่ความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการกาหนด่
ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ หนวยรองของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ หนวยรอง
ของหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่กิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ่และกิจการสวัสดิการภายในของหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่่รวมทั้งตรวจสอบหาปัญหา่อุปสรรค่ข้อขัดข้องของหนวยที่จะทาให้
การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไมเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด่ โดยจัดทาเป็นแผนการตรวจราชการของหนวย
ตางๆ่ ในกองทัพเรือ่ ของกรมจเรทหารเรือประจาปี่ และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้
รับทราบปีละ่1่ครั้ง่และหากมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ่กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ที่เกี่ยวข้อง
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นาไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ ตอไป แบงการตรวจออกเป็น่ 4่ แบบ่ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจ
แตกตางกันไป่คือ
1)่ การตรวจตามปกติ่ เป็นการตรวจที่ไมแจ้งกาหนดเวลาในการไปตรวจให้ทราบลวงหน้า่ เพื่อสอดสอง
ความเป็นไปของหนวยนั้นๆ่โดยทั่วไป่หรือโดยเฉพาะบางสิ่งบางอยางที่ต้องการทราบ่
2)่การตรวจพิเศษ่เป็นการตรวจตามคาสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ่
3)่ การตรวจติดตามผล่ เป็นการตรวจเพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องตางๆ่ ของ
หนวย่ ตามที่กองทัพเรือสั่งการ่ โดยอาจเป็นการตรวจเฉพาะสาขา่ หรือหัวข้อที่มีความสาคัญ่ และต้องแก้ไข
เรงดวน่หรือตรวจทุกสาขาก็ได้่
4)่ การตรวจอื่นๆ่ เป็นการตรวจที่นอกเหนือจากการตรวจที่กลาวแล้ว่ อาจจะเป็นการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี่ ตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เชน่ การประสบอุบัติเหตุของเรือหรืออากาศยาน่
เป็นเต้น่
ทั้งนีส้ าขาการตรวจเป็น่ 4่ สาขา่ โดยแตละสาขามีวัตถุประสงค์่ และรายละเอียดการตรวจแตกตาง
กันไป่ได้แก
1)่สาขาการกาลังพล
2)่สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา
3)่สาขาการสงกาลังบารุง
4)่สาขาทางเทคนิคและการปูองกันความเสียหาย
(เอกสารอ้างอิง่: คูมือการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ่พ.ศ.2558)
(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอยางการรายงานผลการตรวจฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ)
2.่กองทัพเรือกาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการกาหนด่ของการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ่การเงิน่และการ
บัญชี่ ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน่ ของหนวยตางๆ่ ในกองทัพเรือ่ ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ ่ โดย
จัดทาเป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจาปี่
เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ่ การเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบด้วย
และหากมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ่ กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ตอไป
(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอยางการรายงานผลการตรวจราชการ่ที่มีข้อเสนอแนะ)
3.่ กองทัพเรือกาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใช้จายงบประมาณ่ กองทัพเรือ่ โดยมีปลัด
บัญชีทหารเรือเป็นประธานฯ่ มีหน้าที่โดยยอในการติดตาม่ เรงรัด่ การดาเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ของกองทัพเรือ่ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง่ และแผนการเบิกจายเงิน่ สอดคล้องกับมาตรการและ
แนวทางเรงรัดติดตามการใช้จายเงินงบประมาณรายจาย่และเปูาหมายการเบิกจายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ่ ่ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน่ ปัญหาอุปสรรคตางๆ่ และแนวทางแก้ไขปัญหาฯ่ ให้
กองทัพเรือทราบทุกสิ้นเดือน
(เอกสารอ้างอิง: คาสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่867/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่
4.่กองทัพเรือ่ได้กาหนดอัตราเฉพาะกิจ่1900่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แผนกจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ่ กองพัฒนาระบบราชการ่ สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและ
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ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพเรือ่ รวมทั้งให้คาปรึกษา่ แนะนา่ กากับ่
ติดตาม่ และประสานงานเกี่ยวกับคารับรองการปฏิบัติราชการ่ โดยในการเห็นชอบกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการ่ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการ
ให้หนวยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตางๆ่ กากับดูและและควบคุมติดตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบอยางใกล้ชิด่ รวมทั้ง
รายงานให้สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือทราบ่รอบ่6่เดือน่9่เดือน่และ่12่เดือน่
(เอกสารอ้างอิง: อัตราเฉพาะกิจ่1900่สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ)่
(เอกสารอ้างอิง: บันทึกสานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ที่่กห่0509/216่ลง่13่กุมภาพันธ์่2558)
5.่ ในการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ได้กาหนดให้มีวาระการ
ประชุมให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง่
และ
ความก้าวหน้าในการเบิกจายงบประมาณ่เป็นประจาทุกเดือน่่่เพื่อให้ผู้บัญชาการทหารเรือ่ผู้บริหารระดับสูง่
และผู้บริหารของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ ได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องดังกลาว่ รวมทั้งถกแถลงหาข้อยุติ
เพื่อสั่งการหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องตางๆ่ ่ เพื่อให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้่และให้การเบิกจายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด่่
(เอกสารอ้างอิง: หนังสือเชิญประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ)่
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ทาหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ่ และกาหนดให้มี
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ่ ลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่–่2562่่่่่เมื่อ่
18่ พ.ค.58่ โดยสั่งการให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ควบคุมกากับดูแลการ
ดาเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติ่ ่และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่่ทราบ
ภายใน่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ จัดทารายงายสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปีนาเรียนผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ
ภายในวันที่่31่ตุลาคม่ของทุกปี
(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอยางการรายงานฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ)
3. การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านตางๆ่ 10่
ด้าน่ เพื่อกากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านตางๆ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้่ และให้หนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือนาไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ในระดับสวนงานยอยในด้านที่เกี่ยวข้อง่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดทาเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี่ มีการ
รายงานผลการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่
6 เดือน่่่่่ ่โดยกาหนดให้กรมจเรทหารเรือ่(7่ด้าน)่ และสานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่ (3 ด้าน)่ เป็น
ผู้สอบทานการดาเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ
และหากมีข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน
ดังกลาว่กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ตอไป
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(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอยางการรายงานผลฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ)
กองทัพเรือได้กาหนดให้สานักงานเลขานุการกองทัพเรือ่ทาหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์่
หาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือ พร้อม Flow Chart
กองทัพเรือได้มรี ะเบียบกองทัพเรือวาด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ่ พ.ศ.2558่ กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ข้อมูลขาวสารกองทัพเรือ่ ่ โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ่ (สายงานการกิจการพลเรือน)่ เป็นประธานกรรมการ่่
มีหน้าทีโ่ ดยยอคือ่ การกากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ่ พ.ศ.2540่ และระเบียบกระทรวงกลาโหมวาด้วยข้อมูลขาวสารของ
ราชการ่ พ.ศ.2544่ ่ โดยกาหนดให้ฐานทัพเรือในพื้นที่ตางๆ่ จานวน่ 4่ แหง่ ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ่ ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ่ทัพเรือภาคที่่ 2่และทัพเรือภาคที่่ 3่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่ประจาพื้นทีต่ างๆ่
เพื่อให้ประชาชนติดตอขอรับบริการข้อมูลขาวสารได้อยางสะดวก่ และแตงตั้งให้มีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ
ตั้งแตนาวาตรีขึ้นไป่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลขาวสาร่ทาหน้าที่กากับดูแล่และรับผิดชอบให้บริการข้อมูล
ขาวสารแกประชาชน่ และให้จัดสถานที่สาหรับให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู่ ศึกษา่ ค้าคว้าข้อมูลขาวสาร่ และ
เป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลขาวสารของสวนราชการ่ และให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ่ เป็น
ศูนย์ข้อมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส์สวนกลางของกองทัพเรือ
(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือวาด้วยข้อมูลขาวสารของทางราชการ่พ.ศ.2558)
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ โดยกาหนดตัวชี้วัดใน
มิติด้านคุณภาพการให้บริการด้านความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่
ไว้
จานวน่6่ตัวชี้วัด่ได้แก
1. ร้อยละของความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
2. ร้อยละของความผาสุกและความพึงพอใจของกาลังพลกองทัพเรือในภาพรวม
3. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณาและดาเนินการจนได้ข้อยุติในแตละ
ปีงบประมาณ
5. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
สวนรวมในกระบวนการทางานของกองทัพเรือ
6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลขาวสารกองทัพเรือตามศูนย์ข้อมูลขาวสาร
กองทัพเรือในพื้นที่
(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2555 – 2558)
(7) การประเมินผลการดาเนินการ
- กองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารกองทัพเรือ่รวมทั้งระบบกากับ
ดูแลองค์การ
- ผู้บริหารกองทัพเรือและระบบกากับดูแลองค์การ่ใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้นไปพัฒนาตอและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การอยางไร
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= กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารกองทัพเรือ รวมทั้งยังไม่มีการ
ประเมินผลระบบกากับดูแลองค์การ
= กองทัพเรือยังไม่มีการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการนาองค์การ
ด้านการประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดให้กรมยุทธการทหารเรือ่
รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่จากหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่
โดยกรมฝุายอานวยการด้านที่รับผิดชอบ่เสนอถึงผู้บัญชาการทหารเรือภายในเดือนกุมภาพันธ์่และกรกฎาคม่58
(เอกสารอ้างอิง่: รายงานการประชุมหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ)
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ผู้บริหารระดับสูงชั้นยศนายพลเรือ่ ่ ผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน/
ผลการดาเนินการของในหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ เป็นรายบุคคล่ เพื่อ
ประกอบในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน่ เลื่อนยศ่ และเลื่อนตาแหนง่ ่ ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ
โดยดุลยพินิจของผู้บัญชาการทหารเรือ่่ในชวงเดือนเมษายน่และ่ตุลาคม่เป็นปกติประจาปีละ่2่ครั้ง่
ผู้บริหารชั้นยศนาวาเอก่และนาวาเอก่(พิเศษ)่่่่กองทัพเรือได้กาหนดแนวทางการประเมิน่วิธีการ
ประเมิน่ และกาหนดผู้ได้รับการประเมิน่ โดยจัดให้มีการประเมินนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศนาวาเอก่ และ
นาวาเอก่ (พิเศษ)่ ่ ่ ่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาบรรจุของผู้บังคับบัญชาในการปรับย้าย่ และการ
สรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นนายพลเรือ่่และนาวาเอก่(พิเศษ)่ในวาระเดือนเมษายน่และ
เดือนตุลาคม่โดยจะพิจารณาจากความซื่อสัตย์่ คุณธรรม่จริยธรรม่และความยุติธรรมเที่ยงตรง่ความมีเกียรติ
ละศักดิ์ศรี่ ความเป็นผู้นา่ ความรู้ความสามารถ่ และการตัดสินใจ่ และนาผลการประเมินมาพิจารณาประกอบ
กับลาดับอาวุโสของรุน
(เอกสารอ้างอิง่: บันทึกกรมกาลังพลทหารเรือ่ที่่กห่0503/2่ลง่30่ธันวาคม่2557)
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติชั้นยศเรือตรี่จนถึงนาวาเอก่(พิเศษ)่่่่่กองทัพเรือได้ใช้การประเมินคานายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพไทย่ และนาผลการประเมินฯ่ ไปใช้ประกอบในการขอบาเหน็จประจาปี่ ่ ในชวงเดือน
เมษายน่และ่ตุลาคม่เป็นปกติประจาปีละ่2่ครั้ง่
(เอกสารอ้างอิง่ : บันทึกกรมกาลังพลทหารเรือ่ ที่่ กห่ 0503/6145่ ลง่ 28่ มิถุนายน่ 2544่ และ
บันทึกคณะกรรมกากรประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ่ลง่27่สิงหาคม่2545)
ผู้ปฏิบัติชั้นยศนายทหารประทวน่ และลูกจ้างประจา่ กองทัพเรือได้อนุมัติแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกาลังพลของกองทัพเรือ่ และแนวทางการประเมิน่ แตยังไมได้นาไปสูการปฏิบัติ่ ปัจจุบันกาลังอยูใน
ระหวางการกาหนดรายละเอียดเพื่อให้มีการวัดผลในเรื่องตางๆ่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
(เอกสารอ้างอิง่: บันทึกกรมกาลังพลทหารเรือ่ที่่กห่0503/4147่ลง่28่กรกฎาคม่2557)
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกองทัพเรือ

-
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กองทัพเรือจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ่ ผานตัวชี้วัดตางๆ่ ในมิติตางๆ่ 4่ มิติ่
ตามที่กาหนดไว้คารับรองการปฏิบัติราชการ่ประจาปี่ ของกองทัพเรือ่่่่่่ที่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ลงนามใน
คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี่ ระหวาง่ กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม่ เป็นประจาทุกปี่ ่ โดย
กองทัพเรือจะรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี่ ให้กับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ่ ใน
วงรอบ่6่เดือน่9่เดือน่และ่12่เดือน่
(เอกสารอ้างอิง่: คารับรองการปฏิบัติราชการ่ประจาปีของกองทัพเรือ่่)

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
- กองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในกรณีทกี่ ารบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม
กองทัพเรือได้คาดการณ์ลวงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตอการบริการและการปฏิบัติงาน่ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตอยางไร
การปฏิบัติงานปกติตามพันธกิจที่รับผิดชอบของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหนวยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่
หนวยตางๆ่ ดังกลาวได้มีการกาหนดระเบียบ่ ข้อบังคับ่ คาสั่ง่ แนวทางปฏิบัติ่ ระเบียบปฏิบัติประจา่ เพื่อเป็น
การปูองกัน่ หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม่ ในการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ่ ไว้เป็นประจา
แล้วอยูสวนหนึ่ง่เชน่
1) การถายของเสียลงสูแมน้า/ทะเลของเรือที่เข้ารับการซอมบารุงในอูเรือ่
2) การจัดเก็บลูกปืนและเครื่องสรรพาวุธ่
3) การลาเลียงวัตถุระเบิด่
4) การกาหนดกฎการปะทะของหนวยกาลังทหารในพื้นที่ปฏิบัติการ่เป็นต้น่่่
5) การประกาศชาวเรือ่กอนการฝึกยิงอาวุธ
(เอกสารระเบียบ่ข้อบังคับ่คาสั่ง่แนวทางปฏิบัติ่ระเบียบปฏิบัติประจาของหนวยที่เกี่ยวข้อง)
กรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่กองทัพเรือมี
แนวทางในการดาเนินการ่เชน
กรณีเกิดผลกระทบทางลบ
1.่การกาจัดวัสดุติดเชื้อของสถานพยาบาล่(พร.)่

การดาเนินการแก้ไข
- พร.ตรวจสอบข้อมูล

2.่การจัดเก็บลูกปืนและเครื่องสรรพาวุธ่(สพ.ทร.)
3.่การลาเลียงวัตถุระเบิด่(สพ.ทร.)
4.่การกาหนดกฎการปะทะของหนวยกาลังทหารใน

-่น.อ.อุทานฯ่กรณีตัวอยาง ฉก.นย.ทร.

-

กรณีเกิดผลกระทบทางลบ
พื้นที่ปฏิบัติการ (กปช.จต.)
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การดาเนินการแก้ไข

(ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติประจาของ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง)
- น.ท.สุเชฐฯ ตรวจสอบข้อมูลจาก กพบ.สปช.ทร.- การจัดการผลกระทบทางลบ
กองทัพเรือมีการเตรียมการเชิงรุกอยางไร่ถึงความกังวลและผลกระทบเหลานี้่รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิผล
- กองทัพเรือมีกระบวนการ่ตัววัด่และเปูาประสงค์ที่สาคัญอะไร่เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาม่ระเบียบ่
ข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกวา
- กองทัพเรือได้มีการกาหนดกระบวนการ่ตัววัด ่และเปูาประสงค์ที่สาคัญ ่เพื่อดาเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ่และการปฏิบัติงานของตนอยางไร
= กองทัพเรือยังไม่มีการดาเนินการ

(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- กองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมี
การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
- กาหนดตัวชี้วัด
- มีหน่วยรับผิดชอบ
- มีการรายงานผล
การส่งเสริมการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ค่านิยมกองทัพเรือ : SAIL ส่วนหนึ่งได้ปลูกฝังให้กาลังพลมีค่านิยมในเรื่องของ I: Integrity and
Gentleman ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม่
(คุณงามความดี)่จริยธรรม่(ประพฤติชอบ)่มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไมโอ้อวด่ไมทับถม่ไมก้าวร้าวผู้อื่น่ไมอิจฉา
ริษยา่มีความสุภาพออนโยน่รูจ้ ักกาลเทศะมีนาใจนั
้ กกีฬา่พร้อมที่จะให้ความชวยเหลือผู้อื่นเสมอ่รวมทั้งประพฤติตน
อยางเสมอต้นเสมอปลาย
นโยบายผูบ้ ัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2558่ด้านกาลังพลกาหนดให้พัฒนากาลังพลให้มีคุณธรรม่
จริยธรรม่อุดมการณ์่ความรักชาติ่และยึดมัน่ ตามคานิยมกองทัพเรือ

- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจาปีงบประมาณ 2559

-
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กองทัพเรือกาหนดให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่ โดยกองอนุศาสนาจารย์จัดให้มีการอบรมศีลธรรมให้กับกาลังพล
ของหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และเผยแพรบทความ/แนวความคิดทางธรรม่ เพื่อสงเสริมให้กาลังพลในทุกระดับมีการ
ประพฤติปฏิบตั ิอยางมีจริยธรรมอยางสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน

(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอยางการอบรมศีลธรรม่และบทความ/แนวความคิดทางธรรม)
กองทัพเรือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาด้วยวินัยทหาร่ พ.ศ.2476่ กาหนดให้กาลังพลทุกนายต้อง
รักษาวินัยทหารอยางเครงครัด่ ซึ่งสวนหนึ่งของวินัยทหารดังกลาวได้ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่มีจริยธรรมอยู
ด้วย่
(เอกสารอ้างอิง่: พระราชบัญญัติวาด้วยวินัยทหาร่พ.ศ.2476)
- ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม กองทัพเรือ และคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงกลาโหม
การสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
= กองทัพเรือยังไม่มีการดาเนินการ

กองทัพเรือมีกระบวนการ่และตัววัด่หรือตัวชี้วัดที่สาคัญอะไร่ในการสงเสริมและกากับดูแลให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลทั่วทั้งองค์การ่รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีสวนได้
สวนเสียทุกกลุม
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ ให้ความสาคัญกับการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย่ และกฎระเบียบ่ โดย
กาหนดตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ่ด้านตางๆ่ไว้่ประกอบด้วย
ด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ่กาหนดตัวชี้วัดไว้จานวน่6่ตัวชีว้ ดั ่ได้แก
1. ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมการลดผลกระทบทางลบกับสังคม่ (Corporate Social
Responsibility : CSR) อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ่เพื่อขยายกระแสสนับสนุน
จากประชาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ่
และการเสนอความต้องการ
งบประมาณได้ตามแผนงานที่กาหนดในแตละปีงบประมาณ
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี่กองทัพเรือ่ตาม
แผนที่กาหนดในแตละปีงบประมาณ
ด้านการปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่และกฎหมาย่กาหนดตัวชี้วัดไว้จานวน่2่ตัวชีว้ ัด่ได้แก
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลขาวสารกองทัพเรือตามศูนย์ข้อมูลขาวสาร
กองทัพเรือในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่สาคัญของความไว้วางใจของผู้มีสวนได้สวนเสียที่มีตอผู้นาระดับสูงและการกากับดูแลตนเองที่ดี
ของสวนราชการ่และตัวชี้วัดที่สาคัญของพฤติกรรมที่ฝุาฝืนจริยธรรม่ไว้่ประกอบด้วย
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี่ กองทัพเรือ่ตามแผนที่
กาหนดในแตละปีงบประมาณ

-
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2. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณาและดาเนินการจนได้ข้อยุติในแตละ
ปีงบประมาณ
3. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
่(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2555 – 2558)
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกากับดูแลและดาเนินการในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดตอหลักจริยธรรม
ด้านกระบวนการในการสงเสริมและกากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม กองทัพเรือถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ่ วาด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 โดยวินัยทหาร่คือ่การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร และทหารทุกคนจะต้องรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ่ ผูใดฝาฝนจะถือวาผูนั้นกระทาผิด
และต้องได้รับการลงทัณฑ์ตามที่กาหนด่และอาจต้องถูกปลดประจาการ่หรืออาจถูกถอดยศทหาร่่
(เอกสารอ้างอิง่:่พระราชบัญญัติ่วาด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476)
กรณีกองทัพเรือได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื่องตางๆ่ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่ขัด
ตอหลักจริยธรรม่ กองทัพเรือจะสงเรื่องให้หนวยที่ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ตรวจสอบข้อเท็จจริง่ และแก้ไขปัญหา่
แล้วรายผลการการปฏิบัติให้สานักงานเลขานุการกองทัพเรือ่ เพื่อแจ้งการปฏิบัติให้ผู้ที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
ตอไป่ หากการปฏิบัติดังกลาวมีการแตงตั้งกรรมการสอบสวนและต้องมีการลงทัณฑ์่ หรือดาเนินคดีทางแพง/
อาญา่จะเสนอผู้มีอานาจลงทัณฑ์ดาเนินการ่หรือดาเนินคดีตามกฎหมายตอไป
- ตรวจสอบการปฏิบัติกับ่สลก.ทร.

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(10) ความผาสุกของสังคม
-่กองทัพเรือคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นสวนหนึ่งในยุทธศาสตร์่และการปฏิบัติการ
ประจาวันอยางไร่รวมถึงได้มีสวนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม่สังคม่และเศรษฐกิจ่
อยางไร
Keywords อยางไร่=
เขียนเลาตามแนวทาง่ADLI
มีแนวทางอยางไร
นาไปปฏิบัติ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ด้านการกาหนดแผนยุทธศาสตร์

-
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กองทัพเรื อได้ คานึ งถึงความผาสุ กและประโยชน์สุ ขของสังคมเป็นสวนหนึ่งในยุทธศาสตร์ ่ โดยแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ได้กาหนดเปูาประสงค์ที่เกีย่ วข้องในเรื่องดังกลาวไว้่ ประกอบด้วย
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย่และได้รับการเทินทูนอยางสมพระเกียรติ
2.่อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัย
คุกคามทางทหาร
3.่ดารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยางตอเนื่อง
4.่ดารงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง่การบรรเทาสาธารณภัย่ชวยเหลือประชาชน่การ
พัฒนาประเทศ่และการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติงานประจาวัน
กองทัพเรือได้คานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นสวนหนึ่ง ของการปฏิบัติการประจาวัน่
โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมตาง่ประกอบด้วย
: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดาริ
: โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: กิจกรรมการปลูกปุาชายเลน่และปลูกปุาต้นน้าในพื้นที่ตางๆ่ของกองทัพเรือ
: โครงการหมูบ้านปูองกันตนเองตามแนวชายแดน
: โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา
: การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด่ในพื้นที่ตางๆ่ของกองทัพเรือ
: ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ่และองค์กรเอกชน่ในกิจกรรมตางๆ่เชน่
1. กิจกรรมเก็บ ขยะในแมน้าเจ้าพระยารวมกับกรุงเทพมหานคร่กรมเจ้าทา่และสมาคม
สร้างสรรค์ไทย่(ตาวิเศษ)่ในโครงการ่“รวมใจทาไทยให้สะอาด”่ตั้งแตบริเวณสะพาน
พุทธยอดฟูาจุฬาโลก่จนถึงสะพานปิ่นเกล้า่
2. กองทัพเรือกับ่AIS สู้ภัยหนาว่และชวยเหลือภัยแล้ง
3. การชวยเหลือน้าทวม่การชวยเหลือภัยแล้ง่การชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย่
4. การจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าเนื่องในวันลอยกระทง่ระหวางสะพานพระราม่
๘่จนถึงสะพานตากสิน่และบริเวณทาเรือบางนาจนถึงอาเภอพระปะแดง่
: มาตรการประหยัดพลังงานกองทัพเรือ
: รวมมือกับกระทรวงพลังงานในการเปลี่ยนหลอดไฟของหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือเป็นหลอดประหยัดไฟ่
และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่หนวยงานของกองทัพเรือ
: การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือในการแจกจาย/แจ้งเวียนเอกสารตางๆ่
: การใช้พลังงานทดแทนประเภทตางๆ่กับยานพาหนะ/เรือธุรการของกองทัพเรือ
(11) การสนับสนุนชุมชน
-่กองทัพเรือดาเนินการอยางไร่ในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแกชุมชนที่สาคัญของกองทัพเรือ
- ชุมชนที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการกาหนดชุมชนดังกลาว่รวมถึง
วิธีการกาหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีสวนรวม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ
กองทัพเรือ
- ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการดังกลาวอยางไร

-
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กองทัพเรือดาเนินการในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ่ในด้านการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาพื้นที่
เพื่อความมั่นคง่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ่โดยผู้บริหารได้กาหนดโครงการ/กิจกรรม่ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน่สังคม่ได้แก่
: โครงการหมูบ้านปูองกันตนเองตามแนวชายแดน
: โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา
- ชุมชนที่สาคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการกาหนดชุมชนดังกลาว่รวมถึง
วิธีการกาหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีสวนรวม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ
กองทัพเรือ
- ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการดังกลาวอยางไร
ชุมชนที่สาคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย
1. ชุมชนที่มีตาบลที่ตั้งอยูบริเวณใกล้เคียง่กับหนวยของกองทัพเรือในแตละพื้นที่
2. ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
3.
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
4.
ประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเล
5.
ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
กองทัพเรือมีวิธีการในการกาหนดชุมชนดังกลาว่รวมถึงวิธีการกาหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีสวน
รวม่รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ โดยพิจารณาจาก
1. ตาบลที่ตั้งอยูบริเวณใกล้เคียงกับหนวยของกองทัพเรือในแตละพื้นที่
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
3. การเข้าไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน
4. ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนในแตละพื้นที่
การเข้าไปพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการในการได้รับการสนับสนุนจากหนวยงานของกองทัพเรือใน
พื้นที่่พิจารณารวมกับขีดความสามารถของกาลังพล่ยุทโธปกรณ์่และสิ่งอานวยความสะดวกที่หนวยงานของ
กองทัพเรือในพื้นที่นั้นๆ่สามารถให้การสนับสนุนได้
- ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการกิจกรรมตางๆ่เชน่การเป็นประธานใน
การสวนสนามทางเรื อของสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล่ในพื้นที่ตางๆ่การมอบหมายให้ หัว หน้า
หนวย/ผู้แทน่เป็นตัวแทนกองทัพเรือ่หรือจัดกาลังพลไปรวมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตางๆ่เชน่การปลูกปุา
ชายเลน่การกาจัดขยะบริเวณชายหาด/ในทะเล่เป็นต้น
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