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หมวด 1: การน าองค์กร 

ในหมวดการน าองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของกองทัพเรือสั่งการ หรือชี้น าให้
กองทัพเรือมี ความย่ังยืนอย่างไร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระบบการก ากับดูแลองค์การ วิธีการที่
กองทัพเรือใช้เพื่อบรรลุผล ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของกองทัพเรือ: ผู้บริหารของกองทัพเรือน าองค์การอย่างไร 

 
ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารท าด้วยตัวเอง ในการชี้น าและท าให้กองทัพเรือยั่งยืน อธิบายวิธีการที่ 

ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการด าเนินการที่ดี 
รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียที่ส าคัญ 
 

ก. วิสยัทัศน์ ค่ านิยม และพันธกิจ 
 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการก าหนดวิสัยทัศน์และค านิยม 
 
การก าหนดวิสัยทัศน์ของ กองทัพเรือ   
 

วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
“ เป็นหน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภมิูภาค และเป็นเลิศในการบรหิารจัดการ ” 

 
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมาย่ ให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือซึ่งมี

เสนาธิการทหารเรือ่ เป็นประธาน่ และคณะท างานประเมินยุทธศาสตร์่ ที่มีเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ่ เป็น
หัวหน้าคณะท างาน่ ท าหน้าที่เป็นกลไกในการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่ ที่มีหน้าที่ใกล้เคียง
ที่สุด่ มีองค์ประกอบครอบคลุม่ และสามารถมองเห็นอนาคตของกองทัพเรือในอนาคตได้เป็นอย างดี โดยยึด
หลักการทบทวนและการจัดท าวิสัยทัศน์ตามเกณฑ์่PMQA เป็นหลัก่โดยมีขั้นตอนตามแผ่นภาพที่ 1 – 1 ดังนี้ 

1.่การประเมินสภาพตามความเป็นจริงของกองทัพเรือในปัจจุบัน 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม่ ในเรื่องความคิดเห็นต อปัจจัยภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบต อการก าหนดวิสัยทัศน์่ ความคิดเห็นต อประเด็นความคาดหวังที่กองทัพเรือจะเป็นในอนาคต่ และ
ความคิดเห็นในการก าหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือใหม ่ ทั้งจากมุมมองของก าลังพลภายในกองทัพเรือซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้จากหัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ่่จ านวน่89่นาย
ที่เป็นประชากรกลุ มตัวอย างหลัก่ และมุมมองจากภายนอกที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงของหน วยงานทาง
ทหาร่ หน วยงานด้านความมั่นคงจากกระทรวงและกรมต างๆ่ ได้แก ่ กระทรวงกลาโหม่ กระทรวงการ
ต างประเทศ่ กระทรวงมหาดไทย่ กระทรวงคมนาคม่ กระทรวงแรงงาน่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม่กระทรวงพลังงาน่กองทัพบก่และกองทัพอากาศ่หน วยงานภาครัฐในเครือข าย่ศรชล.ได้แก ่กอง
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บังคบัการต ารวจน้ า่ กรมประมง่ กรมศุลกากร่ กรมเจ้าท า่ และหน วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน่ ได้แก ่
สมาคมเจ้าของเรือไทย่ และบริษัท่ ปตท.จ ากัด (มหาชน)่ ่ ภายนอกกองทัพเรือ่ จ านวน่ 22่ หน วยงาน่ และ
ประชากรกลุ มตัวอย างจากนักศึกษาวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร่รุ น่2556่จ านวน่118่นาย่ ซ่ึงกองทัพเรือ
ถือว าเป็นผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคัญ่ 

2.่การระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
เป็นการประเมินปัจจัยแวดล้อมต างๆ่ ที่มีผลกระทบต อภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือ่ ทั้งในส วนที่เป็น

โอกาสและปัญหา่ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของชาติทางทะเล่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและทิศทาง
ของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง่ ผลกระทบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์่ รวมทั้งความ
คาดหวังจากภาคส วนต างๆ่ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ่ เพ่ือก าหนดประเด็นความคาดหวังที่มีต อ
กองทัพเรือในอีก่10่ปี่ข้างหน้า่่ 

3. การเปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพอนาคต 
4.่การจัดท าร างวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่และการสร้างความเห็นร วมในองค์กร 

เป็นการจัดท าร างวิสัยทัศน์กองทัพเรือให้เป็นไปตามคุณลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี่ โดยพิจารณาตาม
ประเด็นความคาดหวังที่มีต อกองทัพเรือในอนาคตและพิจารณาความเป็นไปได้ตามสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน 

5.่การประเมินร างวิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมตามการพิจารณาของ 
คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือซึ่งถือว าเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของกองทัพเรือ่ และผู้

บัญชาการทหารเรือเป็นผู้พิจารณาตกลงใจในท้ายสุด 
6.่การทบทวนเพื่อก าหนดเนื้อหาและรูปแบบ 
7.่การอนุมัติและประกาศใช้กองทัพเรือ 

เป็นการอนุมัติและประกาศแจ้งเวียนและสื่อสารสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิสัยทัศน์ให้กับทุก
หน วยงานและก าลังพลทุกระดับได้รับทราบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ทั่วทั้งองค์กร โดยผ านทางสื่อต างๆ่ ตั้งแต การ
แถลงวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารเรือ่การแจกจ ายเอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือพร้อมค าอธิบาย่การแจกจ าง
วีดีทัศน์่ และการเผยแพร ผ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อประเภทต างๆ่ ที่กองทัพเรือมี่ รวมทั้งการ
เผยแพร ผ านทางบทความในวารสารต างๆ 

 
ที่มา่: วารสารนาวิกศาสตร์่ปีที่่97่เล มที่่4่เดือนเมษายน่2557 หน้า่8 – 13 เรื่อง่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่ 
่่่่่่่่พุทธศักราช่2567่ 
   



 

 

 

3 -  

 
 
 

ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
พันธกิจของกองทัพเรือ  

 
 
 
1. ประเมินสภาพความเป็นจริง 
ของกองทัพเรือในปัจจุบัน 

 
 
 
 
คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะท างาน 
ประเมินยุทธศาสตร ์

กฎหมาย่กฎ่ระเบยีบ่ท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบสอบถามจากก าลังพล 

ภายในกองทัพเรือ 
แบบสอบถามจากผู้บริหารระดับสงู
หน วยงานภาครัฐภายนอกกองทัพเรือ 

แบบสอบถามจากหน วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน 

ในเครือข ายของศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิาง

ทะเล่(ศรชล.) 
โอกาส่และปัญหา 

 
2.่ประเมินปัจจัยแวดล้อมต างๆ่ที่มี
ผลกระทบต อภารกิจของกองทัพเรือ 
 
3. ระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์่และ
สาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของ
กองทัพเรือ 
 
4. ระบุความคาดหวังที่มีต อกองทัพเรือ
ในอีก่10่ปี่ข้างหน้า 
 
5. เปรียบเทียบภาพปัจจุบันและภาพ
อนาคต 

 
 
 
 
คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะท างาน 
ประเมินยุทธศาสตร ์

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม่
และทิศทางของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ผลกระทบ่ 
และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
ความคาดหวังจากภาคส วนต างๆ่

ภายในกองทัพเรือ 
ความคาดหวังจากภาคส วนต างๆ่

ภายนอกกองทัพเรือ 
คุณลักษณะวสิัยทัศน์ท่ีด ี 5.่ร างวิสัยทัศน์กองทัพเรือ คณะกรรมการพิจารณาการประเมิน

ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และคณะท างาน 
ประเมินยุทธศาสตร ์

ความเป็นไปไดต้ามสภาพความเปน็จริง 

- 6.่ประเมินร างวิสัยทัศน์กองทัพเรอื คณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ 
 

- 7.่เสนอขออนุมัติวิสัยทัศน์กองทัพเรือ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และ่ 
เสนาธิการทหารเรือ 

- 8.่อนุมัติ่และประกาศใช้วิสัยทัศน์
กองทัพเรือ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 

 
สาระส าคัญและเป้าหมายของวิสัยทัศน์กองทัพเรือ 

หน่วยงานความม่ันคงทางทะเลที่มีบทบาทน าในภูมิภาค 
กองทัพเรือมีความมุ งมั่นที่จะพัฒนาไปสู การเป็นหน วยงานหลักด้านความม่ันคงทางทะเลของประเทศที่มี

ความพร้อมและมีขีดความสมารถสูง่เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากสาธารณชนในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อ

แผ่นภาพที่ 1 -1 แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการ ในการก าหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
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เอาชนะฝุายตรงข้ามในการรักษาสิทธิและอ านาจอธิปไตยทางทะเล่รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล่และภารกิจอ่ืนๆ่ตามท่ีได้รับมอบหมาย่ตั้งแต ภาวะปกติ่รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติใน
การปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับนานาชาติ่ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
ในเวทีระหว างประเทศ่ตลอดจนเป็นแบบอย างในการพัฒนากองทัพเรือที่ดี่โดยมุ งเน้นการพัฒนาเพื่อการักษา
ผลประโยชน์่สร้างความสงบสุขและความเจริญรุ งเรืองของภูมิภาคร วมกันเป็นหลัก่และให้ความส าคัญกับการ
พ่ึงพาตนเองโดยไม มุ งเน้นการแข งขันในการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์จนเกินความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
1.่เป็นหน วยงานด้านความม่ันคงทางทะเลของประเทศไทยที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทาง

ทะเลและการพัฒนาให้มีการจัดระบบระเบียบที่ดีในทะเล 
2.่เป็นหน วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน่ในการริเริ่มแนวทางการด าเนินงาน

ด้านความมั่นคงทางทะเลที่สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคอาเซียน 
3.่เป็นหน วยงานที่มีบทบาทและมีส วนร วมส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความร วมมือด้านความ

มั่นคงทางทะเลทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต างๆ่ของโลก 
4.่เป็นหน วยงานทีได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อม่ันจากสาธารณชนว าการปฏิบัติภารกิจใดๆ่จะ

ประสบความส าเร็จ่และมีบทบาทที่โดดเด นในการเสริมสร้างความร วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว าง
ประเทศ่ซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี่รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ 

หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
กองทัพเรือยึดมั่นในการพัฒนาหน วยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง่ มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล่เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกองทัพเป็นมาตรฐานระดับสากล่มุ งสู้ความเป็นเลิศ่และ
มีความรับผิดชอบต อสังคม่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในเรื่องความโปร งใส่ ความซื่อสัตย์สุจริต่ มีคุณธรรม่ และ
มุ งเน้นผลสัมฤทธิ์่ รวมทั้งการใช้จ ายงบประมาณจากภาษีของประชาชนเป็นไปอย างคุ้นค าและมีประสิทธิภาพ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน่ ตลอดจนเป็นแบบอย างที่ดีให้กับหน วยงานราชการภายในประเทศและต างประเทส
ในด้านการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ่การเป็นองค์กรแห งการเรียนรู้่การมีความคิดริเริ่ม่และสร้างนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นประโยชน์ต อสังคมโดยรวม 

เป้าหมาย 
1.่ เป็นหน วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล่ ตั้งแต การก าหนดทิศทาง่

การน าองค์กรและยุทธศาสตร์ได้อย างชัดเจน่ สารมารถน ายุทธศาสตร์ลงสู การปฏิบัติได้อย างมีประสิทธิภาพ่
และมีระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการใช้จ ายงบประมาณ่ ที่สามารถใช้ใน
การติดตาม่ตรวจสอบ่และประเมินผล่ได้อย างถูกต้อง่น าเชื่อถือ่และทันต อสถานการณ์ 

2.่ เป็นหน วยงานที่มีระบบการก ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล่ มีระบบการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ่ และระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ท่ีเป็นรูปธรรม
และเป็นไปตามหลักของกฎหมาย่ รวมทั้งมีระบบการจัดการผลกระทบทางลบที่ดีและมีความรับผิดชอบต อ
สังคม 

3.่ เป็นหน วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจากทั้งบุคลากรภายในกองทัพเรือ่ประชาชน่หน วยงาน
ภาครัฐและเอกชน่ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

4.่ เป็นหน วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมุ งสู การเป็นองค์กรแห งการเรียนรู้่ และ
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย างต อเนื่อง 

(ท่ีมา่: เอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่พุทธศักราช่2567่ลงวันที่่1่มกราคม่2557) 
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ขาด Learning การส ารวจการรับรู้/เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กองทัพเรือของก าลังพล 
 
การก าหนดค่านิยมกองทัพเรือ   
 

ค่านิยมกองทัพเรือ “SAIL” 
 

กรมก าลังพลทหารเรือ่ เสนอให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จ านวน่ 36่ หน วย่ ส ารวจว าหน วยงานแต ละ
หน วยของกองทัพเรือมีวัฒนธรรมองค์กรอย างไร่ อยากให้องค์กรมีพฤติกรรม่ หรือการปฏิบัติ่ ที่เป็นที่นิยม
อย างไร่ ่ ่ ่ ่แล้วเชิญหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือดังกล าว่ประชุมสรุปรายละเอียดร วมกันหลายครั้ง่แล้วน าข้อมูล
ดังกล าวมารวบรวมสรุปประเด็นหลักท่ีสมควรเป็นค านิยมกองทัพเรือ่ แล้วจัดท าเป็นร างค านิยมกองทัพเรือ่
เสนอผู้บัญชาการทหารเรือตามสายงานการบังคับบัญชา่ขออนุมัติและประกาศใช้ ตามแผ่นภาพที่ 1 – 2 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติมค่านิยมกองทัพเรือ 
S: Seamanship ความเป็นชาวเรือ่  ่ หมายถึง่ การแสดงออกซ่ึงความสามัคคีในหมู คณะ่ เปิดใจกว้าง่

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยยึดถือประโยชน์ส วนรวมมากกว าส วนตน่ จะท ากิจการงานใดย อมท าโดย
พร้อมเพรียงกัน่ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน่ รู้จักการท างานเป็นทีม่ และท างานอย างผู้รู้
จริง่ มีความกล้าหาญอดทน่ มีน้ าใจและเด็ดเดี่ยว่ มีความละเอียดรอบคอบไม ประมาท่ อีกท้ังยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม 

A: Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี หมายถึง่ การด ารงเชิดชูและรักษาไว้ซึง่พระบรมเดชานุ
ภาพแห งพระมหากษัตริย์เจ้า่ การพิทักษ์รักษา่ ปกปูองไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่ รวมทั้งความเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือชาติ่
ศาสนา่ พระมหากษัตริย์่ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย่ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ต อหน วยงาน่
ต อหน้าที่่ต อผู้ร วมงาน่และต อตนเอง 

I: Integrity and Gentleman ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ 
หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม่(คุณงามความดี)่จริยธรรม่(ประพฤติชอบ)่มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไม โอ้อวด่ไม 
ทับถม่ ไม กา้วร้าวผู้อืน่่ ไม อจิฉาริษยา่ มีความสุภาพอ อนโยน่ รู้จักกาลเทศะมนี้ าใจนักกีฬา่ พร้อมที่จะให้ความ
ช วยเหลือผู้อื่นเสมอ่รวมทั้งประพฤติตนอย างเสมอต้นเสมอปลาย 

L: Leadership ความเป็นผู้น า่ หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารที่ดี่ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์่มีวินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงต อเวลา่มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน่มีความกล้าหาญ
ที่จะเผชิญอันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน่ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม่กล้าตัดสินใจและ
รับผิดชอบรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้่ ยึดมั่นในระเบียบ่ ค าสั่ง่ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอย าง
เคร งครัด่มุ งมั่น่ท าสิ่งใดท าจริง่โดยมุ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน่ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอ่ืนใด 
 
เพ่ิมเติม การทบทวนค่านิยมกองทัพเรือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทีก่ าหนดใหม่ 
เสนอ กพ.ทร.พิจารณาแล้วในปี 2558 แต่ยังไม่มผีลการด าเนินการ 
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ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
- 1.่กรมก าลังพลทหารเรือ่มหีนังสอืถึง

หน วยข้ึนตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่
หน วย่สอบถามข้อมลูที่จะใช้ในการ
ก าหนดค านิยมกองทัพเรือ 

กรมก าลังพลทหารเรือ 

หน วยของกองทัพเรือ่มีวัฒนธรรม
องค์กรอย างไร่ 

 
2.่กรมก าลังพลทหารเรือ่รวบรวม
ข้อมูลที่ไดร้ับจากหน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ 

 
กรมก าลังพลทหารเรือ 
หน วยข้ึนตรงกองทัพเรือ่36่หน วย หน วยของกองทัพเรือ่อยากให้

กองทัพเรือมีพฤติกรรม่หรือการปฏิบัติ่
ที่เป็นท่ีนิยมอย างไร 

ข้อมูลที่ไดร้ับ 
จากหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 

 
 
3. กรมก าลังพลทหารเรือ่เชิญหน วย 
ขึน้ตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่
ประชุมพิจารณาก าหนดค านิยม
กองทัพเรือ 
 
4.่หน วยขึน้ตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่
หน วย่ให้ข้อคิดเห็น่และถกแถลง่หลาย
ครั้ง่จนได้ข้อยตุ ิ

 
 
กรมก าลังพลทหารเรือ 
 
 
 
 
หน วยข้ึนตรงกองทัพเรือ่36่หน วย 

คุณสมบัติทหารเรือไทย่5่ประการ 
ค าปฏิญาณหน้าแถวทหาร ในกรณีต างๆ่ 

ค ากล าวซึ่งแสดงออก  
ถึงความเป็นชาวเรือ 

บทกลอนค าสอนของ่พลเรือเอก่ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ่พระองค์เจ้า

อาภากร่เกียรติวงศ์่กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์่ 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว าด้วยประมวลจริยธรรม่พ.ศ.2551 
ค านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม่ 

14่ประการ 
- 4.่กรมก าลังพลทหารเรือก าหนดเป็น

ร างค านิยมกองทัพเรือ 
กรมก าลังพลทหารเรือ 
 

- 5.่กรมก าลังพลทหารเรือ่เสนอ
กองทัพเรือตามสายงานธุรการปกติ 

รองเสนาธิการทหารเรือ 
เสนาธิการทหารเรือ 

- 6. อนุมัติ่และประกาศใช้ค านิยม
กองทัพเรือ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 

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

 
 
 

-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการถ ายทอดวิสัยทัศน์่และค านิยมสู การปฏิบัติ่โดยผ านระบบ
การน าองค์การไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่่กองทัพเรือ่หรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการ่หรือส ง
มอบงานต อกันที่ส าคัญ่ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 

แผ่นภาพที่ 1 -2 แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการ ในการก าหนดค่านิยมกองทัพเรือ 
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การถ่ายทอดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ 
กองทัพเรือได้สื่อสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือผ านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่ ผ านทาง

ช องทางการสื่อสารต างๆ่ดังนี้ 

การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 
1. ผู้บัญชาการทหารเรือ่จัดการบรรยายพิเศษ่เรื่อง่
วิสัยทัศน์กองทัพเรือ 2567 ที่สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่่เพ่ือชี้แจง่
อธิบาย่และท าความเข้าใจ่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
กองทัพเรือ่ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต างๆ่่
และผู้บริหาร่หรือผู้แทน่ชองหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่
จ านวน่36่หน วย่เมื่อ่4 ก.พ.57 
(เอกสารหลักฐาน่: รูปถ ายจาก่ยศ.ทร.) 

1. แจกจ ายเอกสารวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567 ให้กับ
หน วยต างๆ่ในกองทัพเรือ เพ่ือน าไปเผยแพร และ
ประชาสัมพันธ์่ให้กับก าลังพลภายในหน วย 

2.่ให้หัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่
หน วย่น าไปชี้แจงให้กับก าลังพลของหน วย 
(เอกสารหลักฐาน่: รายงานการประชุม่นขต.ทร.) 

2.่เผยแพร ่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่ผ านทาง
เอกสารต างๆ่ของกองทัพเรือ่เช น่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกองทัพเรือ่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่่แผนการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี่ข าวสารนาวี่นาวิก
ศาสตร์่หนงัสือท่ีระลึกวันกองทัพเรือ่เป็นต้น 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย างเอกสาร) 

3.่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ชี้แจงให้กับหัวหน้าหน วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ่ในที่ประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
(เอกสารหลักฐาน่: รายงานการประชุม่นขต.ทร.) 

3. เผยแพร วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่ผ านทาง่
Website ของกองทัพเรือ่และWebsite ของหน วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือต างๆ่จ านวน่36่หน วย และ
หน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย าง่Website) 

4. ผู้บัญชาการทหารเรือ่จัดการบรรยายพิเศษ่เรื่อง่
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่
2559่ที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ่่เพ่ือชี้แจง่อธิบาย่และท าความ
เข้าใจ่เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่
ประจ าปีงบประมาณ่2559่และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพเรือ่และผู้บริหาร่หรือผู้แทน่ชองหน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่ตลอดจนนายทหารชั้น
นายพลเรือทุกนายในกองทัพเรือ่เมื่อ่30 ต.ค.58 
(เอกสารหลักฐาน่: รูปถ ายจาก่ยศ.ทร.) 

4.่เผยแพร เป็น Video Presentation ทาง่You 
Tube Navy Channel Thailand เรื่อง่วิสัยทัศน์
กองทัพเรือ่พ.ศ.2567่เมื่อวันที่่6่กุมภาพันธ์่พ.ศ.
2558   
- Video Presentation นี้่เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์

ใหม ของกองทัพเรือ่ในปี่พ.ศ.่2557่นี้่ต อเนื่อง
ไปจนถึงปี่พ.ศ.่2567่หรือในอีก่10่ปีข้างหน้า่
เป็นความมุ งหวังที่กองทัพเรือจะด าเนินไปให้ได้่
ซึ่งก าหนดไว้ว า่"กองทัพเรือจะเป็นหน วยงาน
ความมั่นคงทางทะเล่ที่มีบทบาทน าในภูมิภาค่
และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" 
พร้อมกันนี้่ยังได้มุ งเน้นที่จะส งมอบ่"คุณค า"่
ของกองทัพเรือให้กับประชาชนคนไทยด้วย่
"การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมัน่และ
ภาคภูมิใจ"่ภายใน Video Presentation นี้่ยัง
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การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 
เผยให้เห็นวิธีคิด่และสาระส าคัญท่ีมีผลต อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ่และบทบาทของ
กองทัพเรือต อประเทศชาติในปัจจุบัน่และ
แนวทางในการพัฒนากองทัพเรือต อจากนี้ไปอีก่
10่ปี 

(เอกสารหลักฐาน่: You Tube Navy Channel 
Thailand) 

 5.่เผยแพร เป็น Video Presentation ทาง่You 
Tube และ่Navy Channel Thailand เรื่อง่
นโยบายกองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2559่เมื่อ
วันที่่30่ตุลาคม่พ.ศ.2558 
- นโยบายกองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2559่

เป็นนโยบายที่ถ ายทอดจากนโยบายกองทัพเรือ่
5่ปี่พ.ศ.่2558่-่2562่เพ่ือเป็นเครื่องมือ่และ
กรอบแนวทางให้หน วยต างๆ่ในกองทัพเรือ่ได้
น าไปด าเนินงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ต่ั้งไว้่
ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่พ.ศ.่2558่-่2567่
และน าไปสู การบรรลุวิสัยทัศน์่กองทัพเรือ่
2567่"เป็นหน วยงานความมั่นคงในทะเล่ที่มี
บทบาทน าในภูมิภาค่และเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ" 

(เอกสารหลักฐาน่: You Tube Navy Channel 
Thailand) 

 6.่แจกจ ายแผ น่DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567่
น าไปเผยแพร และประชาสัมพันธ์ในโอกาสต างๆ่
ก าลังพลของหน วยได้รับทราบ 
(เอกสารหลักฐาน่: แผ น่DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
2567) 

 7.่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2 567 ผ านทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือ่ในพ้ืนที่ต างๆ่
ที่หน วยของกองทัพเรือตั้งอยู ่และระบบเสียงตามสาย
ภายในหน วยงานต างๆ่ของกองทัพเรือ 
(เอกสารหลักฐาน่: รายการออกอากาศของ่สลก.ทร.
และสถานีวิทยุฯ) 

 8.่เผยแพร วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567 ผ านทางแผ น
ปูายประชาสัมพันธ์่แผ นพับ่ปูายประกาศ่ในสถานที่
ต างๆ่และในโอกาสต างๆ 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย างเอกสารประชาสัมพันธ์) 
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การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 
 9.่แจกจ ายแผ น่DVD นโยบายกองทัพเรือ่ประจ าปี

งบประมาณ่2559่ให้หน วยต างๆ่น าไปเผยแพร และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับก าลังพลได้รับทราบ่ในส วนที่
เกี่ยวข้องกับ่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่2567 
(เอกสารหลักฐาน่: แผ น่DVD นโยบายกองทัพเรือ่
ประจ าปีงบประมาณ่2559) 

 
นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือได้ถ ายทอดวิสัยทัศน์กองทัพเรือ ผ านระบบการน าองค์การไปยังองค์การที่

เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ่ หรือส งมอบงานต อกันที่ส าคัญ่ ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย ผ านทางสื่อ
ต างๆ่ดังนี้ 

 
กลุ มผู้รับบริการ่ 

และผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 

1.่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ผ านกรมราชองครักษ์) 

-  

 

 

 
- เผยแพร วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่
พ.ศ.2567่ผ านทาง่Website 
ของกองทัพเรือ่และหน วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือต างๆ่จ านวน่36่
หน วย 

-  เผยแพร ทางเว็บไซด์่You tube่
และ่ Navy channel 
Thailand 

- แจกจ ายเป็นเอกสาร่และแผ น่
DVD วิสัยทัศน์กองทัพเรือ่พ.ศ.
2567 ให้กับส วนราชการ่และ
หน วยงานต างๆ่ 

- ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์
กองทัพเรือ่2 567 ผ านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงของ
กองทัพเรือ่ในพื้นที่ต างๆ่ที่
หน วยของกองทัพเรือตั้งอยู ่และ
ระบบเสียงตามสายภายใน
หน วยงานต างๆ่ของกองทัพเรือ 

(เอกสารหลักฐาน่: รายการ
ออกอากาศของ่สลก.ทร.และ

2.่ประชาชนชาวไทย - 
3.่กระทรวงกลาโหม -่การบรรยายพิเศษในการเยี่ยมชม่

หรือตรวจเยี่ยมหน วย่ในโอกาส
ต างๆ่เช น่การดูกิจการของ
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร่
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร่่การ
ตรวจเยี่ยมหน วยของ
รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม่
(เอกสารหลักฐาน่: ข้อมูลการ
บรรยายพิเศษ/ยก.ทร.รวบรวม
ข้อมูล) 

4.่รัฐบาล - 
5.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามล าน้ า่และพ้ืนที่ทางบก่
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

- 

6.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล 

- 

7.่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค่4 

- 

8.่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

- 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

-่การจัดกิจกรรมไทยอาสาปูองกัน
ชาติทางทะเล่ 
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กลุ มผู้รับบริการ่ 
และผู้มีส วนได้ส วนเสีย 

การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 

(ตรวจสอบกลุ มฯ่ให้ครบถ้วน่
ตรงกัน) 

(เอกสารหลักฐาน่: ข้อมูลการ
บรรยายพิเศษ/ยก.ทร รวบรวม
ข้อมูล) 

สถานีวิทยุฯ) 

 
 
การถ่ายทอดค่านิยมกองทัพเรือ 

กองทัพเรือได้สื่อสารค านิยมกองทัพเรือ่ ผ านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากรในกองทัพเรือ่ ผ านทาง
ช องทางการสื่อสารต างๆ่ดังนี้ 

 
การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 

1.่ให้หัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่
หน วย่น าค านิยมกองทัพเรือไปประชุมชี้แจงให้กับ
ก าลังพลของหน วย 

1.่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ได้ออกประกาศกองทัพเรือ่
เรื่อง่ค านิยมกองทัพเรือ่เมื่อวันที่่22่กันยายน่2553
และกรมสารบรรณทหารเรือได้ส าเนาแจกจ ายเอกสาร
การอนุมัติค านิยมกองทัพเรือ่่ให้หน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่และหน วยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือทุกระดับ่ได้รับทราบ่และถือปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน่ผ านทางสายงานธุรการปกติ่ 
(เอกสารหลักฐาน่:่ประกาศกองทัพเรือ) 

- 2.่จัดท าแผ นโปสเตอร์ค านิยมของกองทัพเรือ่
แจกจ าย่และติดประกาศ่ในสถานที่ต างๆ่ของหน วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย างเอกสาร) 

- 3.่จัดท าเป็นเอกสาร่แผ นพับ่เผยแพร ในการประชุม
ทางวิชาการในโอกาสต างๆ เอกสารต างๆ่ของหน วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย างเอกสาร) 

- 4.่เผยแพร ค านิยมของกองทัพเรือ่ผ านทางเอกสาร
ต างๆ่ของกองทัพเรือ่เช น่ข าวสารนาวี่นาวิกศาสตร์่
หนังสือที่ระลึกวันกองทัพเรือ่เป็นต้น 
(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย างเอกสาร) 

- 5.่ประชาสัมพันธ์ค านิยมกองทัพเรือ่ผ านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกองทัพเรือ่ในพ้ืนที่ต างๆ่ที่
หน วยของกองทัพเรือตั้งอยู ่และระบบเสียงตามสาย
ภายในหน วยงานต างๆ่ของกองทัพเรือ 

)เอกสา รหลักฐาน่: รายการออกอากาศของ่สลก .ทร.
และสถานีวิทยุฯ(  
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นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือได้ถ ายทอดค านิยมกองทัพเรือ ผ่านระบบการน าองค์การไปยังองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง
สื่อต่างๆ ดังนี้ 

 

กลุ มผู้รับบริการ่ 
และผู้มีส วนได้ส วนเสีย 

การสื่อสารแบบ่2่ทาง การสื่อสารแบบทางเดียว 

1.่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ผ านกรมราชองครักษ์) 

-  

 

 

 เผยแพร ค านิยม
กองทัพเรือ่ผ านทาง่Website 
ของกองทัพเรือ่และหน วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือต างๆ่จ านวน่36่
หน วย 
 จัดท าแผ นโปสเตอร์
ค านิยมกองทัพเรือ่และจัดท า
เป็นเอกสาร่แผ นพับ่ 
 เผยแพร ในการประชุมทาง
วิชาการในโอกาสต างๆ 

 เผยแพร ค านิยมของ
กองทัพเรือ่ผ านทางเอกสาร
ต างๆ่ของกองทัพเรือ่เช น่
ข าวสารนาวี่นาวิกศาสตร์่
หนังสือที่ระลึกวันกองทัพเรือ่
เป็นต้น 

(เอกสารหลักฐาน่: ตัวอย าง
เอกสาร) 
 

2.่ประชาชนชาวไทย - 
3.่กระทรวงกลาโหม - 
4.่รัฐบาล - 
5.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเล่ตามล าน้ า่และพ้ืนที่ทางบก่
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

- 

6.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล 

- 

7.่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

- 

8.่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

- 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
(ตรวจสอบกลุ มฯ่ให้ครบถ้วน่
ตรงกัน) 

- 

 
 

เพ่ิมเติม  
1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ และค่านิยมกองทัพเรือ แบบ 2 ทาง 
2. การสื่อสารต้องทั่วถึงทุกคนในกองทัพเรือ 
3. ต้องสื่อสารถึง Partner/Supplier และ Customer/Stakeholder ทุกคนด้วย 
4. จัดกลุ่มให้ชัดเจน 
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-่การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกองทัพเรือได้แสดงให้เห็นถึงความมุ งมั่นต อค านิยมของกองทัพเรืออย างไร 
 

ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงออกให้เห็นถึงความมุ งม่ันต อค านิยมของกองทัพเรือ่โดย 
1.่ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ลงนามด้วยตนเองในการอนุมัติให้ก าหนดค านิยมของกองทัพเรือ่ 4่ ประการ่่่

เพ่ือให้ก าลังพลของกองทัพเรือรับทราบ่ และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน่ และกรมสารบรรณทหารเรือ
ได้ส าเนาเอกสารดังกล าวแจกจ ายให้กับหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จ านวน่ 36่ หน วย่ และหน วยเฉพาะกิจ
กองทัพเรือ่จ านวน่3่หน วย่รวม่39่หน วย่รับทราบ่และถือปฏิบัติในเรื่องดังกล าว่่ 

2.่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงนามด้วยตนเองในเอกสารประกาศกองทัพเรือ่เรื่อง่ค านิยมของ
กองทพัเรือ่เมื่อ่22่กันยายน่2553่เพ่ือให้ก าลังพลของกองทัพเรือมีแนวทางยึดถือปฏิบัติร วมกัน่่  

3. ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงออกถึงการเป็นตัวอย างที่ดี (Role Model) ให้กับก าลังพลกองทัพเรือ่่
ในการปฏิบัติตามค านิยมกองทัพเรือ่“่SAIL ”่ในกิจกรรมที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าไปมีส วนร วมในโอกาส
ต างๆ่และการปฏิบัติตนของผู้บัญชาการทหารเรือโดยทั่วไป่เช น 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่เปิดโอกาสให้ผู้ร วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต างๆ่และ
ยอมรับความเห็นของผู้อื่น่ ในการประชุมหัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และการประชุม
โอกาสต างๆ่เช น่การประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด นกองทัพเรือ่การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
กองทัพเรือ่เป็นต้น  

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนรู้จักการท างาน
เป็นทีม่และท างานอย างผู้รู้จริง่มีความกล้าหาญอดทน่มีน้ าใจและเด็ดเดี่ยว่มีความละเอียด
รอบคอบไม ประมาท่ 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงามในทุกกรณ ี
 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่ด ารงเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห งพระมหากษัตริย์่ 
 การทีบ่ัญชาการทหารเรือ่ มีนโยบายให้การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ่ มุ งเน้นในการพิทักษ์

รักษา่ ปกปูองไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่ 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือชาติ่ศาสนา่
พระมหากษัตริย์่และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย่ 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือเป็นมีความซื่อสัตย์ต อหน วยงาน่ ต อหน้าที่่ ต อผู้ร วมงาน่ และต อ
ตนเอง 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้มีคุณธรรม่จริยธรรม มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไม โอ้อวด่
ไม ทับถม่ไม กา้วร้าวผู้อื่น่ไม อิจฉาริษยา่มีความสุภาพอ อนโยน่ 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่ เป็นผู้รู้จักกาลเทศะมีน้ าใจนักกีฬา่ พร้อมที่จะให้ความช วยเหลอืผู้อื่น
เสมอ่รวมทั้งประพฤติตนอย างเสมอต้นเสมอปลาย 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือ่ มีความเป็นผูน้ า่ มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารที่ดี่ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์่มีวินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงต อเวลา่ 

 การทีผู่้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ที่มีความรู้่ ยึดมั่นในระเบียบ่ ค าสั่ง่ ข้อบังคับและแบบธรรม
เนียมของทหารอย างเคร งครัด่ มุ งม่ัน่ ท าสิ่งใดท าจริง่ โดยมุ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน่ ยึดถือ
ภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด 
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(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 

-่การปฏิบัติตนของผู้บริหารของกองทัพเรือ่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ งมั่นต อการประพฤติตามหลักนิติธรรม่
ความโปร งใส่และความมีจริยธรรมอย างไร 
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือ่ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหล านี้อย างไร 

 
1. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ผู้บัญชาการทหารเรือได้แสดงให้เห็นถึงความมุ งม่ันต อการประพฤติตามหลักนิติธรรม่ความโปร งใส่ และ
ความมีจริยธรรม่ โดยก าหนดนโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่ พ.ศ.2558่ ที่เกี่ยวกับต างๆ่ ่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหน วยต างๆ่ในกองทัพเรือ่ไว้ในนโยบายดังกล าว่เช น 

1.1 ด้านการปฏิบัติราชการ  
1.1.1 ให้ปฏิบัติราชการตามระเบียบ่ข้อบังคับ่ค าสั่ง่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.1.2 การปฏิบัติราชการต้องโปร งใส่ตรวจสอบได้่มุ งปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต่รวมทั้งให้

หน วยมีการก ากับดูแล่ติดตาม่และประเมินผลอย างสม่ าเสมอ 
1.1.3่ก าลังพลทุกนายมีความตระหนักในความรับผิดชอบตามต าแหน งหน้าที่่ในการลงนามหรือสั่ง

การใดๆ่ผู้ลงนามหรือสั่งการต้องรับผิดชอบต อสิ่งที่ได้ลงนามหรือสั่งการนั้น่และจะต้องพิจารณาอย างรอบคอบ่
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

1.2 ด้านก าลังพล  
 1.2.1่ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์่ ทร.่ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗่ จะต้องมุ งการพัฒนา

ด้านองค์บุคคลเป็นหลัก่เพ่ือให้บุคลากรของ่ทร.่มีขีดความสามารถในการพัฒนาหน วยงานและกองทัพอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล่ ส งผลให้มีการบริหารงานที่ดี่ มีการท างานอย างเป็นระบบ่ มีความยุติธรรมใน
หน วยและก าลังพลมีความสมัครสมาน 

1.2.2่ การย้ายบรรจุก าลังพลให้พิจารณาด้วยความยุติธรรม่ โดยต้องมีแผนการย้ายบรรจุ่ พร้อมกับ
แนวทางการรับราชการในสายงานต างๆ่ ที่เหมาะสม่ นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือควรได้รับ
การบรรจุในต าแหน งงานที่มีความหลากหลาย่เพ่ือให้มีขีดความสามารถในงานหลายด้าน 

1.2.3 ในการคัดเลือกก าลังพลไปปฏิบัติราชการชายแดนหรือปฏิบัติภารกิจที่มีสิทธิประโยชน์ตอบ
แทน่ ให้เปิดโอกาสให้ก าลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย างทั่งถึง่ โดยใช้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่เป็นธรรม่มิใช การตัดเลือกตามรายชื่อที่หน วยต้องการก าลังพลไปปฏิบัติราชการเสนอมาเท านั้น 

(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่พ.ศ.2558) 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
2. ด้านการเงินและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.1่กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาด่กองทัพเรือ่ท าหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต่ และประพฤติมิชอบภายในกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ่ และ
ก าหนดให้มแีผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ ล าสุดผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้อนุมัตแิผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่–่2562่
เมื่อ่ 18่ พ.ค.58่ ่ โดยสั่งการให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ควบคุมก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติ่่
และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ และข้อเสนอแนะ่ ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ่ ทราบภายใน
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วันที่่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ จัดท ารายงายสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีน าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายในวันที่่ 31่
ตุลาคม่ของทุกปี 

(เอกสารอ้างอิง่แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่
2558่–่2562)่ 

2.2่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ก าหนดนโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่พ.ศ.2558่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน วยต างๆ่ในกองทัพเรือ่ ไว้ในนโยบายดังกล าว กล าวคือ ด้านการส่งก าลังบ ารุง -่ ให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร งใส่ ตรวจสอบได้่ ก าหนดคุณลักษณะสิ่งของที่จะจัดซื้อจัดจ้างอย างเที่ยงตรง่ และ
เป็นไปได้จริง่ เปิดโอกาสในการแข งขันประมูลงานให้ผู้ประกอบการอย างทั่วถึงและเป็นธรรม่ และคัดเลือก
ผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความน าเชื่อถือ่่เพ่ือปูองกันการทุจริตและการทิ้งงาน 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
3. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน
ว าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ เพ่ือก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านต างๆ่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้่ ่ และให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือน าไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ ในระดับส วน
งานย อยในด้านที่เกี่ยวข้อง่ และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดท า
เป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี่ มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่6 เดือน่โดยมีการด าเนินการที่ผ านมาคือ 

ในปี่ 2545่ ผู้บัญชาการทหารเรือ่ ได้มีค าสั่งแต งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่
(ปลัดบัญชีทหารเรือ่ เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ)่ และมีการวางระบบควบคุมภายในฯ่ จ านวน่ 2่ ด้าน่ คือ่ 1)่
ด้านการเงินและการบัญชี่ และ่ 2)่ ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน่ ่ ต อมาในปี่ 2548่ ่ มีการวางระบบควบคุม
ภายใน่ฯ่ เพ่ิมเติมอีก่5่ด้าน่รวมเป็น่7่ด้าน่ ได้แก ่ 3)่ด้านงานยุทธการ่4)่ด้านการส งก าลังบ ารุง่5)่ด้าน
งบประมาณ่ ่ 6)่ ด้านก าลังพล่ และ่ 7)่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ่ และล าสุดในปี่
2549่่่มีการวางระบบควบคุมภายในฯ่เพ่ิมเติมอีก่3่ด้าน่ได้แก ่8)่ด้านการสื่อสาร่9)่ด้านการข าว่และ่10)่
ด้านกิจการพลเรือน่ เพ่ือตอบสนองต อภารกิจหลักของกองทัพเรือ่ ่ และในปี่ 2549่ เช นเดียวกันผู้บัญชาการ
ทหารเรือ่ ได้มีค าสั่งแต งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในกองทัพเรือ่
(ปลัดบัญชีทหารเรือ่ เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ)่ ่ล าสุดผู้บัญชาการทหารเรือ่ ได้ปรับปรุงค าสั่งแต งตั้งคณะท างาน
จัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่ และค าสั่งแต งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหน วยต างๆ่ในกองทัพเรือ่ในปี่2557 

(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่865/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่ 
(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่868/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่ 
 
การตรวจสอบการปฏิบัติในการควบคุมภายใน่ กองทัพเรือได้ก าหนดให้กรมจเรทหารเรือเป็นผู้สอบทาน

การด าเนินการของหน วยงานย อยในด้านที่รับผิดชอบ่จ านวน่7่ ่ด้าน่และส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่
เป็นผู้สอบทานการด าเนินการของหน วยงานย อยในด้านที่รับผิดชอบ่จ านวน่3 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

 
ล าดับที ่ ด้านในการควบคุมภายใน หน วยรับผดิชอบในการสอบทาน 

1 ด้านการเงินและการบัญช ี  
ส านักงานตรวจสอบภายใน2 ด้านการพัสดุและทรัพยส์ิน 



 

 

 

15 -  

ล าดับที ่ ด้านในการควบคุมภายใน หน วยรับผดิชอบในการสอบทาน 
3 ด้านงบประมาณและยุทธศาสตร ์ ทหารเรือ 
4 ด้านงานยุทธการ  

 
 

กรมจเรทหารเรือ 

5 ด้านการส งก าลังบ ารุง 
6 ด้านก าลังพล 
7 ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการ 
8 ด้านการสื่อสาร 
9 ด้านการข าว 
10 ด้านกิจการพลเรือน 

 
กองทัพเรือได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ่ ่ ่ ่ ่ ล าสุดผู้บัญชาการ

ทหารเรือได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่ กองทัพเรือ่ ประจ าปีงบประมาณ่
2558่–่2562่เมื่อ่18่พ.ค.58่่ประกอบด้วย่นโยบายหลัก่4่ด้าน่ ได้แก ่ 1)่ด้านรัฐ่สังคมและสิ่งแวดล้อม่่
2)่ด้านผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่3)่ด้านองค์การ่และ่4)่ด้านผู้ปฏิบัติงาน่มีการก าหนดนโยบายหลัก่
แนวทางปฏิบัติ่ กิจกรรม่ ระยะเวลาด าเนินการ่ เปูาหมาย/ตัวชี้วัด่ และหน วยรับผิดชอบ่ เพ่ือน านโยบาย
ดังกล าวไปสู การปฏิบัติอย างชัดเจน่ และให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ทบทวน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี่ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล าวในส วนที่หน วยนั้นๆ่
เกี่ยวข้องภายในวันที่่25่กันยายน่ของทุกปี่ 

กองทัพเรือได้มีระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558่ ่ ่ ่ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการข้อมูลข าวสารกองทัพเรือ่ ่ โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ่ (สายงานการกิจการพลเรือน)่ เป็น
ประธานกรรมการ่่มีหน้าที่โดยย อคือ่การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข าวสารของกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข าวสารของราชการ่ พ.ศ.2540่ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว าด้วย
ข้อมูลข าวสารของราชการ่ พ.ศ.2544่ ่ โดยก าหนดให้ฐานทัพเรือในพ้ืนที่ต างๆ่ จ านวน่ 4่ แห ง่ ได้แก ่ ฐาน
ทัพเรือกรุงเทพ่ฐานทัพเรือสัตหีบ่ทัพเรือภาคท่ี่2่และทัพเรือภาคที่่3่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข าวสารของกองทัพเรือ่
ประจ าพ้ืนที่ต างๆ่ เพ่ือให้ประชาชนติดต อขอรับบริการข้อมูลข าวสารได้อย างสะดวก่ และแต งตั้งให้มีนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต นาวาตรีขึ้นไป่ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข าวสาร่ ท าหน้าที่ก ากับดูแล่ และ
รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข าวสารแก ประชาชน่ และให้จัดสถานที่ส าหรับให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู่ ศึกษา่ ค้า
คว้าข้อมูลข าวสาร่ และเป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลข าวสารของส วนราชการ่ และให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ่เป็นศูนย์ข้อมูลข าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ส วนกลางของกองทัพเรือ 

(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือว าด้วยข้อมูลข าวสารของทางราชการ่พ.ศ.2558) 
 

(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ย่ังยืน 
 
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ที่จะท าให้กองทัพเรือมีความยั่งยืน 
-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการในเรื่องดังต อไปนี้อย างไร 

=่สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ่การปรับปรุงผลการด าเนินการของกองทัพเรือ่
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 

=่สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ส งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้
ส วนเสียอย างคงเส้นคงวา่และส งเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ 
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=่สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างนวัตกรรม่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่และความ
คล องตัวขององค์การ 

่=่มีส วนร วมในการถ ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ่และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของกองทัพเรือ 
 

1. ด้านการบริหารงาน 
ผู้บริหารของกองทัพเรือ่ ยึดถือการบริหารงานภายในกองทัพเรือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

กองทัพเรือ่ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ กองทัพเรือ่ ่ มุ งสู วิสัยทัศน์กองทัพเรือที่ก าหนดไว้่ โดยใช้ค านิยม
ของกองทัพเรือ่ และวัฒนธรรมของกองทัพเรือ่ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร่ โดยให้หน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จ านวน่3่หน วย่รวม่39่หน วย่รายงานผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่่พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

(เอกสารอ้างอิง่: แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่กองทัพเรือ) 
กองทัพเรือได้แต งตั้งคณะกรรมการก ากับการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกองทัพเรือ

และเสนาธิการทหารเรือได้แต งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกองทัพเรือ่ ท าหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย่ก ากับดูแลการปฏิบัติ่ และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพเรือ
ให้มีคุณภาพ 

(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือฯ่และค าสั่งคณะกรรมการฯ) 
กองทัพเรือได้แต งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่

เพ่ือก ากับดูแลให้การปฏิบัติของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ และนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ 

- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือฯ) 
กองทัพเรือได้แต งตั้งคณะกรรมการนโยบายกองทัพเรือ เพ่ือก าหนดนโยบาย่ และพิจารณาในเรื่อง

ต างๆ่ที่มีความส าคัญของกองทัพเรือ 
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือฯ) 
 

2. ด้านการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารของกองทัพเรือ่ ได้จัดให้มีการวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยกองทัพเรือก าหนดให้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในส าหรับการปฏิบัติงานด้านต างๆ่ จ านวน่ 10่ ด้าน่ มีการระบุความเสี่ยง่ และก าหนด
กิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงในแต ละด้าน่ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติในด้านต างๆ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติงาน โดยให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่จ านวน่36่หน วย่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จ านวน่
3่หน วย่รวม่39่หน วย่จัดวางระบบควบคุมภายในของหน วย่และให้รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่่พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่ทุกวงรอบ่6 เดือน่เพ่ือ
รายงานให้กระทรวงกลาโหม่และส านักงานตรวจเงินแผ นดิน่ทราบต อไป 

(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน) 
(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งคณะท างานประเมินผลการควบคุมภายใน) 

 
3. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ท าหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ่ และก าหนดให้มี
แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต่ กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ่ ล าสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่–่2562่่่่่เมื่อ่
18่พ.ค.58่โดยสั่งการให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่36่หน วย่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่จ านวน่3่หน วย่
รวม่ 39่ หน วย่ ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
กองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติ่ ่ และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ และข้อเสนอแนะ่ ให้ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ่ ทราบภายใน่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ่ จัดท ารายงายสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีน าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายในวันที่่31่ตุลาคม่ของทุกปี 

(เอกสารอ้างอิง่แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่
2558่–่2562)่ 

 
4. ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ่และหัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ส งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในระดับหน วย่และระดับบุคคล่ โดยในแต ละปีกองทัพเรือจะอนุมัติโครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่
ประชุม่สัมมนา่และดูงาน่ในประเทศ่และต างประเทศ่ เพ่ือพัฒนา่และส งเสริมให้ก าลังพลมีการเรียนรู้่ และ
ส งเสริมให้ก าลังพลในทุกระดับลาไปศึกษาในระดับต างๆ่ ในสถานศึกษาต างๆ่ ในประเทศ่ นอกเวลาราชการ่
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้่และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับก าลังพล่ 

(เอกสารอ้างอิง่: โครงการฝึก่ศึกษา่อบรม่ประชุม่สัมมนา่และดูงาน่ในประเทศ่และต างประเทศ 
ของ่ทร.) 

ผู้บัญชาการทหารเรือไดแ้ต งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้่ กองทัพเรือ่ มีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและแนวทางของกองทัพเรือสู ความเป็นองค์กรแห งการเรียนรู้ด้านการปูองกันประเทศ่ และแผนพัฒนา
องค์ความรู้ของหน วยงานในกองทัพเรือ่ สนับสนุน่ ก ากับ่ ดูแล่ และติดตามการด าเนินงานของคณะท างานการ
จัดการความรู้ของหน วยงานในกองทัพเรือ่ และผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติแผนการจัดการความรู้่ ของ
กองทัพเรือ่และให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ด าเนินการเรื่องการจัดการความรู้่
เพ่ือให้เกิดการถ ายทอดความรู้่ และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ่ และในแต ละปีกองทัพเรือ
ก าหนดให้มีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว างหน วยงานต างๆ่ เป็นประจ า
ทุกปี่ และให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดนิทรรศการการจัดการความรู้่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
หน วยงานของตนเป็นประจ าทุกปี 

่(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้่กองทัพเรือ) 
ผู้บัญชาการทหารเรือได้ก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ ประจ าปีงบประมาณ่ 2558่ ด้านการ

ก าลังพล่ ให้ส งเสริมให้ก าลังพลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้่ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน่ เพ่ือพัฒนา
กองทัพเรือเป็นองค์กรแห งการเรียนรู้ 

(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558) 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
5. ด้านการติดตามผลการด าเนินการ 
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ผู้บัญชาการทหารเรือได้ก าหนดให้มีการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ จ านวน่ 36่ หน วย่ และ
หน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ จ านวน่ 3่ หน วย่ รวม่ 39่ หน วย่ เป็นประจ าทุกเดือน่ เพ่ือให้หน วยต างๆ่ ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานที่หน วยต างๆ่ รับผิดชอบ่ และปัญหาข้อขัดข้อง่ (ถ้ามี)่ และให้ความส าคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ และความก้าวหน้าในการเบิกจ าย
งบประมาณ่ของหน วยต างๆ่ในกองทัพเรือในภาพรวม่่เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ่และถกแถลงร วมกับผู้บริหาร
ระดับต างๆ่ หน วยในกรมฝุายอ านวยการ่ และหน วยต างๆ่ ที่เก่ียวข้องหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหา่ รวมทั้ง
น าเสนอเรื่องที่มีความส าคัญ่ที่หน วยต างๆ่ควรจะได้รับทราบและแบ งปันให้กับหน วยต างๆ่เป็นส วนรวม่ 

ผู้บัญชาการทหารเรือได้ก าหนดให้กรมยุทธการทหารเรือ่ รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่จากหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่
โดยกรมฝุายอ านวยการด้านที่รับผิดชอบ่เสนอถึงผู้บัญชาการทหารเรือภายในเดือนกุมภาพันธ์่และกรกฎาคม่58 

(เอกสารอ้างอิง่: รายงานการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ) 
(เอกสารอ้างอิง่: นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558) 

- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

6. ด้านการมอบอ านาจสั่งการและท าการแทน ในนามผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มีค าสั่งกองทัพเรือ่ เรื่อง่ การมอบอ านาจสั่งการและท าการแทน่ ในนามผู้

บัญชาการทหารเรือ่ เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ่ และความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับต างๆ่
และหัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และในระดับหัวหน้าหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ แต ละหน วยได้มีการออกค าสั่งของหน วย่ ในการมอบอ านาจสั่งการและท าการแทน่ ในหัวหน้า
หน วยนั้นๆ่่ให้กับผู้บริหารในระดับต างๆ่และหัวหน้าหน วยขึ้นตรงของหน วย่เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ่
และความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารในระดับต างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย างคล องตัว่ มุ ง
สู ความส าเร็จตามพันธกิจของกองทัพเรือ่ และความส าเร็จตามพันธกิจของหน วยนั้นๆ่ โดยมีการรายงานผลการ
ใช้อ านาจฯ่และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ให้กับเจ้าของอ านาจได้รับทราบตามห้วงเวลาที่ก าหนดอย างสม่ าเสมอ 

(เอกสารอ้างอิง่ : ค าสั่งกองทัพเรือ่ ที่่ 299/2557่ เรื่อง่ การมอบอ านาจสั่งการและท าการแทน่ ใน
นามผู้บัญชาการทหารเรือ) 

(เอกสารอ้างอิง่ : ค าสั่งส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ที่่25/2557่่่ ่ ่ ่ เรื่อง่การมอบอ านาจสั่งการ
และท าการแทน่ในนามปลัดบัญชีทหารเรือ) 

 
7. ด้านการพัฒนาผู้น าในอนาคต 

กองทัพเรือได้มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการรับราชการ่ ่ โดยก าหนดให้นายทหารสัญญาบัตร
ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ่ และโรงเรียนนายเรือต างประเทศ่ ต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรภาค
บังคับตามชั้นยศต างๆ่ได้แก ่หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน่หลักสูตรนายทหารพรรคกลิน่หลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ่ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ่ จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุในต าแหน งต างๆ่ เพ่ือให้ก าลังพล
ดังกล าวมีความรู้และสามารถเติบโตในสาขาอาชีพต างๆ่ และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น าของ
กองทัพเรือในอนาคต 

ในด้านการสรรหาผู้บริหารของกองทัพเรือในอนาคต่ ่ ่ ่ กองทัพเรือได้มีค าสั่งกองทัพเรือ่ แต งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการย้ายเปิดต าแหน ง่ และพิจารณาองค์บุคคลให้ขึ้นครองต าแหน งอัตรานาวาเอกพิเศษ่
อัตรานาวาเอก่และพิจารณาเตรียมองค์บุคคลระดับนาวาโทข้ึนไป่ไว้ส าหรับเป็นผู้น ากองทัพเรือในอนาคต่โดย
มีเสนาธิการทหารเรือ่เป็นประธานกรรมการ่่่มีหน้าที่สรุปโดยย อคือ่การพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการย้าย
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เปิดต าแหน งให้ผู้อ่ืนขึ้นครองต าแหน งหลักและพิจารณาองค์บุคคลที่จะบรรจุในต าแหน งหลักท่ีเปิดและต าแหน ง
ที่ว างเฉพาะอัตรานาวาเอกพิเศษ่ และอัตรานาวเอก่ กับการพิจารณาเตรียมองค์บุคคลระดับนาวาโทข้ึนไป่ ไว้
ส าหรับเป็นผู้น ากองทัพเรือในอนาคต่โดยพิจารณาจากความสามารถ่อาวุโส่และรุ น่ 

(เอกสารอ้างอิง่: ค าสั่งกองทัพเรือ่ที่่15/2558่ลง่30่มีนาคม่2558) 
 
 
 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
 

(4) การสื่อสาร 
 

-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ่
และกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคัญ 
- ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปใน
ลักษณะสองทิศทาง่รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย างมีประสิทธิผลในการสื่อสารให้ทราบถึงการ
ตัดสินใจที่ส าคัญ 
- ผู้บริหารของกองทัพเรือมีบทบาทเชิงรุกอย างไร่ในการจูงใจบุคลากร่ซึ่งหมายรวมถึงการมีส วนร วมในการให้
รางวัล่และยกย องชมเชย่เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการที่ดีและให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส วนได้ส วนเสีย 

 

ผู้บริหารของกองทัพเรือในระดับต างๆ่ จะมีส วนร วมในกิจกรรมต างๆ่ ของกองทัพเรืออยู เป็นประจ า่ ที่
ส าคัญ่ ได้แก ่ ่ การก าหนดให้ผู้บริหารเป็นประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะท างานในเรื่องต างๆ่ เพ่ือก าหนด
นโยบาย/แนวทาง่ ก ากับดูแล่ และติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้่ การเป็น
ประธานในกิจกรรมส าคัญต างๆ่ เช น่ การประดับเครื่องหมายยศ่ การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรต างๆ่
กิจกรรมที่ส าคัญของกองทัพเรือ/ของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ การมอบรางวัลบุคคลดีเด นกองทัพเรือ่ การมอบ
รางวัลการจัดการความรู้ประจ าปี่ การตรวจเยี่ยมก าลังพลที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต างๆ่ การเยี่ยมก าลังพลที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการสู้รบ่การตรวจเยี่ยมส านักงานผู้ช วยทูตทหารเรือในต างประเทศ่เป็นต้น 

ในแต ละวันผู้บริหารของกองทัพเรือ่ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจะมีการประชุมกับหน วยใช้ก าลังของ
กองทัพเรือในพ้ืนที่ต างๆ่ และหน วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ่ ผ านระบบการประชุม่ Video Tele Conference 
เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน่และรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และสั่งการปฏิบัติในเรื่องต างๆ่่ 

ในแต ละเดือนผู้บริหารของกองทัพเรือ่ จะมีการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ เพ่ือแจ้งข้อมูลข าวสาร่ ก าหนดนโยบาย่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง และสั่งการปฏิบัติในเรื่องต างๆ่ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน วยนั้นๆ่ น าไปสื่อสารและชี้แจ้ง่ ให้กับก าลัง
พลของหน วยได้รับทราบและถือปฏิบัติอย างทั่วถึง และในแต ละเดือนผู้บัญชาการทหารเรือและเสนาธิการ
ทหารเรือ่จะมีการประชุมสภากลาโหม่ร วมกับเหล าทัพ่และหน วยที่เก่ียวข้อง่ในลักษณะดังกล าวเช นเดียวกัน 

เสนาธิการทหารเรือ่ ในฐานะของผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล่ จะมีการประชุมร วมกับหน วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องภายนอกกองทัพเรือ่ จ านวน่ 5่ หน วยงาน่ เพ่ือ
สื่อสารนโยบายการปฏิบัติ่สร้างความสัมพันธ์่และติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปีๆ่ละ่2่ครั้ง่ 
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นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือ่ ปี่ 2558่ ก าหนดตัวชี้วัด่ หรือ่ KPI ในการบริหารหน วย่ เพ่ือให้
หน วยต างๆ่ ใช้เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงาน่ เสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการที่ดี่ และให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย ไว้จ านวน่ 6่ ตัวชี้วัด่ โดยให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่
กองทัพเรือ่ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดถึงผู้บัญชาการทหารเรือ่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์่
และกรกฎาคม่2558 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ 2558่ ของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ได้

ก าหนดให้มีตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน วย่ มีการก าหนดเปูาหมาย
ตัวชี้วัด่ ที่ถ ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ และแผนยุทธศาสตร์ของหน วย่ มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล่ ผู้รับผิดชอบ่ มีการติดตามผลการด าเนินการ่ และรายงานผลความส าเร็จตามห้วงระยะเวลาที่
ก าหนด 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
การยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดี  
กองทัพเรือได้ก าหนดระเบียบกองทัพเรือ่ ว าด้วยการยกย องผู้ประกอบคุณงามความดี่ พ.ศ.2549่ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส งเสริมให้ก าลังพลเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี่เผยแพร ่ยกย อง่และเชิดชู
เกียรติก าลังพลของกองทัพเรือที่ประกอบคุณงามความดีให้ปรากฏแก สาธารณชน่ 

(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือว าด้วยการยกย องผู้ประกอบคุณงามความดี่พ.ศ.2549) 
 

 (5) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

-่ผู้บริหารของกองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการท าให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือให้กองทัพเรือบรรลุวัตถุประสงค์่
ปรับปรุงผลการด าเนินการ่ส งเสริมนวัตกรรม่และบรรลุวิสัยทัศน์ 
-่ในการก าหนดความคาดหวังต อผลการด าเนินการ่ผู้บริหารของกองทัพเรือพิจารณาถึงการสร้างความสมดุล
ของคุณค าระหว างผู้รับบริการ่และผู้มีส วนได้ส วนเสียกลุ มต าง่ๆ่อย างไร 
 

กองทัพเรือได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ มีการก าหนดเปูาหมาย่ และตัวชี้วัด่ ในระดับ
กองทัพเรือไว้อย างชัดเจน่ และให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ถ ายทอดเปูาหมาย่
และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง่ ่ ไปสู แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วย่ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน วยต างๆ่
จะต้องรายงานผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน วย่ เพ่ือรวบรวมประเมินผลและรายงาน
ให้ผู้บัญชาการทหารเรือทราบ 

(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ) 
ในการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ จะก าหนดวาระการประชุมให้มี

การติดตามผลการด าเนินงานในเรื่อง่ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และการ
เบิกจ ายงบประมาณ่ ในภาพรวมของกองทัพเรือ่ เป็นประจ าทุกเดือน่ ่ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการ
ด าเนินการ่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่ ่ และก าหนดนโยบาย/สั่งการ่ เพ่ือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผล
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอย างการประชุมประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ) 
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ในระดับหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี่ 2558่

ของหน วยต างๆ่ ดังกล าว่ ได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
หน วย่ มีการก าหนดเปูาหมายตัวชี้วัด่ ที่ถ ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ และแผนยุทธศาสตร์ของ
หน วย่ มีหลักเกณฑ์การประเมินผล่ ผู้รับผิดชอบ่ มีการติดตามผลการด าเนินการ่ และรายงานผลความส าเร็จ
ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด่ เพ่ือให้ผู้บริหารของแต ละหน วยได้รับทราบผลการด าเนินการ่ ปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง่่ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้เช นเดียวกัน 

(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอย างรายงานการประชุมประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ) 
 

 

1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่ อสังคม: ส่ วนราชการด าเนินการอย่ างไรในการก ากับดูแล 
ของส่ วนราชการ และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม  
 

ให้อธิบายแนวทางท่ีส่ วนราชการใช้ก ากับดูแลและการปรับปรุงการน าองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่
ส่ วนราชการสร้างความม่ันใจว่ า มีการด าเนินการอย่ างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่ างมี 
จริยธรรม ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 
 

ก. การก ากับดูแลองค์การ  
 

(6) ระบบการก ากับดูแลองค์การ 

กองทัพเรือด าเนินการอย างไรในการทบทวนและท าให้ประสบความส าเร็จในระบบการก ากับดูแลที่ส าคัญ
ต อไปนี้  
  = ความรับผิดชอบต อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
่ =่ความรับผิดชอบด้านการเงิน่และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
่ =่การปกปูองผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 
การทบทวนและท าให้ประสบความส าเร็จในระบบการก ากับดูแลตนเองท่ีดีของกองทัพเรือ  
 
1. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 

1. กองทัพเรือก าหนดให้กรมจเรทหารเรือ เป็นหน วยงานที่เป็นผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป่
เกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน่ความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการก าหนด่
ของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ หน วยรองของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ หน วยรอง
ของหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่กิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ่และกิจการสวัสดิการภายในของหน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ่ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่่รวมทั้งตรวจสอบหาปัญหา่อุปสรรค่ข้อขัดข้องของหน วยที่จะท าให้
การปฏิบัติงานของกองทัพเรือไม เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด่ โดยจัดท าเป็นแผนการตรวจราชการของหน วย
ต างๆ่ ในกองทัพเรือ่ ของกรมจเรทหารเรือประจ าปี่ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้
รับทราบปีละ่1่ครั้ง่และหากมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ่กองทัพเรือจะสั่งการให้หน วยต างๆ่ที่เกี่ยวข้อง
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น าไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ ต อไป แบ งการตรวจออกเป็น่ 4่ แบบ่ มีวัตถุประสงค์ในการตรวจ
แตกต างกันไป่คือ 

1)่ การตรวจตามปกติ่ เป็นการตรวจที่ไม แจ้งก าหนดเวลาในการไปตรวจให้ทราบล วงหน้า่ เพ่ือสอดส อง
ความเป็นไปของหน วยนั้นๆ่โดยทั่วไป่หรือโดยเฉพาะบางสิ่งบางอย างที่ต้องการทราบ่ 

2)่การตรวจพิเศษ่เป็นการตรวจตามค าสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ่ 
3)่ การตรวจติดตามผล่ เป็นการตรวจเพ่ือติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต างๆ่ ของ

หน วย่ ตามที่กองทัพเรือสั่งการ่ โดยอาจเป็นการตรวจเฉพาะสาขา่ หรือหัวข้อที่มีความส าคัญ่ และต้องแก้ไข
เร งด วน่หรือตรวจทุกสาขาก็ได้่ 

4)่ การตรวจอ่ืนๆ่ เป็นการตรวจที่นอกเหนือจากการตรวจที่กล าวแล้ว่ อาจจะเป็นการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี่ ตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เช น่ การประสบอุบัติเหตุของเรือหรืออากาศยาน่
เป็นเต้น่ 

ทั้งนีส้าขาการตรวจเป็น่ 4่ สาขา่ โดยแต ละสาขามีวัตถุประสงค์่ และรายละเอียดการตรวจแตกต าง
กันไป่ได้แก  

1)่สาขาการก าลังพล 
2)่สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 
3)่สาขาการส งก าลังบ ารุง 
4)่สาขาทางเทคนิคและการปูองกันความเสียหาย 

(เอกสารอ้างอิง่: คู มือการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ่พ.ศ.2558) 
(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอย างการรายงานผลการตรวจฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ) 
 
2.่กองทัพเรือก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องในการ

ปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการก าหนด่ของการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ่การเงิน่และการ
บัญชี่ ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน่ ของหน วยต างๆ่ ในกองทัพเรือ่ ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ ่ โดย
จัดท าเป็นแผนการตรวจของส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจ าปี่ เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้รับทราบข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ่ การเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบด้วย 
และหากมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ่ กองทัพเรือจะสั่งการให้หน วยต างๆ่ ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ต อไป 

(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอย างการรายงานผลการตรวจราชการ่ที่มีข้อเสนอแนะ) 
 
3.่ กองทัพเรือก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามเร งรัดการใช้จ ายงบประมาณ่ กองทัพเรือ่ โดยมีปลัด

บัญชีทหารเรือเป็นประธานฯ่ มีหน้าที่โดยย อในการติดตาม่ เร งรัด่ การด าเนินงานและการเบิกจ ายงบประมาณ
ของกองทัพเรือ่ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง่ และแผนการเบิกจ ายเงิน่ สอดคล้องกับมาตรการและ
แนวทางเร งรัดติดตามการใช้จ ายเงินงบประมาณรายจ าย่และเปูาหมายการเบิกจ ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ่ ่ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน่ ปัญหาอุปสรรคต างๆ่ และแนวทางแก้ไขปัญหาฯ่ ให้
กองทัพเรือทราบทุกสิ้นเดือน 

(เอกสารอ้างอิง: ค าสั่งกองทัพเรือ่(เฉพาะ)่ที่่867/2557่ลง่16่ธันวาคม่2557)่ 
 
4.่กองทัพเรือ่ได้ก าหนดอัตราเฉพาะกิจ่1900่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แผนกจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ่ กองพัฒนาระบบราชการ่ ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและ
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ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพเรือ่ รวมทั้งให้ค าปรึกษา่ แนะน า่ ก ากับ่
ติดตาม่ และประสานงานเกี่ยวกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ่ โดยในการเห็นชอบกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ่ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการ
ให้หน วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต างๆ่ ก ากับดูและและควบคุมติดตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบอย างใกล้ชิด่ รวมทั้ง
รายงานให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือทราบ่รอบ่6่เดือน่9่เดือน่และ่12่เดือน่ 

(เอกสารอ้างอิง: อัตราเฉพาะกิจ่1900่ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ)่ 
(เอกสารอ้างอิง: บันทึกส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่ที่่กห่0509/216่ลง่13่กุมภาพันธ์่2558) 
 
5.่ ในการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ได้ก าหนดให้มีวาระการ

ประชุมให้หน วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง่ และ
ความก้าวหน้าในการเบิกจ ายงบประมาณ่เป็นประจ าทุกเดือน่่่เพ่ือให้ผู้บัญชาการทหารเรือ่ผู้บริหารระดับสูง่
และผู้บริหารของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ ได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องดังกล าว่ รวมทั้งถกแถลงหาข้อยุติ
เพ่ือสั่งการหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต างๆ่ ่ เพ่ือให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้่และให้การเบิกจ ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด่่ 

(เอกสารอ้างอิง: หนังสือเชิญประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ)่ 
 
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ท าหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ่ และก าหนดให้มี
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองทัพเรือไว้เป็นการเฉพาะ่ ล าสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่–่2562่่่่่เมื่อ่
18่ พ.ค.58่ โดยสั่งการให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ ควบคุมก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ่ พร้อมกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติ่ ่และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ ่ทราบ
ภายใน่ 25่ ก.ย.ของทุกปี่ และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ จัดท ารายงายสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีน าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ภายในวันที่่31่ตุลาคม่ของทุกปี 

(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอย างการรายงานฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ) 
 

3. การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ นดินว าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่ พ.ศ.2544่ ประกอบด้วยการควบคุมภายในด้านต างๆ่ 10่
ด้าน่ เพ่ือก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านต างๆ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้่ และให้หน วยขึ้นตรง
กองทัพเรือน าไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ในระดับส วนงานย อยในด้านที่เกี่ยวข้อง่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดท าเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี่ มีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่
6 เดือน่ ่ ่ ่ ่ ่ โดยก าหนดให้กรมจเรทหารเรือ่ (7่ ด้าน)่ และส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่ (3 ด้าน)่ เป็น
ผู้สอบทานการด าเนินการของหน วยงานย อยในด้านที่รับผิดชอบ และหากมีข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน
ดังกล าว่กองทัพเรือจะสั่งการให้หน วยต างๆ่ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นๆ่ต อไป 
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(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอย างการรายงานผลฯ่ที่มีข้อเสนอแนะ) 
 
 
กองทัพเรือได้ก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกองทัพเรือ่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์่ 

 หาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือ พร้อม Flow Chart 
 
กองทัพเรือได้มรีะเบียบกองทัพเรือว าด้วยข้อมูลข าวสารของราชการ่ พ.ศ.2558่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ข้อมูลข าวสารกองทัพเรือ่ ่ โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ่ (สายงานการกิจการพลเรือน)่ เป็นประธานกรรมการ่่
มีหน้าทีโ่ดยย อคือ่ การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข าวสารของกองทัพเรือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข าวสารของราชการ่ พ.ศ.2540่ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว าด้วยข้อมูลข าวสารของ
ราชการ่ พ.ศ.2544่ ่ โดยก าหนดให้ฐานทัพเรือในพ้ืนที่ต างๆ่ จ านวน่ 4่ แห ง่ ได้แก ่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ่ ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ่ทัพเรือภาคที่่ 2่และทัพเรือภาคท่ี่3่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข าวสารของกองทัพเรือ่ประจ าพ้ืนทีต่ างๆ่
เพ่ือให้ประชาชนติดต อขอรับบริการข้อมูลข าวสารได้อย างสะดวก่ และแต งตั้งให้มีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ
ตั้งแต นาวาตรีขึ้นไป่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข าวสาร่ท าหน้าที่ก ากับดูแล่และรับผิดชอบให้บริการข้อมูล
ข าวสารแก ประชาชน่ และให้จัดสถานที่ส าหรับให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู่ ศึกษา่ ค้าคว้าข้อมูลข าวสาร่ และ
เป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลข าวสารของส วนราชการ่ และให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ่ เป็น
ศูนย์ข้อมูลข าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ส วนกลางของกองทัพเรือ 

(เอกสารอ้างอิง่:่ระเบียบกองทัพเรือว าด้วยข้อมูลข าวสารของทางราชการ่พ.ศ.2558) 
 
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ โดยก าหนดตัวชี้วัดใน

มิติด้านคุณภาพการให้บริการด้านความพึงพอใจและไม พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ ไว้
จ านวน่6่ตัวชี้วัด่ได้แก  

1. ร้อยละของความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
2. ร้อยละของความผาสุกและความพึงพอใจของก าลังพลกองทัพเรือในภาพรวม 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณาและด าเนินการจนได้ข้อยุติในแต ละ

ปีงบประมาณ 
5. ระดับการมีส วนร วมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี

ส วนร วมในกระบวนการท างานของกองทัพเรือ 
6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข าวสารกองทัพเรือตามศูนย์ข้อมูลข าวสาร

กองทัพเรือในพ้ืนที่ 
(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2555 – 2558) 
 

(7) การประเมินผลการด าเนินการ 
 

- กองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารกองทัพเรือ่รวมทั้งระบบก ากับ
ดูแลองค์การ 
- ผู้บริหารกองทัพเรือและระบบก ากับดูแลองค์การ่ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนาต อและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน าองค์การอย างไร 
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= กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารกองทัพเรือ รวมทั้งยังไม่มีการ

ประเมินผลระบบก ากับดูแลองค์การ 
= กองทัพเรือยังไม่มีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุง

ประสิทธิผลของระบบการน าองค์การ 
 
ด้านการประเมินผลการด าเนนิการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 

ผู้บัญชาการทหารเรือได้ก าหนดให้กรมยุทธการทหารเรือ่ รวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้
บัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่จากหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่และหน วยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่
โดยกรมฝุายอ านวยการด้านที่รับผิดชอบ่เสนอถึงผู้บัญชาการทหารเรือภายในเดือนกุมภาพันธ์่และกรกฎาคม่58 

(เอกสารอ้างอิง่: รายงานการประชุมหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ) 
- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  
ผู้บริหารระดับสูงชั้นยศนายพลเรือ่ ่ ผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน/

ผลการด าเนินการของในหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่ เป็นรายบุคคล่ เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน่ เลื่อนยศ่ และเลื่อนต าแหน ง่ ่ ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ
โดยดุลยพินิจของผู้บัญชาการทหารเรือ่่ในช วงเดือนเมษายน่และ่ตุลาคม่เป็นปกติประจ าปีละ่2่ครั้ง่ 

ผู้บริหารชั้นยศนาวาเอก่และนาวาเอก่(พิเศษ)่่่่กองทัพเรือได้ก าหนดแนวทางการประเมิน่วิธีการ
ประเมิน่ และก าหนดผู้ได้รับการประเมิน่ โดยจัดให้มีการประเมินนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศนาวาเอก่ และ
นาวาเอก่ (พิเศษ)่ ่ ่ ่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาบรรจุของผู้บังคับบัญชาในการปรับย้าย่ และการ
สรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นนายพลเรือ่่และนาวาเอก่(พิเศษ)่ในวาระเดือนเมษายน่และ
เดือนตุลาคม่โดยจะพิจารณาจากความซื่อสัตย์่คุณธรรม่จริยธรรม่และความยุติธรรมเที่ยงตรง่ความมีเกียรติ
ละศักดิ์ศรี่ ความเป็นผู้น า่ ความรู้ความสามารถ่ และการตัดสินใจ่ และน าผลการประเมินมาพิจารณาประกอบ 
กับล าดับอาวุโสของรุ น  

(เอกสารอ้างอิง่: บันทึกกรมก าลังพลทหารเรือ่ที่่กห่0503/2่ลง่30่ธันวาคม่2557) 
 
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติชั้นยศเรือตรี่จนถึงนาวาเอก่(พิเศษ)่่่่่กองทัพเรือได้ใช้การประเมินค านายทหาร

สัญญาบัตรของกองทัพไทย่ และน าผลการประเมินฯ่ ไปใช้ประกอบในการขอบ าเหน็จประจ าปี่ ่ ในช วงเดือน
เมษายน่และ่ตุลาคม่เป็นปกติประจ าปีละ่2่ครั้ง่ 

(เอกสารอ้างอิง่ : บันทึกกรมก าลังพลทหารเรือ่ ที่่ กห่ 0503/6145่ ลง่ 28่ มิถุนายน่ 2544่ และ
บันทึกคณะกรรมกากรประเมินค านายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ่ลง่27่สิงหาคม่2545) 

 
ผู้ปฏิบัติชั้นยศนายทหารประทวน่ และลูกจ้างประจ า่ กองทัพเรือได้อนุมัติแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพเรือ่ และแนวทางการประเมิน่ แต ยังไม ได้น าไปสู การปฏิบัติ่ ปัจจุบันก าลังอยู ใน
ระหว างการก าหนดรายละเอียดเพื่อให้มีการวัดผลในเรื่องต างๆ่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

(เอกสารอ้างอิง่: บันทึกกรมก าลังพลทหารเรือ่ที่่กห่0503/4147่ลง่28่กรกฎาคม่2557) 
 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกองทัพเรือ 
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กองทัพเรือจะประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ่ ผ านตัวชี้วัดต างๆ่ ในมิติต างๆ่ 4่ มิติ่
ตามที่ก าหนดไว้ค ารับรองการปฏิบัติราชการ่ประจ าปี่ของกองทัพเรือ่ ่ ่ ่ ่ ่ที่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ลงนามใน
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี่ ระหว าง่ กับรัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม่ เป็นประจ าทุกปี่ ่ โดย
กองทัพเรือจะรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี่ ให้กับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ่ ใน
วงรอบ่6่เดือน่9่เดือน่และ่12่เดือน่ 

(เอกสารอ้างอิง่: ค ารับรองการปฏิบัติราชการ่ประจ าปีของกองทัพเรือ่่) 
 

 
 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่ างมีจริยธรรม 
 

(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
 

- กองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในกรณีทีก่ารบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบต อสังคม
กองทัพเรือได้คาดการณ์ล วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต อการบริการและการปฏิบัติงาน่ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตอย างไร 
 

การปฏิบัติงานปกติตามพันธกิจที่รับผิดชอบของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และหน วยเฉพาะกิจ่ กองทัพเรือ่
หน วยต างๆ่ ดังกล าวได้มีการก าหนดระเบียบ่ ข้อบังคับ่ ค าสั่ง่ แนวทางปฏิบัติ่ ระเบียบปฏิบัติประจ า่ เพ่ือเป็น
การปูองกัน่ หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับสังคม่ ในการปฏิบัติงานของหน วยต างๆ่ ไว้เป็นประจ า
แล้วอยู ส วนหนึ่ง่เช น่ 

1) การถ ายของเสียลงสู แม น้ า/ทะเลของเรือที่เข้ารับการซ อมบ ารุงในอู เรือ่ 
2) การจัดเก็บลูกปืนและเครื่องสรรพาวุธ่ 
3) การล าเลียงวัตถุระเบิด่ 
4) การก าหนดกฎการปะทะของหน วยก าลังทหารในพ้ืนที่ปฏิบัติการ่เป็นต้น่่่ 
5) การประกาศชาวเรือ่ก อนการฝึกยิงอาวุธ 

(เอกสารระเบียบ่ข้อบังคับ่ค าสั่ง่แนวทางปฏิบัติ่ระเบียบปฏิบัติประจ าของหน วยที่เก่ียวข้อง) 
 
กรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบต อสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่กองทัพเรือมี

แนวทางในการด าเนินการ่เช น 
 

กรณีเกิดผลกระทบทางลบ การด าเนินการแก้ไข 
1.่การก าจัดวัสดุติดเชื้อของสถานพยาบาล่(พร.)่ 
 

- พร.ตรวจสอบข้อมูล 

2.่การจัดเก็บลูกปืนและเครื่องสรรพาวุธ่(สพ.ทร.) 
 

 

3.่การล าเลียงวัตถุระเบิด่(สพ.ทร.) 
 

 

4.่การก าหนดกฎการปะทะของหน วยก าลังทหารใน -่น.อ.อุทานฯ่กรณีตัวอย าง ฉก.นย.ทร. 
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กรณีเกิดผลกระทบทางลบ การด าเนินการแก้ไข 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ (กปช.จต.) 
  
  

 
(ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติประจ าของ

หน่วยที่เกี่ยวข้อง) 
 

- น.ท.สุเชฐฯ ตรวจสอบข้อมูลจาก กพบ.สปช.ทร.- การจัดการผลกระทบทางลบ 
 
 
กองทัพเรือมีการเตรียมการเชิงรุกอย างไร่ถึงความกังวลและผลกระทบเหล านี้่รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห วงโซ อุปทานที่มีประสิทธิผล 
- กองทัพเรือมีกระบวนการ่ตัววัด่และเปูาประสงค์ที่ส าคัญอะไร่เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม่ระเบียบ่
ข้อบังคับท่ีก าหนดหรือดีกว า 
- กองทัพเรือได้มีการก าหนดกระบวนการ่ตัววัด่และเปูาประสงค์ที่ส าคัญ่เพ่ือด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ่และการปฏิบัติงานของตนอย างไร 
 

= กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 
(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 
- กองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการส งเสริมและสร้างความมั่นใจว าการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมี
การประพฤติปฏิบัติอย างมีจริยธรรม  

 
- ก าหนดตัวชี้วัด  
- มีหน่วยรับผิดชอบ 
- มีการรายงานผล 
 

การส่งเสริมการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 ค่านิยมกองทัพเรือ : SAIL ส่วนหนึ่งได้ปลูกฝงัให้ก าลงัพลมีค่านิยมในเรื่องของ I: Integrity and 

Gentleman ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม่
(คุณงามความดี)่จริยธรรม่(ประพฤติชอบ)่มีเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไม โอ้อวด่ไม ทบัถม่ไม ก้าวร้าวผู้อื่น่ไม อิจฉา
ริษยา่มีความสุภาพอ อนโยน่รูจ้ักกาลเทศะมีน้ าใจนักกีฬา่พร้อมที่จะให้ความช วยเหลือผู้อื่นเสมอ่รวมทั้งประพฤติตน
อย างเสมอต้นเสมอปลาย 

นโยบายผูบ้ัญชาการทหารเรือ่ประจ าปีงบประมาณ่2558่ด้านก าลังพลก าหนดให้พัฒนาก าลงัพลให้มีคุณธรรม่
จริยธรรม่อุดมการณ์่ความรักชาติ่และยึดมัน่ตามค านยิมกองทัพเรือ 

- ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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กองทัพเรือก าหนดให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่ โดยกองอนุศาสนาจารย์จัดให้มีการอบรมศีลธรรมให้กับก าลังพล
ของหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ่ และเผยแพร บทความ/แนวความคิดทางธรรม่ เพื่อส งเสริมให้ก าลังพลในทุกระดับมีการ
ประพฤติปฏิบตัิอย างมีจริยธรรมอย างสม่ าเสมอเปน็ประจ าทุกเดือน 

(เอกสารอ้างอิง่: ตัวอย างการอบรมศีลธรรม่และบทความ/แนวความคิดทางธรรม) 
 

กองทัพเรือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว าด้วยวินัยทหาร่ พ.ศ.2476่ ก าหนดให้ก าลังพลทุกนายต้อง
รักษาวินัยทหารอย างเคร งครัด่ ซึ่งส วนหนึ่งของวินัยทหารดังกล าวได้ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่มีจริยธรรมอยู 
ด้วย่ 

(เอกสารอ้างอิง่: พระราชบัญญัติว าด้วยวินัยทหาร่พ.ศ.2476) 
 
- ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม กองทัพเรือ และคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงกลาโหม 

 
 
การสร้างความม่ันใจว่าการปฏิบัติการทุกด้านของกองทัพเรือมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
 
= กองทัพเรือยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 
กองทัพเรือมีกระบวนการ่และตัววัด่หรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไร่ในการส งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลทั่วทั้งองค์การ่รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส วนได้
ส วนเสียทุกกลุ ม 
 

แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ ให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย่ และกฎระเบียบ่ โดย
ก าหนดตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ่ด้านต างๆ่ไว้่ประกอบด้วย 

ด้านการเป็นองค์กรที่ดีในการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ่ก าหนดตัวชี้วัดไว้จ านวน่6่ตัวชีว้ดั่ได้แก  
1. ร้อยละความส าเร็จของกิจกรรมการลดผลกระทบทางลบกับสังคม่ (Corporate Social 

Responsibility : CSR) อันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ่เพ่ือขยายกระแสสนับสนุน
จากประชาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ่ และการเสนอความต้องการ
งบประมาณได้ตามแผนงานที่ก าหนดในแต ละปีงบประมาณ 

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี่กองทัพเรือ่ตาม
แผนที่ก าหนดในแต ละปีงบประมาณ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่และกฎหมาย่ก าหนดตัวชี้วัดไว้จ านวน่2่ตัวชีว้ัด่ได้แก  
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข าวสารกองทัพเรือตามศูนย์ข้อมูลข าวสาร

กองทัพเรือในพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของความไว้วางใจของผู้มีส วนได้ส วนเสียที่มีต อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลตนเองที่ดี

ของส วนราชการ่และตัวชี้วัดที่ส าคัญของพฤติกรรมที่ฝุาฝืนจริยธรรม่ไว้่ประกอบด้วย 
1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี่ กองทัพเรือ่ ตามแผนที่

ก าหนดในแต ละปีงบประมาณ 
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2. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณาและด าเนินการจนได้ข้อยุติในแต ละ
ปีงบประมาณ 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
่(เอกสารอ้างอิง่:่แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2555 – 2558) 
 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขัดต อหลักจริยธรรม 
 
ด้านกระบวนการในการส งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย างมีจริยธรรม กองทัพเรือถือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ่ ว าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 โดยวินัยทหาร่คือ่การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร และทหารทุกคนจะต้องรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ่ ผูใดฝาฝนจะถือวาผูนั้นกระท าผิด 
และต้องได้รับการลงทัณฑ์ตามที่ก าหนด่และอาจต้องถูกปลดประจ าการ่หรืออาจถูกถอดยศทหาร่่ 

(เอกสารอ้างอิง่:่พระราชบัญญัติ่ว าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476) 
 
กรณกีองทัพเรือได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื่องต างๆ่ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่ขัด

ต อหลักจริยธรรม่ กองทัพเรือจะส งเรื่องให้หน วยที่ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ตรวจสอบข้อเท็จจริง่ และแก้ไขปัญหา่
แล้วรายผลการการปฏิบัติให้ส านักงานเลขานุการกองทัพเรือ่ เพ่ือแจ้งการปฏิบัติให้ผู้ที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
ต อไป่ หากการปฏิบัติดังกล าวมีการแต งตั้งกรรมการสอบสวนและต้องมีการลงทัณฑ์่ หรือด าเนินคดีทางแพ ง/
อาญา่จะเสนอผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ด าเนินการ่หรือด าเนินคดีตามกฎหมายต อไป 

- ตรวจสอบการปฏิบัติกับ่สลก.ทร. 
 

 
ค. ความรับผิดชอบต่ อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

(10) ความผาสุกของสังคม 
 

-่กองทัพเรือค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส วนหนึ่งในยุทธศาสตร์่และการปฏิบัติการ
ประจ าวันอย างไร่รวมถึงได้มีส วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม่สังคม่และเศรษฐกิจ่
อย างไร 
 
Keywords อย างไร่= 

เขียนเล าตามแนวทาง่ADLI  
มีแนวทางอย างไร 
น าไปปฏิบัติ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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กองทัพเรือได้ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ ่โดยแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ่ได้ก าหนดเปูาประสงค์ท่ีเกีย่วข้องในเรื่องดังกล าวไว้่ประกอบด้วย 

1.่สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย่และได้รับการเทินทูนอย างสมพระเกียรติ 
2.่อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัย

คุกคามทางทหาร 
3.่ด ารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย างต อเนื่อง 
4.่ด ารงการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนงานเพ่ือความมั่นคง่การบรรเทาสาธารณภัย่ช วยเหลือประชาชน่การ

พัฒนาประเทศ่และการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย 
 

ด้านการปฏิบัติงานประจ าวัน 
กองทัพเรือได้ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส วนหนึ่งของการปฏิบัติการประจ าวัน่

โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมต าง่ประกอบด้วย 
  : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ 
  : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  : กิจกรรมการปลูกปุาชายเลน่และปลูกปุาต้นน้ าในพ้ืนที่ต างๆ่ของกองทัพเรือ 
  : โครงการหมู บ้านปูองกันตนเองตามแนวชายแดน 
  : โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 
  : การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด่ในพ้ืนที่ต างๆ่ของกองทัพเรือ 
  : ความร วมมือกับหน วยงานภาครัฐ่และองค์กรเอกชน่ในกิจกรรมต างๆ่เช น่ 

1. กิจกรรมเก็บขยะในแม น้ าเจ้าพระยาร วมกับกรุงเทพมหานคร่กรมเจ้าท า่และสมาคม
สร้างสรรค์ไทย่(ตาวิเศษ)่ในโครงการ่“ร วมใจท าไทยให้สะอาด”่ตั้งแต บริเวณสะพาน
พุทธยอดฟูาจุฬาโลก่จนถึงสะพานปิ่นเกล้า่ 

2. กองทัพเรือกับ่AIS สู้ภัยหนาว่และช วยเหลือภัยแล้ง 
3. การช วยเหลือน้ าท วม่การช วยเหลือภัยแล้ง่การช วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย่ 
4. การจัดตั้งศูนย์ช วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าเนื่องในวันลอยกระทง่ระหว างสะพานพระราม่

๘่จนถึงสะพานตากสิน่และบริเวณท าเรือบางนาจนถึงอ าเภอพระปะแดง่ 
 : มาตรการประหยัดพลังงานกองทัพเรือ 
: ร วมมือกับกระทรวงพลังงานในการเปลี่ยนหลอดไฟของหน วยต างๆ่ในกองทัพเรือเป็นหลอดประหยัดไฟ่
และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่หน วยงานของกองทัพเรือ 
 : การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือในการแจกจ าย/แจ้งเวียนเอกสารต างๆ่ 
: การใช้พลังงานทดแทนประเภทต างๆ่กับยานพาหนะ/เรือธุรการของกองทัพเรือ 
 

(11) การสนับสนุนชุมชน 
 

-่กองทัพเรือด าเนินการอย างไร่ในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแก ชุมชนที่ส าคัญของกองทัพเรือ 
- ชุมชนที่ส าคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการก าหนดชุมชนดังกล าว่รวมถึง
วิธีการก าหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีส วนร วม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ
กองทัพเรือ 
- ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีส วนร วมในการด าเนินการดังกล าวอย างไร 
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กองทัพเรือด าเนินการในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง่ในด้านการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือความมั่นคง่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ่โดยผู้บริหารได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม่ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน่สังคม่ได้แก ่ 
  : โครงการหมู บ้านปูองกันตนเองตามแนวชายแดน 
  : โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 
 
- ชุมชนที่ส าคัญของกองทัพเรือมีอะไรบ้าง่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการก าหนดชุมชนดังกล าว่รวมถึง
วิธีการก าหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีส วนร วม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ
กองทัพเรือ 
- ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีส วนร วมในการด าเนินการดังกล าวอย างไร 
 

ชุมชนที่ส าคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย 
1. ชุมชนที่มีต าบลที่ตั้งอยู บริเวณใกล้เคียง่กับหน วยของกองทัพเรือในแต ละพ้ืนที่  
2. ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ  
3. หน วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส วนร วมในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
4. ประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเล 
5. ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เก่ียวเนื่องกับทะเล  
 
กองทัพเรือมีวิธีการในการก าหนดชุมชนดังกล าว่รวมถึงวิธีการก าหนดกิจกรรมที่กองทัพเรือเข้าไปมีส วน

ร วม่รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของกองทัพเรือ โดยพิจารณาจาก 
1. ต าบลที่ตั้งอยู บริเวณใกล้เคียงกับหน วยของกองทัพเรือในแต ละพ้ืนที่ 
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
3. การเข้าไปมีส วนร วมในการปฏิบัติงานร วมกัน 
4. ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนในแต ละพ้ืนที่ 
 
การเข้าไปพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการในการได้รับการสนับสนุนจากหน วยงานของกองทัพเรือใน

พ้ืนที่่พิจารณาร วมกับขีดความสามารถของก าลังพล่ยุทโธปกรณ์่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หน วยงานของ
กองทัพเรือในพื้นที่นั้นๆ่สามารถให้การสนับสนุนได้ 

- ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง 
 
ผู้บริหารของกองทัพเรือและบุคลากรมีส วนร วมในการด าเนินการกิจกรรมต างๆ่เช น่การเป็นประธานใน

การสวนสนามทางเรือของสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล่ในพ้ืนที่ต างๆ่การมอบหมายให้หัวหน้า
หน วย/ผู้แทน่เป็นตัวแทนกองทัพเรือ่หรือจัดก าลังพลไปร วมในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต างๆ่เช น่การปลูกปุา
ชายเลน่การก าจัดขยะบริเวณชายหาด/ในทะเล่เป็นต้น 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 


