PMQA หมวด 1
การนาองค์กร
ประจาปี 2562

หมวด 1 : การนาองค์กร
ในหมวดการนาองค์การเป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สั่งการ
หรือชี้นาให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระบบการกากับ
ดูแลองค์กร วิธีการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ใช้เพื่อบรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน: ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
นาองค์การอย่างไร
ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารทาด้วยตัวเอง ในการชี้นาและทาให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยั่งยืน
อธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการ
ดาเนินการที่ดี รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญ
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1. วิสัยทัศน์และค่านิยม
-่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ดาเนินการอยางไร่ในการกาหนดวิสัยทัศน์และคานิยม
่่่
นย.มีแนวทางดาเนินการในการกาหนดวิสัยทัศน์และคานิยมผานคณะกรรมการ่โดย่ผบ.นย.ได้แตงตั้ง
และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินยุทธศาสตร์หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่(คาสั่ง่นย.
(เฉพาะ)่176/2559่ลง่10่ธ.ค.59่เรื่อง่แตงตั้งคณะกรรมการทบทวน่วิสัยทัศน์่พันธะกิจและคานิยม่นย.)่
ซึ่งมี่ผบ.นย.่เป็นประธาน่่ทาหน้าที่ในการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศ น์หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่่่มีการ
ระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร่นย.มีกระบวนการ่ทบทวน
วิสัยทั ศน์่ และพั นธะกิจ่โดยการจั ดประชุม่ระดมความคิด เห็น่เมื่อ ่13่ธ.ค.59่(ตาม่บั นทึก่นย.ที่่กห่
0519.1/503่ลง่2่ธ.ค.59่เรื่อง่จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการจัดทาวิสัยทัศน์่นย.)่และได้
ทบทวนทุก่5่ปี่่และนาไปจัดทาแผนแมบทการพัฒนาหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในปี่งป.2562

แต่งตังคณะท
้
างาน

ประเมินผล / ทบทวน
ทุก 5 ปี

นาไปใช้ / ขยายผล

จัดทาวิสยั ทัศน์

ผบ.ลงนาม / แจกจ่าย

- ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการถายทอดวิสัยทัศน์่และคานิยมสูการปฏิบัติ่
โดยผานระบบการนาองค์การไปยังบุคลากรในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ่หรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ่หรือสงมอบงานตอกันที่สาคัญ่ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีแนวทางในการถายทอดวิสัยทัศ น์่และคานิยมสูการปฏิบัติ่
ของหนวยขึ้นตรง่โดยผานชองทางสื่อสารตาง่ๆ่ที่มีอยูของหนวยดังนี้
1.่มีการเผยแพรวิสัยทัศน์่นย.่่ผานทางเอกสารตาง่ๆ่ของ่นย่.เชน่วารสารนาวิกโยธิน่ หนังสือที่ระลึก
ครบรอบ่60่ปี่นย.่
2.่เผยแพรวิสัยทัศน์่นย.่ผานทาง่Website ของ่นย.่และ่Websiteของ่นขต.นย.และหนวยเฉพาะกิจ่
(www.marines.mi.th)
3.่เผยแพรเป็น่Video Presentation และ่Power Point ในการบรรยายสรุปให้กับคณะฯตางๆที่เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน่นย.่
4.่ประชาสัมพันธ์่วิสัยทัศน์่นย.่ผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของ่นย.ตามพื้นที่ตาง่ๆ่ที่มีหนวยทหาร
นาวิกโยธินตั้งอยูและระบบเสียงตามสายภายในหนวยงานตาง่ๆ่ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่(วิทยุ่สทร.5)
5.่เผยแพรวิสัยทัศน์่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ผานทางแผนป้ายประชาสัมพันธ์ตาง่ๆ แผนพับ, ป้าย
ประกาศ่ตามสถานที่ตาง่ๆ่และในโอกาสตาง่ๆ่
(เอกสารอ้างอิง่:ป้ายแสดงวิสัยทัศน์่ผบ.นย.)
่- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมของ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินอยางไร
นย.มีแนวทางแสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมผานทางคาขวัญ ของหนวย่เชน่“นาดี่ตามดี”่
“เมื่อรบต้องชนะ” “รบอยางไร่ฝึกอยางนั้น” โดยที่ผู้บังคับบัญชาแตละระดับชั้น่จะแสดงตนเป็นตัวอยางใน
เรื่องคานิยม่R่–่ความจงรักภักดี่T่–่ความสามัคคี่่M่-่่C่–่ความกล้าหาญ่

2. การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่นตอการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม่ความโปรงใส่และความมีจริยธรรมอยางไร
- ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหลานี้อยางไร
นย.มีแนวทางการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม่ความโปรงใส่และความมีจริยธรรม่
ผานระเบียบที่่ทร.วางไว้แล้ว่ดังนี้่
1.่นย.่กาหนดให้่สานักงานตรวจสอบภายใน่นย.่(สตน.นย.)่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจ่ความถูกต้องในการปฏิบัติ
ตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่การปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ่การเงินและการบัญชี่ตลอดจนการพัสดุและ
ทรัพย์สิน่ของหนวยตาง่ๆ่ใน่นย.ในนามของ่ผบ.นย.่่โดยจัดทาเป็นแผนการตรวจของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน่นย.ประจาปีเสนอผลการตรวจให้่ผบ.นย.่ได้รับทราบข้อผิดพลาด่ด้านงบประมาณ่การเงินและการ
บัญชี่การพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบและหากมีข้อเสนอแนะ่จากการตรวจราชการจะสั่งการให้หนวย
ตางๆ่ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้น่ๆ่ตอไป
(เอกสารอ้างอิง่:่รายงานผลการตรวจราชการ่ประจาปี่2559่ของสานักงานตรวจสอบภายใน่นย.)
2.่ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือวาด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ่พ.ศ.2558่เพื่อให้ประชาชน่ติดตอขอรับ
บริการข้อมูลขาวสารได้อยางสะดวก
3.่รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือจัดทารายงาน่สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี่นาเรียนผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ่ภายในวันที่่31่
ตุลาคม่ของทุกปี
4.่ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน่และปราบปรามทุจริตของกองทัพเรือ่และนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของกองทัพเรือ
5.่การพิจารณาที่เกี่ยวกับสิทธิกาลังพล่และการสอบประเภทตางๆ่จะแตงตั้งคณะกรรมการ่ในการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาวขึ้นมาเป็นการเฉพาะ่โดยมีหนวยตางๆ่ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน่
ประกาศให้กาลังพลทั่วไปได้รับทราบ่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น่ๆ่อยางโปรงใส
3. การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ที่จะทาให้หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีความยั่งยืน
ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการในเรื่องดังตอไปนี้อยางไร
-่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ่การปรับปรุงผลการดาเนินการของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
-่สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่สงมอบประสบการณ์ที่ดีให้แกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
อยางคงเส้นคงวา่และสงเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ
-่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่และความคลองตัวของ
องค์การ
-่มีสวนรวมในการถายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ่และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน
นย.มีแนวทางสร้างองค์กรคุณภาพที่ยั่งยืนโดยนาการดาเนินการตามนโยบาย่ทร.ที่มีอยู่มาปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม่เชน่KM PMQA จัดตั้งสานักงานพัฒนาระบบบริการ่นย.(เพื่อพลาง)่ขึ้น่โดยมีเสนาธิการหนวย

บัญชาการนาวิกโยธินเป็นหัวหน้า่่ จัดตั้งกองวิทยาการ(เพื่อพลาง)่ศฝ.นย.่มีแผนกพัฒนาวิ จัย่เพื่อสร้าง
นวัตกรรมให้กับหนวยงานในอนาคต่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังพล่่
สงเสริมการเรียนรู้ให้กับกาลังพลให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการทหาร่
(เอกสารอ้างอิง: การจัดสัมมนา่การจัดกาลัง่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ปฏิบัติงานในกองกาลังป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด่และหนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ่/หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้่
ประจาปีงบประมาณ่2562่เพื่อให้สามารถสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ่พ.ศ.2560่– 2579)
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
4. การสื่อสาร
-่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั่วทั้งองค์การ่และกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญ
-่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
และเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง่รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลในการสื่อสาร
ให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญ
-่ผู้บริหารของหนวยบัญ ชาการนาวิกโยธิน มีบทบาทเชิงรุกอยางไร่ในการจูงใจบุคลากร่ซึ่ งหมายรวมถึง
การมีสวนรวมในการให้รางวัล่และยกยองชมเชย่เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
นย.มีแนวทางการสื่อสารและสร้างความผู กพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ่ โดยได้ดาเนินการสื่อสาร
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร่ผู้รับบริการ่และผู้มีสวนได้เสียตามชองทางตางๆ่ตามความเหมาะสม่เชน่
(เอกสารอ้างอิง:่การชี้แจง่ประชาสัมพันธ์หน้าแถวตรวจยอดบัญชีพลประจาวัน่กิจกรรมกีฬาทุกวันพุธ่การจัด
กาลังพล่นย.เข้ารวมการแขงขันไตรกีฬานาวี่กองทัพเรือ)
โดยดาเนินการการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง่( ตาม
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ปี่ 2560่ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัด่หรือ่KPI ในการบริหาร
หนวย่เพื่อให้หนวยตางๆ่ใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน่เสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียไว้โดยให้หนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและหนวย
เฉพาะกิจนาวิกโยธิน่ประเมินผลการปฏิบัติงาน่ตามตัวชี้วัดที่กาหนดถึงหนวยบัญชาการนาวิกโยธินตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนด
(เอกสารอ้างอิง:่ตรวจสอบกับนโยบายผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประจาปีงบประมาณ่2559)่่่่่

5. การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
-่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการทาให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธินบรรลุวัตถุประสงค์่ปรับปรุงผลการดาเนินการ่สงเสริมนวัตกรรม่และบรรลุวิสัยทัศน์
-่ในการกาหนดความคาดหวังตอผลการดาเนินการ่ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินพิจารณาถึงการสร้าง
ความสมดุลของคุณคาระหวางผู้รับบริการ่และผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมตาง่ๆ่อยางไร

นย.มีแนวทางการทาให้เกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง่โดย นย.ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์่หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน่มีการกาหนดเป้าหมาย่และตัวชี้วัด่ในระดับหนวยบัญชาการนาวิกโยธินไว้อยางชัดเจน่
โดยให้หนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและหนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน่ถายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง่ไปสู แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ่ และเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณหน วยต างๆ่จะต้ อ งรายงานผล
ความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหนวย่เพื่อรวบรวมประเมินผลและรายงานให้ผู้บัญชาการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินทราบ่(รางแผนยุทธศาสตร์่นย.20่ปี)่(ผบ.นย.จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานให้กับกาลังพลรับทราบ่การจัดกาลังพล่นย.เข้ารวมการแขงขันไตรกีฬานาวี่กองทัพเรือ)
โดยดาเนินการ่ ในการประชุม่นขต.นย.และหนวยเฉพาะกิจ่จะมีวาระการประชุมให้มีการติดตามผล
การดาเนินงานในเรื่องตางๆ่รวมไปถึงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน่และการเบิกจายงบประมาณ่ในภาพรวมของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประจาทุกเดือน่
เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดาเนินการ่ปัญหา่อุปสรรค่ข้อขัดข้อง่และกาหนดนโยบาย/สั่งการ่เพื่อปรับ
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้่ (เอกสารอ้างอิง:่รายงานบันทึกการประชุม
ประจาเดือน)
1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแล
ของส่วนราชการ และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้กากับดูแลและการปรับปรุงการนาองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่
ส่วนราชการสร้างความมั่นใจว่า มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
ก. การกากับดูแลองค์การ
6. ระบบการกากับดูแลองค์การ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ดาเนินการอยางไรในการทบทวนและทาให้ประสบความสาเร็จในระบบ
การกากับดูแลที่สาคัญตอไปนี้
- ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่
-่ความรับผิดชอบด้านการเงิน่และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
่
-่การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีสวนได้สวนเสีย
นย.มีแนวทางการกากับดูแลองค์การ่โดยการทาให้ประสบความสาเร็จในระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี
ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินดังนี้
่่ด้านความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
่(ผบ.นย.จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกาลังพลรับทราบ่การจัดกาลังพล่นย.เข้ารวมการ
แขงขันไตรกีฬานาวี่กองทัพเรือ)
่ความรับผิดชอบด้านการเงิน่และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(เอกสารอ้างอิง่:่ตัวอยางการรายงานผลการตรวจราชการ่ประจาปี่2559่ของสานักงานตรวจสอบภายใน่นย.)่
การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีสวนได้สวนเสีย

(หน วยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ได้ ส นั บ สนุ น ่การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในกองทั พ เรื อ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่พ.ศ.2544่เพื่อกากับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานด้านตางๆ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้)
7. การประเมินผลการดาเนินการ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการประเมินผลการดาเนินการของผู้บริหารหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน่รวมทั้งระบบกากับดูแลองค์การ
ผู้บริหารหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและระบบกากับดูแลองค์การ่ใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้น
ไปพัฒนาตอและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การอยางไร
นย.มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินการ่นย.ดาเนินการอยางไรในการประเมินผลการดาเนินการของ
ผู้บริหารหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่รวมทั้งระบบกากับดูแลองค์กร่
ผู้บริหารหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและระบบกากับดูแลองค์การใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ
ข้างต้นไปพัฒนาตอและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์กรอยางไร
ด้านการประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ได้กาหนดให้
กองยุทธการรวบรวมผลการปฏิบัติตามนโยบาย่ผบ.นย.ประจาปีงบประมาณ่2559่จาก่นขต.นย.และหนวย
เฉพาะกิจ่โดยกรมฝ่ายอานวยการด้านที่รับผิดชอบ่โดยเสนอถึงผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินภายใน
เดือนกุมภาพันธ์่และสิงหาคม่59
นย.ได้ดาเนินการถายทอดอะไรไปแล้วบ้าง
ด้านการประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายกองทัพเรือ
่กองทั พ เรื อ ได้ ก าหนดนโยบายกองทั พ เรื อ ประจ าปี ง บประมาณ่2560่ซึ่ ง ถ ายทอดมาจากนโยบาย
กองทัพเรือ่5่ปี่(พ.ศ.2558 – 2562) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หนวยตางๆ่ในกองทัพเรือนาไปดาเนินงานให้
สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านตางๆ่จานวน่10่ด้าน่(เอกสารอ้างอิง่:่นโยบายกองทัพเรือ่ประจาปี
งบประมาณ่2559)
ด้านการประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย่ผบ.นย.
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กาหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ประจาปีงบประมาณ่2560่เพื่อกาหนด
เป้าหมายรวมกันที่จะพัฒนากองทัพเรือไปสูการเป็นกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ่(Professional
Navy) ให้ได้ในปี่พ.ศ.2567
(เอกสารอ้างอิง่:่รายงานผลการประเมินตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ่ในเดือนสิงหาคม่2559)

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
8. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบ
ตอสังคมหนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้คาดการณ์ลวงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตอการบริการและ
การปฏิบัติงาน่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอยางไร

นย.มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม่่โดย หนวยขึ้นตรงหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่และหนวยเฉพาะกิจ่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ่ข้อบังคับ่คาสั่ง่แนวทางปฏิบัติ่
ระเบียบปฏิบัติประจา่ที่่ทร.่ได้กาหนดไว้่เพื่อเป็นการป้องกัน่หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม่ใน
การปฏิบัติงานของหนวยตางๆ่เชน่
1.กฎการปะทะของหนวยกาลังทหารในพื้นที่ปฏิบัติการ
-่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีการเตรียมการเชิงรุกอยางไร่ถึงความกังวลและผลกระทบเหลานี้่ รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิผล
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีกระบวนการ่ตัววัด่และเป้าประสงค์ที่สาคัญอะไร่เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาม่
ระเบียบ่ข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกวา
- หนวยบัญชาการนาวิกโยธินได้มีการกาหนดกระบวนการ่ตัววัด่และเป้าประสงค์ที่สาคัญ่เพื่อดาเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ่และการปฏิบัติงานของตนอยางไร
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มีคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และจัดทาแผนงานในการปฏิบัตกิ ารตอชุมชน่ตามลาดับความสาคัญ
9. การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการปฏิบัติการทุกด้านของ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่มีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีกระบวนการ่และตัววัด่หรือตัวชี้วัดที่สาคัญอะไร่ในการสงเสริมและกากับดูแล
ให้มีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลทั่วทั้งองค์การ่รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้มีสวนได้สวนเสียทุกกลุม
นย.มีแนวทางการสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการปฏิบัติการทุกด้านของหนวยบัญชาการนาวิก
โยธิน่มีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม่ โดย่การสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการปฏิบัติการทุกด้าน
ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม่
(กองก าลั ง พลได้ รั บ มอบหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล่ตรวจสอบความประพฤติ ข องก าลั ง พล่ และให้ ฝ่ า ย
อนุศาสนาจารย์จัดทาแผนงานในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม่)
โดยได้ดาเนินการถายทอด่ดังนี้
-การสงเสริมการปฏิบัติการทุกด้านของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม่
(สงเสริมจริยธรรมเชน่งานประเพณี่การแตงการในวันประเพณีตางๆ)
(บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม่ที่ฝ่าย่อศจ.อานทุกวันพฤหัสบดี)
-นโยบายผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประจาปีงบประมาณ่2559่ด้านกาลังพลกาหนดให้พัฒนา
กาลังพลให้มีคุณธรรม่จริยธรรม่อุดมการณ์่ความรักชาติ่และยึดมั่นตามคานิยมหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่
(นโยบายผู้บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ประจาปีงบประมาณ่2559)
-หนวยบัญชาการนาวิกโยธินถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาด้วยวินัยทหาร่พ.ศ.2476่กาหนดให้กาลังพลทุก
นายต้องรักษาวินัยทหารอยางเครงครัด่ซึ่งสวนหนึ่งของวินัยทหารดังกลาวได้ได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่ มี
จริยธรรมอยูด้วย
(คูมือวินัยทหาร่พ.ศ.2476)

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
10. ความผาสุกของสังคม
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นสวนหนึ่งในยุทธศาสตร์่และการ
ปฏิบัติการประจาวันอยางไร่รวมถึงได้มีสวนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม่สังคม่และ
เศรษฐกิจ่อยางไร
นย.มีแนวทางคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม่ด้านตางๆดังนี้
ด้านการกาหนดแผนยุทธศาสตร์
หน วยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ่ ทร.่อย างเคร งครั ด ่โดยก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์่นย.่ให้สอดคล้องกับการกาหนดเป้าประสงค์่ทร.่ที่เกีย่ วข้อง่ประกอบด้วย
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย่และได้รับการเทินทูนอยางสมพระเกียรติ่
(การจัดตั้ง่กอ.รปภ.นย.่ณ่พัน่ร.7ฯ)
2.่อธิปไตยของชาติทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางทหาร
3.่ดารงการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยางตอเนื่อง
4.่ดารงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง่การบรรเทาสาธารณภัย่ชวยเหลือประชาชน่การพัฒนา
ประเทศ่และการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
(การจัดตั้งจัดกาลังพลชวยเหลือผู้ประสบภัยตางๆ)
ด้านการปฏิบัติงานประจาวัน
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ่ประกอบด้วย
: กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน่และปลูกป่าต้นน้าในพื้นที่ตางๆ่ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
: การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด่ในพื้นที่ตางๆ่ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
: ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ่และองค์กรเอกชน่ในกิจกรรมตางๆ่
- มาตรการประหยัดพลังงานหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
- การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการแจกจาย/แจ้งเวียน
เอกสารตางๆ (outlook)

11 การสนับสนุนชุมชน
-่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินดาเนินการอยางไร่ในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแกชุมชนที่สาคัญของ
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
-่ชุมชนที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีอะไรบ้าง่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนด
ชุมชนดังกลาว่รวมถึงวิธีการกาหนดกิจกรรมที่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปมีสวนรวม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน

- ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการดังกลาวอยางไร
นย.มีแนวทางการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งแกชุมชนที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่
ในด้านการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง่ในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน่โดย
ผู้บริหารได้กาหนดโครงการ/กิจกรรม่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม่ดังนี้
1. ให้การสนับสนุนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
2. จัดตั้งห้องสมุดภริยา่นย.
3. สนับสนุนกิจกรรมของชมรมภริยา่นย.
- ชุมชนที่สาคัญของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีอะไรบ้าง่หนวยบัญชาการนาวิกโยธินมีวิธีการอยางไรในการกาหนด
ชุมชนดังกลาว่รวมถึงวิธีการกาหนดกิจกรรมที่ หนวยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าไปมีสวนรวม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
- ผู้บริหารของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินและบุคลากรมีสวนรวมในการดาเนินการดังกลาวอยางไร
โดย่นย.ได้มีวิธีดาเนินการ่่กาหนดชุมชนดังกลาว่รวมถึงวิธีการกาหนดกิจกรรมที่หนวยบัญชาการนาวิก
โยธินเข้าไปมีสวนรวม่รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินโดย
พิจารณาจาก
1.่ตาบลที่ตั้งอยูบริเวณใกล้เคียงกับหนวยของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในแตละพื้นที่
2.่ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
3.่การเข้าไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกัน
4.่ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนในแตละพื้นที่
การเข้า ไปพบปะพู ดคุย สอบถามความต้อ งการในการได้ รับ การสนั บสนุ นจากหนวยงานของหนวย
บัญชาการนาวิกโยธินในพื้นที่่พิจารณารวมกับขีดความสามารถของกาลังพล่ยุทโธปกรณ์่และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หนวยงานของหนวยบัญชาการนาวิกโยธินในพื้นที่นั้น่ๆ่สามารถให้การสนับสนุนได้
่

