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นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 
กองทพัเรือ 



 

ค าน า 

 

นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 

กองทพัเรือ 
กระทรวงกลาโหม 

  

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้

สอดคล้องกบัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริหาร

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  และประสทิธผิล 

อนัจะท าให้ประชาชนเกดิความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

 
  กองทพัเรือ จึงได้จัดท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี   อนัประกอบด้วยนโยบายหลัก   

4 ด้านคือด้านรัฐสงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ด้านองค์การ และ          

ด้านผู้ปฏบัิติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติตามนโยบาย หลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏบัิติ และ

ค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน      พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏบัิติควบคู่กบักฎ ข้อบังคับอื่นๆ 

อย่างทั่วถึง  
 
 

(ลงช่ือ) พลเรือเอก................................................ ... 
(ก าธร พุ่มหิรัญ) 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 
วันที่......เดือน สงิหาคม พ.ศ.2552 

 
 



 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

                กองทพัเรือ  กระทรวงกลาโหม  มีหน้าที่เตรียมก าลังกองทพัเรือ การป้องกนัราชอาณาจักร 

และด าเนินการเกี่ยวกบัการใช้ก าลังตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม รวมถึงการน ากฎหมายภายใน 

และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมติค ณะรัฐมนตรี และนโยบายในระดับ

ต่างๆ มาพิจารณาร่วมด้วยแล้ว สามารถสรุปเป็นภารกจิกองทพัเรือ ได้ดังน้ี 
- ปกป้องเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- รักษาสทิธแิละอ านาจอธปิไตยของชาติทางทะเล 
- คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
- ด ารงการคมนาคมทางทะเลให้ได้อย่างต่อเน่ือง 
- ช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกนัอธปิไตยภายในประเทศ 
- สนับสนุนการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน 

  ในฐานะผู้บริหารของ กองทพัเรือ เหน็สมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การ

ที่ดีของ กองทพัเรือ เพ่ือให้การปฏบัิติราชการของ  กองทพัเรือมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมา 

ภิบาล เพ่ือ เป็นที่ยอมรั บของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อนัจะเ ป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการเป็ น

หน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏบัิติงาน และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสยีตลอดไป 
  นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีของ กองทพัเรือ ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏบัิติ

ราชการ แนวทางปฏบัิติ โดยบุคลากรทุกระดับของ กองทพัเรือ จะสามารถน านโยบายการก ากบัดูแลองค์การ

ที่ดีฉบับน้ี ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏบัิติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏบัิติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน

นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี ฉบับน้ี 
 
  กองทพัเรือ จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุง นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีของ

หน่วยงานเป็นประจ า ทั้งน้ี เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทนัสมัยอยู่เสมอ อกีทั้ง เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะ

สญัญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของกองทพัเรือ จึงขอให้ทุกคนได้ลงช่ือในหนังสอืรับทราบดังที่แนบมา

พร้อมกบัคู่มือฉบับน้ี พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏบัิติราชการตลอดไป 
 
 

(ลงช่ือ) พลเรือเอก...................................................  
(ก าธร พุ่มหิรัญ) 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 
วันที่......เดือน สงิหาคม พ.ศ.2552 



 

ใบลงนามรบัทราบของผูป้ฏิบติังาน 
 

หน่วย........ 

กองทพัเรือ 

 
 

 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี ฉบับน้ีแล้ว 

 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจ เกี่ยวกบันโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี และแนวทางปฏบัิติ

เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งมุ่งมั่น ที่จะน าแนวทางปฏบัิติภายใต้ นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซ่ึง

ระบุไว้ ไปยึดถือปฏบัิติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ /โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏบัิติงานของ

หน่วย..........มีธรรมาภิบาลต่อไป 
 
 
                                                                     

    (ลงช่ือ) ...............................................  
                                               

(....................................................)                                                              

ต าแหน่ง..................................... ..... 
                                                                 วันที่..........เดือน..........พ.ศ........... 

 

 



 

ขอ้มูลองคก์าร 
 
วิสยัทศัน ์

กองทพัเรือจะเป็น  กองทพัเรือช้ันน าในภมูิภาคด้วยขนาด ของก าลังรบที่สมดุล ทนัสมัย ภายใต้การ

บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นส าคัญ 

 

พนัธกิจ 

 1. จัดเตรียมก าลังพล ยุทโธปกรณ ์และระบบการส่งก าลังบ ารุงที่สมดุล กะทดัรัด และทนัสมัย  เพ่ือด ารงขีด
ความสามารถให้มีความพร้อมรบในการป้องกนัประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

2.ใช้ก าลังทหารเพ่ือการรักษาอธปิไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และ

เทดิพระเกยีรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏบัิติภารกจิทางทหารอื่น ตามทีไ่ด้รับมอบ 
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทพั สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหา

สงัคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย 
 4. บริหารจัดการกองทพัภายใต้กรอบการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

    
ค่านยิมหลกัขององคก์าร 
 ตามมาตรฐานจริยธรรม 14 ประการ 
  1.  การเชิดชูและรักษาไว้ ซ่ึงพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า 
  2.  การพิทกัษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4.  การพิทกัษ์รักษาไว้ซ่ึงเอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
  5.  การพิทกัษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  6.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  7.  การให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยความรวดเรว็ มีอธัยาศัย และไม่เลือกปฏบัิติ 
  8.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริงภายใต้กรอบของกฎหมาย 
  9.  การยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม 
  10. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 
  11. การมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  12. การยึดม่ันในระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด 
      13. การเชิดชูและรักษาไว้ซ่ึง เกยีรติยศ เกยีรติศักด์ิ ของทหาร 
  14 .การเช่ือถือผู้บังคับบัญชา และการปฏบัิติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งการปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม 
   



 

       โครงสรา้งองคก์าร 
 
 
 
 

              ส่วนบญัชาการ                ส่วนก าลงัรบ                ส่วนยทุธบริการ           ส่วนการศึกษาและวิจยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทพัเรือ 

ส านกังานเลขานุการ

กองทพัเรือ 

กองบญัชาการ

กองทพัเรือ 

กรมอู่ทหารเรือ กองเรือยทุธการ กรมยทุธศึกษา

ทหารเรือ 

กรมสารบรรณทหารเรือ 

กรมแพทยท์หารเรือ 

 

กรมสรรพาวุธ

ทหารเรือ 

กรมช่างโยธา

ทหารเรือ 

กรมอิเล็กทรอนิกส์

ทหารเรือ 

ส านกังานวิจัยและ

พฒันาการทางทหาร

ทหารเรือ 

โรงเรียนนายเรือ 

กรมข่าวทหารเรือ 

กรมก าลงัพลทหารเรือ 

กรมยทุธการทหารเรือ 

กรมส่งก าลงับ ารุง

ทหารเรือ 

กรมการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ 

กรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ 

กรมพลาธิการ

ทหารเรือ 

กรมการขนส่ง

ทหารเรือ 

ทพัเรือภาคท่ี 1 

ทพัเรือภาคท่ี 2 

ฐานทพัเรือกรุงเทพ 

ฐานทพัเรือสตัหีบ 

ทพัเรือภาคท่ี 3 

หน่วยบญัชาการนาวิก

โยธิน 

กรมสารวตัรทหารเรือ 

ส านกังานจัดหา

ยทุโธปกรณท์หารเรือ 

กรมจเรทหารเรือ 

ส านกังานตรวจสอบ

ภายในทหารเรือ 

ส านักงานปลดับัญชี
ทหารเรือ 

กรมการเงนิทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร ์

กรมสวสัดิการ

ทหารเรือ 

กรมวทิยาศาสตร์
ทหารเรือ 

ส านกังานพระธรรมนูญ

ทหารเรือ 

หน่วยบญัชาการ 

ต่อสูอ้ากาศยานและ

รกัษาฝัง่ 



 

หลกัการและแนวคิด 
 

การจัดท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีของ กองทพัเรือ  นับเป็นการสนองตอบต่อ แนวคิด    

ธรรมาภิบาล โดยมภีาพรวมดังน้ี 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 

74  ก าหนดให้  “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงา น ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วย ” และมาตรา 74 

ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ วิสาหกจิ หรือ

เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความ

สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีในการปฏบัิติ

หน้าที่และในการปฏบัิติการอื่นที่เกี่ยวข้องกบัประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงต้องวางตนเป็นกลางทางการ

เมือง….” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังต่อไปนี้  
 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธกีารท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีเป็น

แนวทางในการปฏบัิติราชการ 
 

(5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ

สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีน้ี ถือเ ป็นส่วนหน่ึงของการน า

หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินของไทย อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติ มโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทาง

ในการปฏบัิติราชการ กล่าวคือ 
“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ ความมี

ประสทิธภิาพ คว ามคุ้มค่าในเชิงภารกจิแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏบัิติงาน การลดภารกจิและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกจิและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสนิใจ การ

อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏบัิติหน้าที่ต้องค านึงถึง

หลักการตามวรรคหน่ึง 



 

 ในการปฏบัิติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้

ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏบัิติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบัิติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกจิ 
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด หลักเกณฑ ์

และวิธกีารในการปฏบัิติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏบัิติกไ็ด้” 
 

3. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เร่ืองนโยบายการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้น พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเรว็  มีประสทิธภิาพ  โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได้  ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏบัิติราชการ  และพัฒนาสมรรถนะข อง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้มี ขีดความสามารถในการปฏบัิติราชการและ

การส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการ พัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ และสร้างผู้น า การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการส าหรับประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกดิขวัญก า ลังใจและแรงจูงใจ  ในการพัฒนา

ผลงาน 
 

4. ส านักงาน ก .พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ .ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑคุ์ณภาพก ารบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้

เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏบัิติงานสงู และมีมาตรฐานการท างานเทยีบเคียงกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การน าองค์ก ารน้ัน ดังภาพแสดงข้างล่างน้ี ส่วนหน่ึงได้ให้

ความส าคัญกบัการน าองค์กร (หัวข้อ1.1) เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากบัดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการด้วย

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ  1.2) 
ด าเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้ องมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ

เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้

เกยีรติซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การ

ต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ  ผู้บริหาร

ควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏบัิติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

เหมาะสมหรือไม่  
 
 

 
 
 
   
 



 

 

 
 



 

วตัถุประสงคใ์นการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 

   

เพ่ือให้การปฏบัิติงานของ กองทพัเรือ มีผลในทางปฏบัิติอย่างแท้จริง และเกดิประโยชน์กบัทุกฝ่าย 

การจัดท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
1)  เพ่ือ เป็น นโยบายและแนวทางปฏบัิติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกดิขึ้นใน

หน่วยงานและสามารถน าไปปฏบัิติและติดตามผลได้อยางเป็นรูปธรรม 

2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏบัิติงาน ด้านต่างๆ ของ  กองทพัเรือ ทั้งน้ี 

เพ่ือมิให้เกดิการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อนัจะท าให้เกดิความสญูเสยีต่อรัฐ สงัคม 

สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และผู้ปฏบัิติงานภายใน กองทพัเรือ 

3)  เพ่ือสร้างการ ยอมรับ  ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจ และศรัทธา ให้เกดิขึ้นกบั

ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

 



 

 นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  กองทพัเรือ ได้ก าหนดนโยบาย

การก ากบัดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  4 ด้าน และแนวทางปฏบัิติภายใต้กรอบนโยบาย หลัก

คือ 1) ด้านรัฐ สงัคมและสิ่งแวดล้อม   2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี   3) ด้านองค์การ และ   

4) ด้านผู้ปฏบัิติงาน  
 

นโยบายดา้นรฐั สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
นโยบายหลกั 

1. เสริมสร้างและพัฒนากองทพัให้มีศักยภาพ  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั  ดูแลและรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางปฏิบติั 

1.1 ให้ความส าคัญกบัการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเน้นเร่ือง

การฝึกก าลังพล ก่อนไปไปปฏบัิติราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏบัิติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุน

ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์  ตลอดจนด้านการส่งก าลังบ ารุง  เพ่ือบ ารุงขวัญแก่ก าลังพลและครอบครัวอย่างดีที่สดุ  

(หลักภาระรับผิดชอบ) 

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการบริหารงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณสงูให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  และแล้วเสรจ็ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  โดยโครงการ

ในปีงบประมาณ  2553 ให้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เมื่อกองทพัเรือรับทราบวงเงินงบปร ะมาณ  และให้หน่วย

ด าเนินการตามขั้นตอน ให้พร้อมจัดซ้ือจัดจ้างได้เมื่อเร่ิมปีงบประมาณ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

1.3 พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพในแต่ละสาขาปฏบัิติการ  และสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีได้  เพ่ือให้การปฏบัิติงานตามภ ารกจิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไป

อย่างมีประสทิธภิาพ  รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน

แลกเปล่ียนความรู้เพ่ือพัฒนาก าลังพลให้มีทกัษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกจิและ

เป้าหมายของกองทพัเรือ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 
1.4 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  อุดมการณ์   ความรักชาติ  ความสามัคคี  และกวดขันระเบียบวินัย  

เพ่ือให้ก าลังพลกองทพัเรือเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เสยีสละ  และมีจิตส านึกในการปฏบัิติหน้าที่

ราชการ (หลักการตอบสนอง) 

1.5 ก าหนดแนวทางการใช้ก าลังของกองทพัเรือให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่เหตุการณ์  ภายใต้

กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ  ความชอบธรรมของประชาคมโลก  และแผนป้องกนัประเทศ  โดยให้ผล

การปฏบัิติที่อยู่ในสถานะได้เปรียบในการเจรจาต่อรองและยังคงรักษาเกยีรติภมิูทางทะเลของชาติไว้ได้(หลัก

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

1.6 เสริมสร้างและพัฒนาความสมัพันธก์บักองทพัเรือประเทศเพ่ือนบ้าน  และมิตรประเทศในการ

สร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงในภมูิภาคทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  อย่างต่อเน่ือง  (หลัก

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 



 

1.7 พัฒนาการประสานความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ  ใน ศรชล. ให้มีประสทิธภิาพมากขึ้นทั้ง

ในด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  การเฝ้าติดตามสถานการณ์ในทะเล  การปฏบัิติในการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล  การต่อต้านการก่อการร้ายในทะเล   รวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเล

และชายฝั่ง (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 
1.8 ควบคุม ก ากบัดูแลการใ ช้สาธารณปูโภคต่างๆ  ให้เป็นไปตามความจ าเป็น  โดยประหยัด  (หลัก

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

1.9 วิจัยและพัฒนาการทหาร  โดยมุ่งเน้นการด าเนินการในลักษณะของการวิจัยประยุกต์  (Applied 

Research) ให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมของหน่วยก าลังรบ  และการพ่ึงพาตนเอง  (หลักประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพ) 
 

นโยบายดา้นผูร้บับริการ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
นโยบายหลกั 

2. สนับสนุนและให้ความส าคัญในการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีรวมทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์และบทบาท

หน้าที่ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน 

แนวทางปฏิบติั 

2.1 การบริหารงาน  การจัดการ  ตลอดจนการปฏบัิติงานของก าลังพลและหน่วยต่าง  ๆ ของ

กองทพัเรือในทุกระดับ จะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส  ซ่ือสตัย์ และยุติธรรม  (หลักความโปร่งใส  และหลัก

นิติธรรม) 
2.2 ปรับปรุงและเร่งรัดพัฒนาก าลังพลให้ มีความรู้  ความเข้าใจ  และความสามารถด้านกจิการพล

เรือนอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากงานด้านกจิการพลเรือนให้เกดิคุณค่าสงูสดุแก่

กองทพัเรือ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

2.3 ปลูกฝังจิตส านึกของก าลังพลกองทพัเรือ  ครอบครัว  และมวลชนกลุ่มเป้าหมาย ให้ยึดม่ันใน

อุดมการณ์  ความรักชาติ  ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจและทศันคติที่ดี  เพ่ือให้เกดิความรัก  

และสามัคค ี ของคนในชาติ (หลักความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม) 
2.4 เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี  และบทบาทหน้าที่ของกองทพัเรือให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน  รวมทั้ง

แสวงหาแนวร่วม พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน

การด าเนินงานของกองทพัเรือ (หลักความโปร่งใส)  

นโยบายดา้นองคก์าร 
นโยบายหลกั 

3. มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารงาน  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการให้เกดิผลสมัฤทธิ์  โดยผลักดัน

ทุกหน่วยงานให้มุ่งมั่น พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 
 



 

แนวทางปฏิบติั 

3.1 ส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยใช้แนวความคิด  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ด้วยการปรับปรุง  แก้ไข  กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ล้าสมัย  หรือเป็นอุปสรรค  

ตลอดจน   มีการลดช่วงการบัง คับบัญชา  การมอบอ านาจการกระจายอ านาจ  และการปรับเปล่ียนหรือลด

ขั้นตอนงาน  ที่ไม่จ าเป็นลง  เพ่ือให้การปฏบัิติงานมีความคล่องตัว  และมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  สอดคล้องกบั

การพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

3.2 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กองทพัเรือในลักษณะพ่ึงพาตนเอง  และน า

ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

3.3 ให้มีการระดมความคิดเพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาส าคัญของกองทพั  โดยใช้หน่วยที่เป็น  “คลัง

สมอง” (Think Tank) ของกองทพัเรือด าเนินการคู่ขนานกบัการด าเนินการของกรมฝ่ายอ านวยการ  (หลักการ

มุ่งเน้นฉันทามติ) 
3.4 ปรับปรุงกระบวนงาน  และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทพัเรือ  ให้เป็น

ระบบและมีประสทิธภิาพ สามารถใช้ด าเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานความส าเรจ็ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ส านักงาน  ก.พ. ก าหนดขึ้นได้   เพ่ือให้การวางแผนและบริหารก าลังพล   ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของกองทพัเรือ  และมาตรการตามยุทธศาสตร์  

การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

3.5 น าหลักขีดสมรรถนะมาใช้ในการบริหารก าลังพล  โดยจัดท ามาตรฐานสมรรถนะให้แล้วเสรจ็ใน

ทั้ง 10 กลุ่มงาน (หลักความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม) 

3.6 ปรับปรุง  แก้ไข  กฎ ระเบียบข้อบังคับ  และค าสั่งที่ล้าสมัย  หรือเป็นอุปสรรค  ตลอดจนน า

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  การลดช่วงการบังคับบัญชา  การมอบอ านาจ   การ

กระจายอ านาจ  และการปรับเปล่ียนหรือลดข้ันตอนงานที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ  เพ่ือให้การปฏบัิติงานมี

ความคล่องตัว  และการบริหารงานภายในกองทพัเรือมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น   สอดคล้องกบัการพัฒนา  การ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักนิติธรรม,หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 

3.7 พัฒนาระบบก าลังส ารองให้มีประสทิธภิาพ โดยเน้นระบบการฝึกและการศึกษาของก าลังส ารอง  

เพ่ือให้ก าลังพลส ารองมีความรู้ ความสามารถ เพียงพอต่อการปฏบัิติหน้าที่ทดแทนก าลังพลประจ าการได้ใน

ระดับที่ต้องการ (หลักความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม) 
3.8 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างก าลังรบ ทบทวนการจัดก าลังเฉพาะกจิในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสม

กบัภัยคุกคาม สถานการณ์ และแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 
3.9 จัดหา /ปรับปรุงสถานที่ท  างานหน่วยต่างๆ  ให้เหมาะสมตามความจ าเป็น  เพ่ือรองรับการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยต่างๆ  ตามแผนแม่บทการปรับปรุ งโครงสร้างกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.2552 

(หลักความเสมอภาค) 

3.10 น าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรกองทพัเรือ  (RTN ERP) มาใช้งานร่วมกบั
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส์  (GFMIS) และระบบงบประมาณอเิลก็ทรอนิกส์       

(E – BUDGETING) (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 



 

3.11 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีขีดความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยเข้ามาท างาน

ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ผลตอบแทนและเผยแพร่ประกาศเกยีรติคุณแก่  นักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือผลงานวิจัยที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (หลักความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม)  
 

นโยบายดา้นผูป้ฏิบติังาน 
นโยบายหลกั 

4. ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

แนวทางปฏิบติั 

4.1 พัฒนาด้านสวัสดิการและการบริการต่างๆ  แก่ก าลังพลในทุกระดับ  และครอบครัวให้มีคุณภาพ  

เพียงพอ  และทั่วถึง  รวมทั้งให้ ความรู้และส่งเสริมให้ก าลังพลด าเนินการตามแนวทางพระราชด ารัสฯ  

เศรษฐกจิพอเพียง  เพ่ือให้ก าลังพลมีขวัญและก าลังใจในการปฏบัิติหน้าที่  มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสม

สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและความจ าเป็นต่อการด ารงชีพในสงัคม  (หลักความสมอภาค /ความ

เที่ยงธรรม) 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏบัิติงาน  เพ่ือ

น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (หลักประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ก าลังพลและครอบครัว  มีสภาพเศรษฐกจิที่ดี  โดยการลดรายจ่ายและเพ่ิม

รายได้  กบัให้ได้รับสทิธด้ิ านก าลังพลและการสวัสดิการอย่างรวดเรว็และทั่วถึง  ตลอดจนให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ก าลังพลและครอบครัวให้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้  (หลัก

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ) 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังพลกองทพัเรือ และครอบครัว ตระหนักถึงประโยชน์ของการออก

ก าลังกาย  รวมทั้งก ากบัดูแลให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท  เพ่ือให้ก าลังพล  และครอบครัวมีสขุภาพ

พลานามัยแขง็แรง (หลักความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม) 
4.5 ส่งเสริมให้ก าลังพลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยมีเป้าหมายหลักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล   รวมทั้ งพ้ืนที่สตัหีบ  และบริเวณใกล้เคียง  โดยน าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาร่วมกบั

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน (หลักความเสมอภาค)  



 

แนวทางส่งเสริมและผลกัดนัการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 
 

เพ่ือให้การปฏบัิติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีของ กองทพัเรือ จึงก าหนดหลัก

ปฏบัิติที่ส าคัญดังน้ี 
1)  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายการก า กบัดูแลองค์การ

ที่ดีอย่างทั่วถึง 
2)  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสทิธภิาพเพ่ือให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากรและองค์การจะ

ปฏบัิติตนตามแนวทางการปฏบัิติตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด 

โดยจะถือ เสมือนว่าเป็นข้อปฏบัิติขององค์การข้อ หน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ 

ยึดม่ัน และปฏบัิติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสทิธ ิหรืออนุญาต

ให้บุคลากรของ กองทพัเรือ คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 
3)  คาดหวัง ให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสจุริตถึงการปฏบัิติที่ขัดหรือสงสยัว่าจะขัด ต่อ

หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสงู โดยข้ อมูลที่ให้น้ันให้ถือปฏบัิติเป็น

ข้อมูลลับ ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏบัิติให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิติตามนโยบายการก ากบั

ดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 
4)  นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี จะ ได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี

โดย ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. 
5)  ก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏบัิติตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่

ก  าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
6)  หากผู้ใดมีข้อสง สยัเกี่ยว กบัความหมาย แนวทางปฏบัิติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกบั

นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาด ทร. โทร 0 2475 5057  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนการศึกษาและ
วิจัย 

กรมอู่ทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ 


