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หมวด 1: การนาองค์กร
ในหมวดการนาองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ลาแม่นาโขง สั่งการ หรือชีนาให้ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง มีความยั่งยืนอย่างไร
นอกจากนียังตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์การ วิธีการที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นา
โขง ใช้เพื่อบรรลุผล ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังการ
สนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง : ผู้บริหารของ
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง นาองค์การอย่างไร

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
“ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง จะเป็นหน่วยที่พร้อมปฏิบัติ สาหรับการป้องกันและ
รักษาอธิปไตย ตลอดจนการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติตามลาแม่นาโขงในทุก
สถานการณ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานชันนาของกองทัพเรือ และเป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชน ”
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงได้แตงตังและมอบหมาย่ให้คณะท้างานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ซึ่งมีรองผู้บัญชาการหนวยเรือ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อยตามล้ าแมน้ าโขง่เป็นประธานคณะท้างาน่อัน องค์ประกอบครอบคลุ ม่และสามารถ
มองเห็นอนาคตของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในอนาคตได้เป็นอยางดี ่ท้าหน้าที่เป็น
กลไกในการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่โดยยึดหลักการ
ทบทวนและการจัดท้าวิสัยทัศน์ตามเกณฑ์่ PMQA เป็นหลัก่โดยมีขันตอนดังนี
1.่การประเมินสภาพตามความเป็นจริงของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในปัจจุบัน
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการก้าหนดวิสัยทัศน์่ ความคิดเห็น
ตอประเด็นความคาดหวังที่ ่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จะเป็นในอนาคต่และความ
คิดเห็นในการก้าหนดวิสัยทัศน์ ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ใหม่ทังจากมุมมองของก้าลัง
พลภายใน่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ่และ่
หนวยขึนตรง่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จ้านวน่4่หนวย่และ่หัวหน้าสถานีเรือ่/่หนวย
เรือโพนพิสัย่รวมจ้านวน่30่นาย่เป็นกลุมตัวอยางหลัก่และมุมมองจากภายนอกที่ได้รับจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในพืนที่รับผิดชอบ่ได้แก่กองก้าลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย่จังหวัด่อ้าเภอ่ต้ารวจภูธร่ต้ารวจตระเวนชายแดน่ต้ารวจน้า่ต้ารวจตรวจคนเข้าเมือง่ทหารพราน่
ศุลกากร่เจ้าทา่ประมง่อุทยานแหงชาติ่ หนวยพิทักษ์รักษาป่าไม้่ ปศุสัตว์่ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น่และ
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ภาคเอกชน่ได้แก่ผู้ประกอบการทาทราย่ผู้ประกอบการค้าสินค้าน้าเข้า่-่สงออก่รวมทังผู้น้าชุมชน่ผู้ประกอบ
อาชีพในล้าแมน้าโขง่เชน่ผู้เลียงปลาในกระชัง่เรือประมงพืนบ้าน่เพาะปลูกและเลียงสัตว์ ่ซึ่ง่หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ถือวาเป็นผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่ส้าคัญ่่
2.่การระบุองค์ประกอบของวิสัยทัศน์และสาระส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
เป็นการประเมินปัจจัยแวดล้อมตางๆ่ที่มีผลกระทบตอภารกิจหน้าที่ของ่หนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ทังในสวนที่เป็นโอกาสและปัญหา่โดยเฉพาะผลประโยชน์ของชาติตามล้าแมน้าโขง่การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและทิศทางของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่น คง่ผลกระทบและ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์่ รวมทังความคาดหวังจากภาคสวนตางๆ่ทังภายในและภายนอก่หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เพื่อก้าหนดประเด็นความคาดหวังที่มีตอ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขง่ในอีก่10่ปี่ข้างหน้า่่
สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดแข็ง หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเป็นหนวยงานหลักในการรักษาอธิปไตย่ความ
มั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติตามล้าแมน้าโขง
จุดอ่อน ยุทโธปกรณ์ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงมีอายุการใช้ราชการมานาน่
การซอมบ้ารุงและการจัดหาใหมมาทดแทนยังมีข้อจ้ากัด่ก้าลังพลมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจ้า
โอกาส หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงควรน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ ใช้ในภารกิจ่เชน่ระบบฐานข้อมูลและระบบส้ารองข้อมูล่ระบบควบคุมสั่งการ่ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร่และระบบเครือขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหา่แนวโน้มความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับปัญหาเส้นเขตแดน่และปัญหายาเสพติด
ผลการวิเคราะห์่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงยังคงเป็นหนวยงานความมั่นคงที่มี
บทบาทน้าในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตามล้าแมน้าโขง มีเพียงโอกาสและปัญหาที่ ต้องใช้เวลา
ด้าเนินการ
3.่การจัดท้ารางวิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และการสร้างความเห็นรวม
ในองค์กร
เป็ น การจั ดท้าร างวิสั ย ทัศน์ ข องหนวยเรื อรั กษาความสงบเรียบร้ อยตามล้ าแมน้าโขงให้ เป็ นไปตาม
คุณลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี่โดยพิจารณาตามประเด็นความคาดหวังที่มีตอ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้า
โขง่ในอนาคตและพิจารณาความเป็นไปได้ตามสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน ่โดยคณะท้างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่รวมทังเป็นตัวแทนของก้าลังพลทังหมดรวมพิจารณาและประเมินรางวิสัยทัศน์่กอนที่จะเสนอ
ให้ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็นผู้พิจารณาตกลงใจในท้ายสุด
4.่การอนุมัติและประกาศใช้วิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
เป็นการอนุมัติและประกาศแจ้งเวียนและสื่อสารสร้างความเข้าใจในเนือหาวิสัยทัศน์ให้กับทุกหนวยงาน
และก้าลังพลทุกระดับได้รับทราบถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ทั่วทังองค์กร่โดยผานทางสื่อตางๆ่ตังแตการแถลงวิสัยทัศน์ของ่
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในระหวางการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหนวยขึนตรงของ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่การแจกจายเอกสารวิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่และการเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อประเภทตางๆ่ที่่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล้าแมน้าโขง่มี
่
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เป้าหมายของวิสัยทัศน์หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง พ.ศ.2567
เป้ า หมาย : การมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะสามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ และรับ มื อ กั บ ภัยคุ ก คามในรู ปแบบต างๆ่ที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาวการณ์ ่ ในพื นที่ รั บ ผิ ด ชอบตามล้ า แม น้ า โขงให้ บ รรลุ ภ ารกิ จ ่มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก
ผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือ่ประชาชนในพืนที่มีปลอดภัยและความเชื่อมั่น่ภายในปี่พ.ศ.2567่
ในปีงบประมาณ่2560่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ด้าเนินการส้ารวจเกี่ยวกับการ
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จ้านวน่1่ครัง่มีผลการส้ารวจ
ลาสุดคือ่ก้าลังพลร้อยละ่97่รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
ค่านิยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง “SAIL”
กองทัพเรือได้ก้าหนดคานิยมกองทัพเรือ่ “SAIL”่ เพื่อเป็นแนวทางให้ก้าลังพลของกองทัพเรือยึดถือปฏิบัติ
รวมกัน่อันเป็นเอกลักษณ์ของทหารเรือไทยไว้่4่ประการ่โดยใช้ค้ายอวา่SAIL ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
1.่ ความเป็นชาวเรือ่ (Seamanship)่ หมายถึง่ การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมูคณะ่ เปิดใจกว้าง่
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น่โดยยึดถือประโยชน์สวนรวมมากกวาสวนตน่จะท้ากิจการงานใดยอมท้าโดยพร้อมเพรียงกัน่
รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ตน่รู้จักการท้างานเป็นทีมและท้างานอยางผู้รู้จริง่มีความกล้าหาญ่อดทน่มีน้าใจ
เด็ดเดี่ยว่มีความละเอียดรอบคอบ่ไมประมาท่อีกทังยึดมั่นในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม
2.่ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี่(Allegiance)่หมายถึงการด้ารง่เชิดชูรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แหงพระมหากษัตริย์เจ้า่ การพิทักษ์รักษา่ ปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่ รวมทังความเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ่ ศาสนา่ พระมหากษัตริย์่
และสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย่ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ตอหนวยงาน่ ตอหน้าที่่ ตอผู้รวมงาน่ และตอ
ตนเอง่
3.่ ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ่ (Integrity and Gentleman)่
หมายถึง่ความเป็นผู้มีคุณธรรม(คุณงามความดี)่จริยธรรม(ประพฤติชอบ)่มีความเมตตา่กรุณา่และเสียสละ่ไมโอ้อวด่ไม
ทับถม่ไมก้าวร้าวผู้อื่น่ไมอิจฉาริษยา่มีความสุภาพออนโยน่ รู้จักกาลเทศะ่มีน้าใจนักกีฬา่พร้อมที่จะให้ความชวยเหลือ
ผู้อื่นเสมอ่รวมทัง่ประพฤติตนอยางเสมอต้นเสมอปลาย
4.่ความเป็นผู้นา่(Leadership)่หมายถึง่ผู้ที่มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารดี่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์่มี
วินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงตอเวลา่มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน่มีความกล้าหาญที่จะเผชิญอันตรายจาก
การรบหรือการปฏิบัติงาน่ยืนหยัดกระท้าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม่กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ่รวมทังเป็นผู้ที่มีความรู้่
ยึดมั่นในระเบียบ่ค้าสั่ง่ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด่มุงมั่น่ท้าสิ่งใดท้าจริง่โดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน่ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด
่คณะท้างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้
รวมกันพิจารณาแล้วเห็นวาคานิยมกองทัพเรือ่มีความเหมาะและสามารถที่จะน้ามาใช้กับ ก้าลังพลของหนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ห นวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่และของกองทัพเรือได้ในคราเดียวกัน่และได้ เสนอผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขง่ขออนุมัติและประกาศใช้พร้อมกับวิสัยทัศน์หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่พ.ศ.2567

-

ระบบการนาองค์กรของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง

ค่านิยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง

4

-
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การถายทอดวิสั ย ทัศน์ ห น วยเรื อรั กษาความสงบเรียบร้อยตามล้ าแมน้าโขง่ และคานิยมหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ไปยังบุคลากรในหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่่ผู้รับบริการ่และ่ผู้มีสวนได้สวน
เสีย่และหนวยงานที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ่หรือสงมอบงานตอกันที่ส้าคัญ
การถ่ายทอด
- เป็นแบบ 2 ทาง มีการถาม/ตอบ
- ถ่ายทอดทังแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (การพูดคุยส่วนตัว)
่ สำร
แบบของกำรสือ

ลำดับที่

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

วิธก
ี ำรในกำรถ่ำยทอด

กำรให ้หัวหน ้ำหน่วยขึน
้ ตรง หน่วยเรือรักษำ
ควำมสงบเรียบร ้อยตำมลำแม่น้ำโขง จำนวน
้ จงให ้กับกำลังพลของ
4 หน่วย นำไปชีแ
หน่วย
ั ทัศน์ หน่วยเรือ
กำรแจกจ่ำย เอกสำร วิสย
รักษำควำมสงบเรียบร ้อยตำมลำแม่น้ำโขง
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่ นทำง
Website ของกองทัพเรือ และ Website ของ
หน่วยเรือรักษำควำมสงบเรียบร ้อยตำมลำ
แม่น้ำโขง
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่ นทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงของกองทัพเรือ ในพืน
้ ที่
ต่ำงๆ ทีห
่ น่วยของ หน่วยเรือรักษำควำมสงบ
เรียบร ้อยตำมลำแม่น้ำโขงตัง้ อยู่ และระบบ
เสียงตำมสำยภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
หน่วยเรือรักษำควำมสงบเรียบร ้อยตำมลำ
แม่น้ำโขง
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่ นทำงแผ่นป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ ำยประกำศ ใน
สถำนทีต
่ ำ่ งๆ และในโอกำสต่ำงๆ
กำรจัดทำแบบสอบถำมเกีย
่ วกับกำรรับรู ้
ั ทัศน์ของกองทัพเรือ กับ
เข ้ำใจ เกีย
่ วกับวิสย
กำลังพลของกองทัพเรือในทุกระดับ
กำรบรรยำยพิเศษในกำรเยีย
่ มชม หรือตรวจ
เยีย
่ มหน่วย ในโอกำสต่ำงๆ
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ใน
Presentation ให ้กับผู ้แทนหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชนต่ำงๆ ทีม
่ ำร่วมงำนของ หน่วยเรือ
รักษำควำมสงบเรียบร ้อยตำมลำแม่น้ำโขง
กำรพูดคุยอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรของ
ผู ้บังคับบัญชำในระดับต่ำงๆ กับหน่วยงำนที่
เกีย
่ วข ้อง
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนทำง
Facebook

แบบ 2
ทำง

แบบทำง
เดียว

/

/

กลุม
่ เป้ ำหมำย
บุคลำกรใน
หน่วยเรือ
รักษำควำม
สงบ
เรียบร ้อย
ตำมลำ
แม่น้ำโขง

ผู ้รับบริกำร

ผู ้มีสว่ นได ้
ส่วนเสีย

หน่วยงำน
ที่
เกีย
่ วข ้อง
กัน

เนือ
้ หำทีถ
่ ำ่ ยทอด
ั ทัศน์
วิสย
ค่ำนิยม
หน่วยเรือ
หน่วยเรือ
รักษำควำม รักษำควำม
สงบ
สงบ
เรียบร ้อย
เรียบร ้อย
ตำมลำ
ตำมลำ
แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ทุกทานที่ผานมาได้มีความมุงมั่น่่
ทุมเทในการปฏิบัติงาน่่มีการถายทอดคานิยมไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม่่มีการแสดงออกและเป็นแบบอยางตาม
คานิยม่ผานกิจกรรมตางๆ่่เชน่่รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกกรณี่ ่่การ
ประชุมหนวยขึนตรงหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย่หรือ่การประชุมที่มีผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเป็นประธาน่เป็นต้น่่มีค้ากลาวเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหนวยขึนตรงหนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงที่มุงเน้นในเรื่องความตังใจในการปฏิบัติงาน่และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ่การแสดงออกถึงการเป็นตัวอยางที่ดี ่ (Role Model)่ให้กับก้าลังพล่หนวยเรือ

-
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รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในการปฏิบัติตามคานิยม่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้า
โขง่“่SAIL ”่ในกิจกรรมที่่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เข้าไปมีสวนรวมในโอกาส
ตางๆ่และการปฏิบัติตนของ่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงโดยทั่วไป่เชน
•
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เปิดโอกาสให้ผู้รวมประชุมได้
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ่และยอมรับความเห็นของผู้อื่น่ในการประชุมหัวหน้าหนวยขึนตรง่หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และการประชุมโอกาสตางๆ่
• ผู้ บั ญ ชาการหน วยเรื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้อ ยตามล้ า แม น้ า โขง่ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนรู้จักการท้างานเป็นทีม่และท้างานอยางผู้รู้จริง่มีความกล้าหาญอดทน่มีน้าใจและเด็ดเดี่ยว่
มีความละเอียดรอบคอบไมประมาท่
• ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ตอ
หนวยงาน่ตอหน้าที่่ตอผู้รวมงาน่และตอตนเอง
• ผู้ บั ญชาการหน วยเรื อรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีทหารเรืออันดีงามในทุกกรณี
• ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ มีความเป็นผูน้ ้า่ มีบุคลิกภาพ
และลักษณะทหารที่ดี่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์่มีวินัย่เสียสละ่อุทิศตน่และตรงตอเวลา่
• ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ เป็นผู้ที่มีความรู้่ ยึดมั่นใน
ระเบียบ่ค้าสั่ง่ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด่มุงมั่น่ท้าสิ่งใดท้าจริง่โดยมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน่ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด
• ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีนโยบายให้การปฏิบัติงาน
ของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มุงเน้นในการพิทักษ์รักษา่ปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ่
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
-่การปฏิบัติตนของผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุงมั่น
ตอการประพฤติตามหลักนิติธรรม่ความโปรงใส่และความมีจริยธรรมอยางไร
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหลานี
อยางไร
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่่มีการมอบอ้านาจให้่ รองหนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และ่เสนาธิการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง ่เพื่อให้
หนวยก้ากับดูแลผลการปฏิบัติงาน/ผลการปฏิบัติราชการประจ้าปีของหนวย่่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์่เป้าหมาย
และตัวชีวัด่ซึ่งจะสงผล่(ประสิทธิผล)่ตอหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงโดยรวม่มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติ่่ผานการประชุมของฝ่ายอ้านวยการ่กองบัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้า
โขง่และการประชุมหนวยขึนตรงหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง่
ข้อเสนอแนะ่่และให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติ่่และมีการด้าเนินการรายงานผลการปฏิบัติ่ปัญหา/อุปสรรค่ข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือทราบภายใน่25่กันยายนของทุกปี ่รวมทัง่ให้แผนก
ธุรการและก้าลังพลเป็นจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เพื่อรับฟัง
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ความต้องการ่ข้อเสนอแนะ่และเรื่องร้องเรียนตางๆ่่จากประชาชนโดยทั่วไป่ผานทางชองทางการสื่อสารตางๆของ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และมีการน้าเรียนผู้บัญชาการทหารหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่รับทราบ/สั่งการตามสมควร่ทังนีในกรณีมีข้อร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ่เมื่อมี
การตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ วมีเหตุให้เชื่อได้วามีการทุจริตประพฤติมิชอบ่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จะมีค้าสั่ง่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่แตงตังกรรมการสอบสวน
ตามระเบี ย บของทางราชการ่และพิจ ารณาลงโทษตามกฎหมาย่กฎ่ระเบียบ่อยางจริงจัง่รวมทั งประกาศให้
ข้าราชการโดยทั่วไปได้รับทราบและเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของแตละคนด้วย่รวมทัง หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยได้ให้บริการขาวสารแกหนวยงาน่ภาครัฐ่เอกชน่และประชาชนในพืนที่ที่มาติดตอราชการ่โดยยึดถือ
ตามหลั กปฏิบั ติของ่กองทัพเรื อ ที่ได้ ก้าหนดระเบียบกองทัพเรือว าด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ่พ.ศ.2558่ซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ่พ.ศ.2540่และระเบียบกระทรวงกลาโหมวา
ด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ่พ.ศ.2544
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ทุกทานที่ผานมา่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย่
ระเบียบ่ข้อบังคับตางๆ่ที่เกี่ยวข้อง่อยางเครงครัด่เป็นแบบอยางที่ดีแกผู้ใต้บังคับบัญชา่่มีการแสดงออกและเป็น
แบบอยางในกิจกรรมตางๆ่เชน่กิจกรรมในโครงการ่“ชุมชนทหารเข้มแข็ง”่่มุงมั่นที่จะการป้องกันและแก้ปัญหา
การทุจริต่สงเสริมให้ก้าลังพลท้างานอยางถูกต้องตามกฎหมาย่ระเบียบ่และหลักจริยธรรม่เป็นต้น่นอกจากนี่
ยังให้ความส้าคัญกับวีรชนหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่่โดยได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารมา
เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม น้าโขง่เพื่อสดุดีและระลึกถึงความ
กล้าหาญของวีรชนทหารเรือ่ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ ในพืนที่ตามล้าแมน้าโขง่ณ่
กองบัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงด้าเนินการอยางไร่ที่จะท้าให้่หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีความยั่งยืน
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการในเรื่องดังตอไปนีอยางไร
=่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ่การปรับปรุงผลการด้าเนินการของ่หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
=่สร้างวัฒนธรรมการท้างานของบุคลากรที่สงมอบประสบการณ์ที่ดีให้แกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
อยางคงเส้นคงวา่และสงเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ
=่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์่และความคลองตัวของ
องค์การ
=่มีสวนรวมในการถายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ่และการพัฒนาผู้น้าในอนาคตของ่หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ต้องเป็นหนวยงาน่ความมั่นคงของชาติ ตามล้าแมน้าโขงที่มี
ความพร้อม่และขีดความสามารถสูง่่สามารถรักษาสิทธิและอ้านาจอธิปไตย่และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตามล้า
แมน้าโขงในภาวะปกติ่ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์่ รวมทังการปฏิบัติงานในภารกิจ่และบทบาทอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย่่
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงจะต้องมีผลการปฏิบัติเป็นที่ยอมรับอยางตอเนื่อง่จนกระทั่งเป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณะชนวา่หากมอบหมายให้ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงรับผิดชอบ
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ในภาระหน้าที่ใดๆจะประสบผลส้าเร็จ่ด้วยวิธีการตางๆ่โดยสร้างจิตส้านึกและแรงกระตุ้นให้ก้าลังพลมีความรักและทุมเท
ให้กับองค์กร่โดยผู้บังคับบัญชาปฏิ บัติตนเป็นแบบอยางในการอุทิศตน่และเสียสะเวลา่ในการปฏิบัติงาน่รวมทังเปิด
โอกาสให้ก้าลังพลได้มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นได้อยางเต็มที่่ ่
1. ด้านการบริหารงาน
ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ยึดถือการบริหารงานภายใน่หนวยเรือ
รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยตามล้ าแมน้ าโขง่ให้ สอดคล้ องตามแผนยุ ทธศาสตร์ กองทั พเรื อ่วิสั ยทัศน์กองทั พเรื อ่
วิสัยทัศน์หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี่ หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ทีม่ ีการก้าหนดเป้าประสงค์่ ตัวชีวัด่คาเป้าหมาย่โดยใช้่ระบบการน้าองค์การ่
และ่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง่รวมทัง่คานิยม่และวัฒนธรรมของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป่มีความคลองตัว่และแก้ไข
ปัญหา่อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน่่มีการติดตามผล่มีการบททวนการปฏิบัติงาน่ผาน่การประชุมตางๆ่
การรายงานผลการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่เมื่อสินปีงบประมาณ่
2. ด้านการติดตามผลการดาเนินการ
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ก้าหนดให้มีการประชุมหนวยขึนตรง่
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จ้านวน่4่หนวย่และ่หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ่กองบัญชาการ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็นประจ้าทุกสัปดาห์่ เพื่อให้หนวยตางๆ่ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่หนวยตางๆ่รับผิดชอบ่และปัญหาข้อขัดข้อง่(ถ้ามี)่และให้ความส้าคัญในการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดซือจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี่ และความก้าวหน้ าในการเบิกจายงบประมาณ่ของหนวยตางๆ่
ใน่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในภาพรวม่่เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ่และถกแถลง่หาข้อ
ยุติในการแก้ไขปัญหา่รวมทังน้าเสนอเรื่องที่มีความส้าคัญ่ที่หนวยตางๆ่ควรจะได้รับทราบและแบงปันให้กับหนวย
ตางๆ่เป็นสวนรวม่
3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ สงเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระดับหนวย่
และระดับบุคคล่โดย่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้มีค้าสั่งแตงตังผู้บริหารการ
จัดการความรู้่และคณะท้างานการจัดการความรู้ของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่โดยมี่รอง
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ของหนวย่และมีเสนาธิ
การหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ เป็นหัวหน้าคณะท้างานของหนวย่ มีหน้าที่ในการก้าหนด
นโยบาย่ให้ข้อคิดเห็น่ข้อเสนอแนะ่พิจารณารายละเอียด่และแนวทางของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่ สูความเป็นองค์กรแหงการเรียนรู้่ และแผนพัฒนาองค์ความรู้ของ่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล้าแมน้าโขง่สนับสนุน่ก้ากับ่ดูแล่และติดตามการด้าเนินงานของคณะท้างานการจัดการความรู้ของ่หนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ จัดท้าแผนการจัดการความรู้่ ของ่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการเรื่องการจัดการความรู้่เพื่อให้เกิดการถายทอดความรู้่สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ่ และเพื่อพัฒนาและสงเสริมให้ก้าลังพลมีการเรียนรู้่ และ่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขง่ ได้ด้าเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหนวยงานของตนเป็น
ประจ้าทุกปี่โดย่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย่ตลอดจน
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ผู้บริหารระดับตางๆ่ ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ เป็นผู้เข้ารวมชมนิทรรศการฯ่ /แจก
รางวัล่เป็นประจ้าทุกครัง
4. ด้านการมอบอานาจและการกระจายอานาจ
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้มีค้าสั่งหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เรื่อง่การมอบอ้านาจสั่งการและท้าการแทน่ในนามผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เพื่อกระจายอ้านาจการตัดสินใจ่และความรับผิดชอบให้กับ่รองผู้บัญชาการหนวย
เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และเสนาธิการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจให้สั่งการและท้าการแทนในนามผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขง่รายงานเรื่องที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว่เฉพาะเรื่องที่มีความส้าคัญให้ผู้บัญชาการทหารเรือทราบในโอกาสแรก่โดย
เสนอผานส้านักงานผู้บังคับบัญชา่

ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
(4) การสื่อสาร
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่วทังองค์การ่และกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่ส้าคัญ
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารที่ตรงไปตรงมา่และเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง่รวมทังการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล
ในการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส้าคัญ
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีบทบาทเชิงรุกอยางไร่ในการจูงใจบุคลากร่
ซึ่งหมายรวมถึงการมีสวนรวมในการให้รางวัล่และยกยองชมเชย่เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด้าเนินการที่ดีและให้
ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ผู้บังคับบัญชาของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในระดับตางๆ่จะสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และกับผู้รับบริการ่และผู้มีสวน
ได้สวนเสียที่ส้าคัญ่ผานทางชองทางการสื่อสารตางๆ่ในโอกาสตางๆ่ที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ่เชน่การ
ประชุมรวมกับผู้เกี่ยวข้อง่การรวมแถลงขาวการจับกุม/ตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมาย่การรวมกิจกรรมในวันส้าคัญๆ่การ
พูดคุยของผู้บังคับบัญชาของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในระดับตางๆ่กับหนวยงานที่
เกี่ยวข้องในโอกาสตางๆ่อยางเป็นทางการและอยางไมเป็นทางการ่การสื่อสารผานทางรูปแบบเอกสาร/หนังสือ
ราชการ่การสื่อสารผานทางสายดวน่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่การสื่อสารผานสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ่Social Network รูปแบบตางๆ่

-
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ผู้บังคับบัญชาของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในระดับตางๆ่สื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จะมีสวนรวมในกิจกรรมที่ส้าคัญตางๆ่ของ่
หน วยเรื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามล้ า แม น้ า โขง่และกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ส้ า คั ญ ่ผ านทางกิ จ กรรมต างๆ่
ประกอบด้วย
1)่การเป็นประธานกรรมการหรือหัวหน้าคณะท้างานในเรื่องตางๆ่เพื่อก้าหนดนโยบาย/แนวทาง่ก้ากับ
ดูแล่และติดตามผลการด้าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้่่เชน่การย้ายบรรจุก้าลังพล่การประเมินผล
การปฏิบัติงานและมอบรางวัล่ การจัดงานวันสถาปนาหนวย่ การพิจารณาโครงการของ่ หนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ เพื่อเสนอค้าของบประมาณประจ้าปี่ การจัดการความรู้่ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ่เป็นต้น่
2)่การเป็นประธานในกิจกรรมส้าคัญตางๆ่ของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เชน่
การประดับยศให้กับข้าราชการที่ไ ด้รับการเลื่อนยศเพิ่มสูงขึน่การตรวจเยี่ยมหนวยตางๆ่เพื่อบ้ารุงขวัญ่และ
รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน่เป็นต้น่
3)่การมีสวนรวมในกิจกรรมที่ส้าคัญของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง/ของหนวย
ขึนตรง่ หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ เชน่ การมอบรางวัลบุคคลดีเดนหนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ การมอบรางวัลการจัดการความรู้ประจ้าปี่ การตรวจเยี่ยมก้าลังพลที่ปฏิบัติงานใน
พืนที่ตางๆ่การรวมแถลงขาวจับกุม/ตรวจยึดจากการกระท้าผิดกฎหมาย่เป็นต้น
4)่ในแตละสัปดาห์ผู้บังคับบัญชาของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่โดยศูนย์
ปฏิบัติการ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จะมีการประชุมกับหนวยใช้ก้าลังของ่หนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงในพืนที่ตางๆ่ผานระบบการประชุม ทางไกลผานจอภาพ่Video Tele
Conference เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน่แจ้งข้อมูลขาวสาร่และรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่และสั่งการ
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ่่น้าไปสื่อสารและชีแจง่ให้กับก้าลังพลของหนวยได้รับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง
5)่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงจะกลาวยกยองชมเชยการปฏิบัติงานของ
หนวย/ผู้เกี่ยวข้องตางๆ่ที่เสียสละ่รวมมือรวมใจ่ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ่มีความก้าวหน้าหรือได้ผลส้ าเร็ จตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้่หรือมีผลดีกับภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็น
ประจ้า่เชน่การปราบปรามการท้าที่ผิดกฎหมาย่การคุ้มครองและชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ่ การจัดงาน
ตางๆ่ของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงในโอกาสตางๆ่เป็นต้น
6)่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ก้าหนดเกณฑ์การให้รางวัลผลการปฏิ บัติงาน
ดีเดน่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให้ก้าลังพลเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี่ เผยแพร่ยกยอง่และ
เชิดชูเกียรติก้าลังพลของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
กิจกรรมสร้างความผูกพันกับบุคลากรของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ตางๆ่ตามที่
กลาว่ผูบ้ ังคับบัญชาของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในระดับตางๆ่จะเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมนันๆ่ได้มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะ่2่ทาง่อยางเป็นกันเอง่มากกวาการเป็นผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา่ซึ่งเป็นแบบอยางให้กับก้าลังพลในระดับตางๆ่และหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
จะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้แก่Website หนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และสื่อสารสนเทศอื่นๆ่ภายนอก่ได้แก่ Facebook่(นรข.นิวส์)่เพื่อให้
ความรู้่สงเสริมภาพลักษณ์่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมตางๆ่ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่และสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส้าคัญ่(ถ้ามี)่เชน่นโยบาย่ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่การด้าเนินกิจกรรมโครงการตาง่ๆ่เชนการจัดระเบียบเรือ ่การแถลงขาวจับกุม/ตรวจ
ยึดจากการกระท้าผิดกฎหมาย่เป็นต้น่
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(5) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
-่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการท้าให้เกิดการปฏิบัติ
เพื่อให้่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่บรรลุวัตถุประสงค์่ปรับปรุงผลการด้าเนินการ่สงเสริม
นวัตกรรม่และบรรลุวิสัยทัศน์
-่ในการก้าหนดความคาดหวังตอผลการด้าเนินการ่ผู้บริหารของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้า
โขงพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณคาระหวางผู้รับบริการ่และผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมตาง่ๆ่อยางไร
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ของ่หนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และก้าหนดเป้าหมายที่ต้องการความส้าเร็จไว้่โดยได้น้าเป้าหมายดังกลาวไปเป็นข้อมูล
ประกอบในการจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์่ แผนปฏิบัติราชการ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
ระยะเวลา่4่ปี่แปลงไปสูจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้า
โขง่มีการถายทอดไปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์่ เป้าประสงค์่ และก้าหนดตัวชีวัดส้าคัญที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
ความส้าเร็จของการปฏิบัติราชการ่และหลักเกณฑ์การประเมินผล่ผู้รับผิดชอบ่มีการติดตามผลการด้าเนินการ่
และรายงานผลความส้าเร็จตามห้วงระยะเวลาที่ก้าหนด่ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของหนวย่และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ่รวมทังสั่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่(ถ้ามี)่หรือปรับแผนงาน/
โครงการ/กิจ กรรรม่หรือปรับกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานให้มีผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ อย าง
สม่้าเสมอ่
ในการประชุมหนวยขึนตรง่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จะก้าหนดวาระการ
ประชุ ม ให้ มี ก ารติ ด ตามผลการด้ า เนิ น งานในเรื่อ งที่ ห นวยเรือ รั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยตามล้ า แม น้า โขง่ให้
ความส้าคัญ่คือ่ความก้าวหน้าในการจัดซือจัดจ้างของหนวย่และการเบิกจายงบประมาณ่ในภาพรวมของ่หนวย
เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็นประจ้าทุกเดือน่่เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด้าเนินการ่
ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่่และก้าหนดนโยบาย/สั่งการ่เพื่อปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ ได้ผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้่
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1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่วนราชการดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแล
ของส่วนราชการ และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้กากับดูแลและการปรับปรุงการนาองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่ส่วน
ราชการสร้างความมั่นใจว่า มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
ก. การกากับดูแลองค์การ
(6) ระบบการกากับดูแลองค์การ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไรในการทบทวนและท้าให้ประสบความส้าเร็จ
ในระบบการก้ากับดูแลที่ส้าคัญตอไปนี่
่=่ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
่=่ความรับผิดชอบด้านการเงิน่และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
่=่การปกป้องผลประโยชน์ของชาติและผู้มีสวนได้สวนเสีย
การทบทวนและทาให้ประสบความสาเร็จในระบบการกากับดูแลตนเองที่ดีของ หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามลาแม่นาโขง
ในการทบทวนและท้าให้ประสบความส้าเร็จในระบบการก้ากับดูแลตนเองที่ดนี ัน่หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่อาศัยกลไลการท้างานของหนวยงาน/คณะกรรมการตางๆ่ของกองทัพเรือ่ในการ
ด้าเนินการ่ได้แก
1. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง
1)่ กองทัพเรือก้าหนดให้ กรมจเรทหารเรือ เป็นหนวยงานที่เป็นผู้ตรวจด้านผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป่
เกี่ยวกับความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน่ความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการก้าหนด่ของ
หนวยขึนตรงกองทัพเรือ่ หนวยรองของหนวยขึนตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ่หนวยรองของหนวย
เฉพาะกิจกองทัพเรือ่กิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ่และกิจการสวัสดิการภายในของหนวยขึนตรงกองทัพเรือ่ใน
นามของผู้บัญชาการทหารเรือ่่รวมทังตรวจสอบหาปัญหา่อุปสรรค่ข้อขัดข้องของหนวยที่จะท้าให้การปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือไมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด่ โดยจัดท้าเป็นแผนการตรวจราชการของหนวยตางๆ่ ในกองทัพเรือ่ ของ
กรมจเรทหารเรือประจ้าปี่ และรายงานผลการด้าเนินงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบปีละ่ 1่ ครัง่ และหากมี
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ่ กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ ที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องนันๆ่ตอไป่แบงการตรวจออกเป็น่4่แบบ่มีวัตถุประสงค์ในการตรวจแตกตางกันไป่คือ
1.่การตรวจตามปกติ่ เป็นการตรวจที่ไมแจ้งก้าหนดเวลาในการไปตรวจให้ทราบลวงหน้า่เพื่อสอดสอง
ความเป็นไปของหนวยนันๆ่โดยทั่วไป่หรือโดยเฉพาะบางสิ่งบางอยางที่ต้องการทราบ่
2.่การตรวจพิเศษ่เป็นการตรวจตามค้าสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ่
3.่การตรวจติดตามผล่เป็นการตรวจเพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องตางๆ่ของ
หนวย่ตามที่กองทัพเรือสั่งการ่โดยอาจเป็นการตรวจเฉพาะสาขา่หรือหัวข้อที่มีความส้าคัญ่และต้องแก้ไขเรงดวน่
หรือตรวจทุกสาขาก็ได้่
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4.่การตรวจอื่ นๆ่เป็ นการตรวจที่ นอกเหนื อจากการตรวจที่ กล าวแล้ ว่อาจจะเป็ นการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี่ ตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย่เชน่การประสบอุบัติเหตุของเรือหรืออากาศยาน่เป็น
เต้น่
ทังนีสาขาการตรวจเป็น่4่สาขา่โดยแตละสาขามีวัตถุประสงค์่ และรายละเอียดการตรวจแตกตางกัน ไป่
ได้แก่่สาขาการก้าลังพล่่สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา่สาขาการสงก้าลังบ้ารุง่และสาขาทางเทคนิคและการ
ป้องกันความเสียหาย
2)่กองทัพเรือก้าหนดให้ สานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ่่ท้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจความถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามกฎ่ระเบียบ่ข้อบังคับ่ที่ทางราชการก้าหนด่ของการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ่การเงิน่และการบัญชี่
ตลอดจนการพัสดุและทรัพย์สิน่ ของหนวยตางๆ่ ในกองทัพเรือ่ ่ ในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ่ ่ โดยจัดท้าเป็น
แผนการตรวจของส้านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือประจ้าปี่ เสนอผลการตรวจให้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับทราบ
ข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ่ การเงินและการบัญชีการพัสดุและทรัพย์สินที่อาจตรวจพบด้วย่ และหากมีข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการ่กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนันๆ่ตอไป
3)่กองทัพเรือก้าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใช้จายงบประมาณ่กองทัพเรือ่โดยมีปลัด
บัญชีทหารเรือเป็นประธานฯ่มีหน้าที่ ่(โดยยอ)่ในการติดตาม่เรงรัด่การด้าเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ของกองทัพเรือ่ให้เป็นไปตามแผนการจัดซือจัดจ้าง่และแผนการเบิกจายเงิน่สอดคล้ องกับมาตรการและแนวทาง
เร งรั ดติดตามการใช้จายเงิน งบประมาณรายจาย่และเป้าหมายการเบิกจายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ่่รวมทังรายงานผลการด้าเนินงาน่ปัญหาอุปสรรคตางๆ่และแนวทางแก้ไขปัญหาฯ่ให้กองทัพเรือทราบ
ทุกสินเดือน
4.่กองทัพเรือ่ได้ก้าหนดอัตราเฉพาะกิจ่1900่ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ให้แผนกจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ่กองพัฒนาระบบราชการ่ส้านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ่มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ตามค้ารั บ รองการปฏิบั ติร าชการประจ้ าปี ของกองทั พเรื อ่รวมทังให้ ค้าปรึกษา่แนะน้า่ก้ากับ่ติดตาม่และ
ประสานงานเกี่ยวกับค้ารับรองการปฏิบัติราชการ่โดยในการเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
รายละเอีย ดตัว ชีวัด เพื่ อ ประกอบค้า รั บ รองการปฏิ บัติ ราชการ่ผู้ บัญชาการทหารเรื อ ได้สั่ ง การให้ ห นวยและ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบตัว ชีวัดตางๆ่ก้ากับ ดูแลและควบคุม ติดตามตัว ชีวัดที่รั บผิ ดชอบอยางใกล้ ชิด่รวมทัง รายงานให้
ส้านักงานปลัดบัญชีทหารเรือทราบ่รอบ่6่เดือน่9่เดือน่และ่12่เดือน่
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองทัพเรือจัดให้มีศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่ท้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกองทัพเรือ่โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อ้านวยการศูนย์ฯ่และผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต่กองทัพเรือ่ประจ้าปีงบประมาณ่2558่–่
2562่เมื่อ่18่พ.ค.58่โดยสั่งการให้หนวยขึนตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ่ควบคุมก้ากับดูแล
การด้าเนินงานในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ่พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติ่ ่
และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง่และข้อเสนอแนะ่ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่่ทราบภายใน่25่ก.ย.
ของทุกปี่และให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ่จัดท้ารายงายสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีน้าเรียน
ผู้อ้านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ่ภายในวันที่่31่ตุลาคม่ของทุกปี
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3. การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1)่กองทัพเรือได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน่พ.ศ.2544่เพื่อก้ากับดูแลให้การปฏิบัติงานด้านตางๆ่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ่่และให้หนวยขึนตรงกองทัพเรือน้าไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ในระดับ
สวนงานยอยในด้านที่เกี่ยวข้อง่และหนวยขึนตรงกองทัพเรือ่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดท้า
เป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ้าทุกปี ่ มีการรายงานผลการด้าเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของกองทัพเรือ่ให้กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่6 เดือน่โดยมีการด้าเนินการที่ผานมาคือ ่ในปี่
2545่ผู้ บั ญชาการทหารเรือ่ได้มีค้าสั่ งแตงตังคณะท้างานจัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่(ปลั ดบัญชี
ทหารเรือ่เป็นหัวหน้าคณะท้างานฯ)่และมีการวางระบบควบคุมภายในฯ่จ้านวน่2่ด้าน่คือ่1)่ด้านการเงินและ
การบัญชี่ และ่2)่ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน่่ตอมาในปี่ 2548่่มีการวางระบบควบคุมภายใน่ฯ่เพิ่มเติมอีก่5่
ด้าน่รวมเป็น่7่ด้าน่ได้แก่3)่ด้านงานยุทธการ่4)่ด้านการสงก้าลังบ้ารุง่5)่ด้านงบประมาณ่่6)่ด้านก้าลัง พล่
และ่7)่ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ่และลาสุดในปี่2549่่มีการวางระบบควบคุมภายใน
ฯ่เพิ่มเติมอีก่3่ด้าน่ได้แก่8)่ด้านการสื่อสาร่9)่ด้านการขาว่และ่10)่ด้านกิจการพลเรือน่เพื่อตอบสนองตอ
ภารกิจหลักของกองทัพเรือ่่และให้หนวยขึนตรงกองทัพเรือน้าไปจัดวางระบบควบคุมภายใน่ในระดับสวนงานยอย
ในด้านที่เกี่ยวข้อง่และหนวยขึนตรงกองทัพเรือ่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมภายในจัดท้าเป็นแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในเป็นประจ้าทุกปี่ มีการรายงานผลการด้าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
กองทัพเรื อ่ให้ กระทรวงกลาโหม่ทุกวงรอบ่6 เดือน่่โดยก้าหนดให้ กรมจเรทหารเรื อ่(7่ด้าน)่และส้ านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารเรือ่(3 ด้าน)่เป็นผู้สอบทานการด้าเนินการของหนวยงานยอยในด้านที่รับผิดชอบ่และหากมี
ข้อเสนอแนะจากการด้าเนินงานดังกลาว่กองทัพเรือจะสั่งการให้หนวยตางๆ่ที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติเพื่อปรั บปรุง
แก้ไขในเรื่องนันๆ่ตอไป
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ด้านในการควบคุมภายใน
ด้านการเงินและการบัญชี
ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน
ด้านงบประมาณและยุทธศาสตร์
ด้านงานยุทธการ
ด้านการสงก้าลังบ้ารุง
ด้านก้าลังพล
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสาร
ด้านการขาว
ด้านกิจการพลเรือน

หนวยรับผิดชอบในการสอบทาน
ส้านักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

ในปี่2549่ผู้บัญชาการทหารเรือ่ได้มีค้าสั่งแตงตังคณะท้างานติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานการ
ควบคุมภายในกองทัพเรือ่(ปลัดบัญชีทหารเรือ่เป็นหัวหน้าคณะท้างานฯ)่่ลาสุดผู้บัญชาการทหารเรือ่ได้ปรับปรุง
ค้าสั่งแตงตังคณะท้างานจัดวางระบบควบคุมภายในกองทัพเรือ่และค้าสั่งแตงตังคณะท้างานติดตามประเมินผล
และจัดท้ารายงานการควบคุมภายในกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหนวยตางๆ่ในกองทัพเรือ่ใน
ปี่2557
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2)่กองทัพเรือได้ก้าหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กองทัพเรือ่ประจ้าปีงบประมาณ่2558่
-่2562่่่่ประกอบด้วย่นโยบายหลัก่4่ด้าน่ได้แก่1)่ด้านรัฐ่สังคมและสิ่งแวดล้อม่่2)่ด้านผู้รับบริการและผู้มี
สวนได้สวนเสีย่3)่ด้านองค์การ่และ่4)่ด้านผู้ปฏิบัติงาน่มีการก้าหนดนโยบายหลัก่แนวทางปฏิบัติ่ กิจกรรม่
ระยะเวลาด้าเนินการ่เป้าหมาย/ตัวชีวัด่และหนวยรับผิดชอบ่เพื่อ น้านโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน่
และให้หนวยขึนตรงกองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่ทบทวนนโยบายการก้ากับดูแลองค์การที่ดี่ พร้อม
ทังรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวในสวนที่หนวยนันๆ่เกี่ยวข้องภายในวันที่่25่กันยายน่ของทุกปี่
3)่กองทัพเรือก้าหนดให้ส้านักงานเลขานุการกองทัพเรือ่ท้าหน้าที่เป็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
กองทัพเรือ่เพื่อรับฟังความต้องการ่ค้าติชม่ข้อเสนอแนะในด้านตางๆ่และเรื่องร้องเรียนตางๆ่จากประชาชน
โดยทั่วไป่ผานทางชองทางการสื่อสารตางๆ่ของกองทัพเรือ่เสนอให้เลขานุการกองทัพเรือ่เพื่อเสนอให้หนวยขึนตรง
กองทัพเรือ/ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตอไปกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนวยนันๆ่โดยตรง่หรือน้าเรียนผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้รับทราบและสั่งการกรณี เป็นเรื่องส้าคัญและเกี่ยวข้องระดับกองทัพเรือ่แล้วแตกรณี ่โดยในแตละห้วง
เวลามีการสรุปข้อมูล ที่ได้รั บให้ผู้บั ญชาการทหารเรือได้รับทราบเป็นประจ้าทุกปี ่ ซึ่งหนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงได้ด้าเนินการโดยเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขงและก้าหนดขันตอนในการด้าเนินการแก้ไขเรียบร้อย่
4)่กองทัพเรื อได้มีระเบียบกองทัพเรื อว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558่่่่ก้าหนดให้ มี
คณะกรรมการข้อมูลขาวสารกองทัพเรือ่่โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ่(สายงานการกิจการพลเรือน)่เป็นประธาน
กรรมการ่่มีหน้าทีโ่ ดยยอคือ่การก้ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ่พ.ศ.2540่และระเบียบกระทรวงกลาโหมวาด้วยข้อมูลขาวสารของ
ราชการ่พ.ศ.2544่่โดยก้าหนดให้ฐานทัพเรือในพืนที่ตางๆ่จ้านวน่4่แหง่ได้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ่ฐานทัพเรือ
สัตหีบ่ทัพเรือภาคที่่ 2่และทัพเรือภาคที่่ 3่จัดตังศูนย์ข้อมูลขาวสารของกองทัพเรือ่ประจ้าพืนที่ตางๆ่เพื่อให้
ประชาชนติดตอขอรับบริการข้อมูลขาวสารได้อยางสะดวก่และแตงตังให้มีนายทหารสัญญาบัตรชันยศตังแตนาวาตรี
ขึนไป่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลขาวสาร่ท้าหน้าที่ก้ากับดูแล่และรับผิดชอบให้บริก ารข้อมูลขาวสารแก
ประชาชน่และให้จัดสถานที่ส้าหรับให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู่ ศึกษา่ค้าคว้าข้อมูลขาวสาร่และเป็นสถานที่จัดเก็บ
ข้อมูลขาวสารของสวนราชการ่และให้กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ่เป็นศูนย์ข้อมูลขาวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์สวนกลางของกองทัพเรือ ่ทังนี่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่จัดพืนที่อ้านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน่หนวยงานภาครัฐและเอกชน่ในการเข้ามาตรวจดู่ศึกษา่ค้าคว้าข้อมูลขาวสาร
(7) การประเมินผลการดาเนินการ
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการประเมินผลการด้าเนินการของ
ผู้บริหาร่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่รวมทังระบบก้ากับดูแลองค์การ
-่ผู้บริหาร่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงและระบบก้ากับดูแลองค์การ่ใช้ผลการทบทวนผล
การด้าเนินการข้างต้นไปพัฒนาตอและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน้าองค์การอยางไร
ผู้บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงชันยศนายพลเรือ่
นั น่่ผู้ บั ญชาการทหารเรื อจะเป็ นผู้ พิ จารณาประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน/ผลการด้ า เนิ น การของหน วยขึ นตรง
กองทัพเรือ่และหนวยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ่เป็นรายบุคคล่เพื่อประกอบในการพิจารณาเลื่อนชันเงินเดือน่เลื่อน
ยศ่และเลื่อนต้าแหนง่ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ่โดยการพิจารณาอยางไมเป็นทางการของผู้บัญชาการ
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ทหารเรือ่่จากผลส้าเร็จของงานตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายของหนวยนันๆ่และงานที่ได้รับมอบหมาย/สั่งการ
เป็นการเฉพาะ่ในชวงเดือนเมษายน่และ่ตุลาคม่เป็นปกติประจ้าปีละ่2่ครัง่
ผู้ บ ริ ห ารชันยศนาวาเอก่และนาวาเอก่(พิเศษ)่กองทัพเรือได้ก้าหนดแนวทางการประเมิน่วิธีการ
ประเมิน่และก้าหนดผู้ได้รับการประเมิน่โดยจัดให้มีการประเมินนายทหารสัญญาบัตรในชันยศนาวาเอก่และนาวา
เอก่(พิเศษ)่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาบรรจุ ของผู้บังคับบัญชาในการปรับย้าย่และการสรรหาผู้ที่
สมควรจะได้รับการเลื่อนยศสูงขึนเป็นนายพลเรือ่่และนาวาเอก่(พิเศษ)่ในวาระเดือนเมษายน่และเดือนตุลาคม่
โดยจะพิจารณาจากความซื่อสัตย์่คุณธรรม่จริยธรรม่และความยุติธรรมเที่ยงตรง่ความมีเกียรติละศักดิ์ศรี่ความ
เป็นผู้น้า่ความรู้ความสามารถ่และการตัดสินใจ่และน้าผลการประเมินมาพิจารณาประกอบ่กับล้าดับอาวุโสของ
รุนตามการจัดล้าดับอาวุโสของกองทัพเรือ
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติชันยศเรือตรี่จนถึงนาวาเอก่(พิเศษ)่กองทัพเรือได้ใช้การประเมินคานายทหารสัญญา
บัตรของกองทัพไทย่และน้าผลการประเมินฯ่ไปใช้ประกอบในการขอบ้าเหน็จประจ้าปี่ ่ในชวงเดือนเมษายน่และ่
ตุลาคม่เป็นปกติประจ้าปีละ่2่ครัง
ผู้ปฏิบัติชันยศนายทหารประทวน่และลูกจ้างประจ้า่กองทัพเรือได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก้าลังพลของกองทัพเรือ่และแนวทางการประเมิน่ปัจจุบันก้าลังอยูในระหวางการก้าหนดรายละเอียดเพื่อให้มีการ
วัดผลในเรื่องตางๆ่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมี
ผลกระทบในเชิงลบตอสังคม่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้คาดการณ์ลวงหน้าถึงความ
กังวลของสาธารณะที่มีตอการบริการและการปฏิบัติงาน่ทังในปัจจุบันและในอนาคตอยางไร
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีการเตรียมการเชิงรุกอยางไร่ถึงความกังวลและผลกระทบ
เหลานี่รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิผล
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีกระบวนการ่ตัววัด่และเป้าประสงค์ที่ส้าคัญอะไร่เพื่อให้
การด้าเนินการเป็นไปตาม่ระเบียบ่ข้อบังคับที่ก้าหนดหรือดีกวา
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้มีการก้าหนดกระบวนการ่ตัววัด่และเป้าประสงค์ที่ส้าคัญ่
เพื่อด้าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ่และการปฏิบัติงานของตนอยางไร
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ขึนการควบคุมกับ่ศุนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและขึนการ
ควบคุมทางยุทธการกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่่2่กองทัพบก่การปฏิบัติงานในทุกกรณี่่ก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย่ระเบียบ่กฎ่ข้อบังคับ่และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง่รวมทัง่กฎหมายระหวางประเทศ่ข้อตกลงด้านความรวมมือ
ตางๆ่กรณีความเสี่ยง่โดยเฉพาะในภาวะปกติ่(่การปฏิบัติงานประจ้าวัน่)่่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบตอสังคม่หรือ ประชาชนในพืนที่ปฏิบัติการ่่ทังในเรื่อง่ความปลอดภัย
และความวิตกกังวล่เชน่กรณีการปฏิบัติงาน่การฝึกยิงอาวุธ ่การรักษาอธิปไตย่การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ่่
การปฏิบัติตามกฎหมายให้อ้านาจทหารเรือ่และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมตามล้าแมน้าโขง่
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การลาดตระเวน่การตังจุดตรวจ/จุดสกัด ่การตรวจค้น่การจับกุม่และการน้าสงให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้าเนินการ
ตามกฎหมาย่ในกรณีนี่ก้าลังพลที่ไปปฏิบัติงานต้องผานการศึกษาอบรมในเรื่องกฎหมายตางๆ่่และกฎหมายที่ควร
ทราบส้าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง่โดยเฉพาะในเรื่อง่สิทธิมนุษยชน่ต้องปฏิบัติอยางมีจริยธรรม่การปฏิบัติ
ต้องเป็นไปตามขันตอนที่กฎหมายหรือคูมือก้าหนด่่สวนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ่ ่ได้ก้าชับก้าลังพลที่ปฎิบัติงานใน
แพพักอาศัยและเรือทุกล้าไมให้ทิงสิ่งปฏิกูลลงน้า่กรณี่การฝึกตางๆ่ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขง่บางกรณีการฝึกอาจมีผลกระทบกับสังคมหรือชุมชน่เชน่การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์่การฝึกใช้อาวุธจริง่
หนวยฝึกนันๆ่มีค้าสั่งและระเบียบปฏิบัติประจ้าให้มี การสื่อสาร่ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร่ประชาสัมพันธ์ผาน
สื่อตางๆของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และ่กองทัพเรือ่่โดย่แจ้งพืนที่การฝึก่วันเวลาที่
ท้าการฝึก่่และขันกอนการใช้อาวุธจริง่หนวยฝึกจะต้องตรวจสอบพืนที่ฝึก่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ปฏิบัติงานในพืนที่่
มีความปลอดภัย่
กรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่หนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีแนวทางในการด้าเนินการ่เชน
กรณีเกิดผลกระทบทางลบ
1.่การถายของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแมน้าของเรือที่
เข้ารับการซอมบ้ารุงในแพอูลอย
2.่การจัดเก็บลูกปืนและเครื่องสรรพาวุธ
3.่การล้าเลียงสรรพาวุธและวัตถุระเบิด่
4.่การก้าหนดกฎการปะทะของหนวยก้าลังทหารใน
พืนที่ปฏิบัติการ่
5.่การใช้ความเร็วของเรือในการปฎิบัติการ

6.่การใช้ความระมัดระวังในการเข้าพืนที่ปฏิบัติการ
บนบก

(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

การด้าเนินการแก้ไข
-่ออกตรวจสอบพืนที่ที่อาจมีผลกระทบ่เชน่ผู้เลียง
ปลาในกระชัง่ด้ าเนินการชีแจงถึงสาเหตุและแสดง
ความรับผิดชอบ่พร้อมกับรายงานให้ผู้บังคับ บัญชา
ทราบ
-่เก็บหางไกลที่พัก่/่ทืท่ ้างาน่และชุมชน่ติดป้ายแจ้ง
เตือน
-่ฝึกซ้อมการป้องกันความเสียหายเป็นประจ้า
-่ประกาศแจ้งเตือน/ให้ทราบก้าหนดการล้าเลียง
-่จัดให้มีรถดับเพลิงรวมในขบวนล้าเลียง
-่เน้นย้าผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎการปะทะ
-่ให้มีการบันทึกภาพขณะปฏิบัติงาน
-่ควบคุมสถานการณ์ไมให้ลุกลามและรายงานดวน
-่ใช้ความเร็วต่้า่ป้องกันคลื่นจากเรือไปท้าความ
เสียหายกับกระชังเลียงปลา่หรือเรือที่จอดอยู
-่เข้าตรวจสอบพืนที่ได้มีผลกระทบด้าเนินการแก้ไข/
ซอมท้าให้กลับสภาพเดิมโดยเร็ว
-่หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพืนที่เพาะปลูก่และไมเข้าไป
ในพืนที่สวนบุคคลกอนได้รับอนุญาต
-่การใช้ยานพาหนะในการลาดตระวนทางบก่ใช้
ความเร็วตามที่กฎหมายก้าหนด่และเคารพกฎจราจร
-่ให้มีการบันทึกภาพขณะปฏบัติงาน
-่เข้าตรวจสอบพืนที่ที่ได้รับผลกระทบและด้าเนินการ
แก้ไข/ซอมท้าให้กลับสภาพเดิมโดยเร็ว

-
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-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติการทุกด้านของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม่
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีกระบวนการ่และตัววัด่หรือตัวชีวัดที่ส้าคัญอะไร่ในการ
สงเสริมและก้ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก้ากับดูแลทั่วทังองค์การ่
รวมทังในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีสวนได้สวนเสียทุกกลุม
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีวิธีการอยางไร่ในการก้ากับดูแลและด้าเนินการในกรณีที่มี
การกระท้าที่ขัดตอหลักจริยธรรม
ด้านการสงเสริมและสร้างความมั่นใจวาการประพฤติปฏิบัติในทุกด้านของหนวยเรือรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อยตามล้ าแมน้ าโขงเป็ น ไปอย างมีจ ริ ยธรรมนัน่กองทัพเรือก้าหนดให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ่โดยกอง
อนุ ศาสนาจารย์ จั ดให้ มีการอบรมศีล ธรรมให้ กั บก้าลั งพลของหนวยขึนตรงกองทั พเรือ่และเผยแพรบทความ/
แนวความคิดทางธรรม่เพื่อสงเสริมให้ก้าลังพลในทุกระดับมีการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมอยางสม่้าเสมอ่และ
เป็นประจ้าทุกสามเดือนส้าหรับหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ในขณะเดียวกันหนวยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ่ วาด้วยวินัยทหาร่พ.ศ.2476่โดยวินัยทหาร่คือ่
การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร่และทหารทุกคนจะต้องรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ่ผู้ใดฝ่า
ฝืนจะถือวาผู้นันกระท้าผิดและต้องได้รับการลงทัณฑ์ตามที่ก้าหนด่ซึ่งสวนหนึ่งของวินัยทหารได้ก้าหนดครอบคลุมถึง
การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมอยูด้วย่รวมทังระเบียบปฏิบัติประจ้าหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้า
แมน้าโขงที่ระบุ่ เมื่อมีการกระท้าผิด่จะด้าเนินการแตงตังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง่และหากพบวามีการ
กระท้าความผิดจริงจะมีการลงโทษผู้กระท้าผิดอยางจริงจัง่รวมทังประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบโดยทั่วกัน ่และ
หากกระท้าความผิดจริยธรรมอยางร้ายแรง่อาจต้องถูกปลดประจ้าการหรือถูกถอดยศทางทหาร่
ทังนี่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงยังให้ความส้าคัญในเรื่องนี่ตามที่กองทัพเรือ
ได้ ก้าหนดตั ว ชีวัด ด้ านการประพฤติป ฏิ บั ติต ามจริยธรรมไว้ ใน่ แผนยุทธศาสตร์ ก องทั พเรื อ่จ้านวน่2่ตัว ชีวัด่
ประกอบด้วย่
1.่ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามนโยบายการก้ากับดูแลองค์กรที่ดี่ กองทัพเรือ่ตามแผนที่
ก้าหนดในแตละปีงบประมาณ
2.่ร้อยละของจ้านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการพิจารณาและด้าเนินการจนได้ข้อยุติในแตละ
ปีงบประมาณ
่่่่่่่่่่และหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ยังได้ก้าหนดตัวชีวัด่ร้อยละของจ้านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการแจ้งกลับผู้เกี่ยวข้อง่ซึ่งได้ชีแจงความโปรงใส่ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ่2560
กรณี่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องตางๆ่ที่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่ขัดตอหลักจริยธรรม่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงจะ
สงเรื่องให้หนวยที่ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์ตรวจสอบข้อเท็จจริง่และแก้ไขปัญหา่แล้วรายผลการการปฏิบัติให้่ ผู้
บัญชาการหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เพื่อแจ้งการปฏิบัติให้ผู้ที่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
ตอไป่หากการปฏิบัติดังกลาวมีการแตงตังกรรมการสอบสวนและต้องมีการลงทัณฑ์่ หรือด้าเนินคดีทางแพง/อาญา่
จะเสนอผู้มีอ้านาจลงทัณฑ์ด้าเนินการ่หรือด้าเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
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(10) ความผาสุกของสังคม
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ค้านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นสวนหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์่และการปฏิบัติการประจ้าวันอยางไร่รวมถึงได้มีสวนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบ
สิ่งแวดล้อม่สังคม่และเศรษฐกิจ่อยางไร
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ค้านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม
เป็นสวนหนึ่งที่ส้าคัญในภารกิจของหนวย่โดยภารกิจของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่คือ
"ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลัก
มนุษยธรรม ในพืนที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง รวมทังสนับสนุนกาลังทางบก
ในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ"
ด้านการปฏิบัติงานประจาวัน
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ได้ค้านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นสวน
หนึ่งของการปฏิบัติการประจ้าวัน่โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมตาง่ประกอบด้วย
:่การป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิด่ในพืนที่ตางๆ่
:่การคุ้มครองและชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตางๆ่
:่ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ่และองค์กรเอกชน่ในกิจกรรมตางๆ่เชน่
-่กิจกรรมเก็บขยะ/วัชพืชในแหลงน้ารวมกับ่อปท.่จังหวัด
-่กิจกรรมบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์่/่การรวมบริจาคโลหิต
-่การรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการจัดงานส้าคัญตางๆ่ของชุมชน
-่กิจกรรมรวมกับกองทัพเรือและ่AIS สู้ภัยหนาว่และชวยเหลือภัยแล้ง
-่การจัดตังศูนย์ชวยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า่จว.นครพนม
-่กิจกรรมการปลูกป่าต้นน้าในพืนที่ตางๆ่ของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
-่การออกหนวยให้การรักษาประชาชนในพืนที่รับผิดชอบ่
-่กิจกรรมในวันส้าคัญ่ประเพณี่ และวัฒนธรรมของแตละท้องถิ่น่เชน่วันส้าคัญทางพุทธศาสนา่
งานบุญประเพณี่เป็นต้น
(11) การสนับสนุนชุมชน
-่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่ด้าเนินการอยางไร่ในการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
แกชุมชนที่ส้าคัญของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
-่ชุมชนที่สาคัญของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีอะไรบ้าง่หนวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่มีวิธีการอยางไรในการกาหนดชุมชนดังกลาว่รวมถึงวิธีการก้าหนดกิจกรรมที่่ หนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เข้าไปมีสวนรวม่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง
-่ผู้บริหารของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงและบุคลากรมีสวนรวมในการด้าเนินการดังกลาว
อยางไร
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หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่เป็นหนวยเฉพาะกิจ่กองทัพเรือ่รับผิดชอบพืนที่
ตามล้าแมน้าโขง่ใน่8่จังหวัด่ได้ แก่เชียงราย่เลย่หนองคาย่บึงกาฬ่นครพนม่มุกดาหาร่อ้านาจเจริญ่และ่
อุบลราชธานี่มีหนวยงานในสังกัด่คือ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเขตเชียงราย่หนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเขตหนองคาย่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเขต
นครพนม่และหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงเขตอุบลราชธานี่ รวมทังสถานีเรือ่กระจายตังอยู
ตามพืนที่ตางๆ่ตามล้าแมน้าโขง่มีก้าลังพลตามอัตรา่จ้านวน่839่นาย่ซึ่งมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย่มีความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน่โดยหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล้าแมน้าโขง่มีระเบียบปฏิบัติประจ้า่ค้าสั่งยุทธการ่และแผนปฏิบัติราชการ่ให้หนวยงานในสังกัด ด้าเนินการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนชวยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง่โดยใช้สมรรถนะหลักของหนวย่เข้า
รวมในกิจกรรมตางๆ่ของชุมชน่โดยพิ จารณาจาก่1)่ต้าบลที่ตังอยูใกล้เคียงกับที่ตังหนวย่2)่ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่3)่ภูมิประเทศที่ลอแหลมตอการกระท้าผิด
กฎหมาย่ในการนีจะต้องเข้าไปพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการการสนับสนุนจากผู้น้าชุมชน่ และที่ผานมา่
ผู้บังคับบัญชาของ่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่และก้าลังพลได้มีสวนรวมในการด้าเนินการ
กิจ กรรมตางๆ่เช น่การเป็ น ประธานในพิธี เ ปิดโครงการหมู บ้ านจั ด ระเบีย บเรื อ ่การฝึ กก้าลั งประชาชน่พิธี
ทอดผ้าป่า/กฐิน่รวมกิจกรรมตางๆ่กับทางจังหวัด่อ้าเภอ่ในพืนที่ตางๆ่การมอบหมายให้หัวหน้าหนวย/ผู้แทน่
เป็นตัวแทน่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขงหรือจัดก้าลังพลไปรวมในการจัดกิจกรรมในพืนที่
ตางๆ่อาทิเชน่กิรกรรมในวันส้าคัญๆ่กิจกรรมเก็บขยะในแหลงน้า่รวมกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ่กิจกรรม
บ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ่การออกหนวยให้การรักษาประชาชน่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้่ เกี่ยวกับความ
มั่นคง่สถาบันพระมหากษัตริย์่ ยาเสพติด่การใช้อาวุธ่เทคนิคการว ายน้า่การดับไฟเบืองต้น่ฯลฯ่และการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในการจัดงานส้าคัญตางๆ่ของชุมชน่เป็นต้น ่อันเป็นการสนับสนุนชุมชนเพื่อให้เกิด
ความผาสุขและประโยชน์สุขของสังคม่ในพืนที่รับผิดชอบของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแมน้าโขง่
และบริเวณใกล้เคียง
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