
การด าเนินการตามแบบส ารวจ OIT ปี.64 
 

ข้อ 
ข้อมูลตัวชี้วัด 

OIT 
URL (LINK : https://www…..) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

อธิบายเพิ่มเติม 

01 – 06 ข้อมูลพื้นฐาน  
01 โครงสร้าง https://www.navy.mi.th/index.php/organization/index 

https://www.navy.mi.th/upload/pdf/organization.pdf 
 

ยก.ทร. กองทัพเรือ จัดโครงสร้างโดยแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
1. ส่วนบัญชาการ   2. สว่นก าลังรบ 
3. ส่วนยุทธบริการ  4. สว่นการศึกษาและวิจัย  
5. หน่วยเฉพาะกิจ และอ่ืนๆ 

02 ข้อมูลบริหาร https://www.navy.mi.th/index.php/leadership/index  สลก.ทร. สามารถดูข้อมูลแต่ละท่านโดยคลิ๊กท่ีรูปผู้บริหาร 
 

03 อ านาจหน้าที่ https://www.navy.mi.th/upload/pdf/mission_detail.jpg 
https://www.navy.mi.th/index.php/today/index 
https://www.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/1435 

ยก.ทร. ภารกิจของกองทัพเรือมีที่มาจากการพิจารณา
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐบาลและ 
หน่วยเหนือที่เก่ียวข้อง และกฎหมายที่ให้ 
อ านาจทหารเรือ  

04 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

https://www.navy.mi.th/upload/pdf/strategic.pdf  
 

ยก.ทร.  

05 ข้อมูลการติดต่อ https://www.navy.mi.th/index.php/main/index  สสท.ทร. แสดงอยู่ด้านล่างหน้าเว็บไซต์ 
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน
กองทัพเรือ โทร. 0-2418-0320 
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
อีเมล์ : naviksontes@gmail.com โทร. 0-2475-
4439 Fax. 0-2475-573 

https://www.navy.mi.th/index.php/organization/index
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/organization.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/leadership/index
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/mission_detail.jpg
https://www.navy.mi.th/index.php/today/index
https://www.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/1435
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/strategic.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/main/index


06 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

http://www.judge.navy.mi.th/index.php/link/index 
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/72 
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/68 
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/69 
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/84 
www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/126 
 

สธน.ทร., 
 
 

 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์  
07 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/index 
http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/index?language=th 
http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/index 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/index  
http://www.mrunavy.net/mru/index.php 
https://www.facebook.com/navalcivil/     
http://www.fleet.navy.mi.th/index.php/main/index 
http://www.dockyard.navy.mi.th/index2.html 
http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html 

นขต.ทร. กองทัพเรือ  มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งในหน้าเว็บไซต์
หลักของกองทัพเรือ และหน้าเว็บไซต์หลัก 
ของแต่ละหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ทุกหน่วย  

08 – 09 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
08 Q&A https://www.navy.mi.th/index.php/main/index 

http://qna.navy.mi.th/      
กพร.ทร., 

 
มีแบนด์เนอร์ Q&A อยู่ด้านล่างหน้าเว็บไซต์หลัก 
กองทัพเรือ 

09 Social Network https://www.navy.mi.th/index.php/main/index 
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage 
https://Twitter.com/royalthainavy  
https://www.facebook.com/navalcivil/  
 
 

สสท.ทร. 
 

มีแบนด์เนอร์ Social Network อยู่ด้านล่างซ้าย
หน้าเว็บไซต์หลักกองทัพเรือ  

 
 

http://www.judge.navy.mi.th/index.php/link/index
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/72
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/68
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/69
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/84
http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/126
https://www.navy.mi.th/index.php/main/index
http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/index?language=th
http://www.sctr.navy.mi.th/index.php/main/index
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/index
http://www.mrunavy.net/mru/index.php
https://www.facebook.com/navalcivil/
http://www.fleet.navy.mi.th/index.php/main/index
http://www.dockyard.navy.mi.th/index2.html
http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html
https://www.navy.mi.th/index.php/main/index
http://qna.navy.mi.th/
https://www.navy.mi.th/index.php/main/index
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage
https://twitter.com/royalthainavy
https://www.facebook.com/navalcivil/


010 – 012 แผนการด าเนินงาน  
010 แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16
308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/plan64.pdf 

สปช.ทร. กองทัพเรือ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งป.64  
- แต่เนื่องจากเป็นเอกสารลับจึงสามารถเปิดเผยได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

011 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16
308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_6_1.pdf 

สปช.ทร. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานเป็นไป
ตามรายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ 6 เดือน 

 
012 รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16
308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_12_1.pdf 

สปช.ทร. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นไปตาม
รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าป ีงป.63
รอบ 12 เดือน โดนรายงานถึง กระทรวงกลาโหม 

 
 

ข้อ 
ข้อมูลตัวชี้วัด OIT LINK : https://www….. 

หน่วย
รับผิดชอบ 

อธิบายเพิ่มเติม 

013 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/index.php   
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19
158 
http://www.mrunavy.net/mru/images/mekhong/handbook-
mekong.pdf     
http://www.supply.navy.mi.th/mmic/manual.html  
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/45 
 
 
 

นขต.ทร. แบนเนอร์ 
คู่มือการปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/plan64.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_6_1.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_12_1.pdf
http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/index.php
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19158
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19158
http://www.mrunavy.net/mru/images/mekhong/handbook-mekong.pdf
http://www.mrunavy.net/mru/images/mekhong/handbook-mekong.pdf
http://www.supply.navy.mi.th/mmic/manual.html
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/45
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/45


014 – 017 การให้บริการ  
014 คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 
 

http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php 
https://www.spph.go.th/spph-data.php 
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508 
http://www2.nmd.go.th/bnh/  

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มาตรฐานการ
ให้บริการเรื่องอ่ืนๆ งดการให้บริการ เช่น การ
สอบแข่งขันเข้ารับราชการกองทัพเรือ ฯลฯ  
มีเพียงการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัด 
กองทัพเรือ เท่านั้นที่ยังคงให้บริการ ในปี งป.64 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php 
https://www.spph.go.th/spph-data.php 
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508 
http://www2.nmd.go.th/bnh/ 

  

016 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php 
https://www.spph.go.th/spph-data.php 
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508 
http://www2.nmd.go.th/bnh/ 

  

017 E – Service 
 
 
 

https://file.job.thai.com/prakad/rtna2021/rtna2021_2 
http://admission-rtna.net/ 
https://rtncn.thaijobjob.com/2020/?fbclid=IwAR3HxlzmaisKdoQNJc
MXEQPESl6HjdHhXg6lHvhXCk9aRY7nQwFVTEC82SA# 
https://file.job.thai.com/prakad/nc-rtaf2020/nc-rtaf2020_6.pdf 
https://rtnsm.thaijobjob.com/202001/ 
http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html 

นขต.ทร. เนื่องจากกองทัพเรือไม่ใช่หน่วยงานให้บริการ 
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การบริการ  
E – Service ส่วนมากจะเป็นการรับสมัครสอบ 
Online เพ่ือเข้ารับราชการ/เป็นนักเรียนทหารของ 
กองทัพเรือ อยู่ในหัวข้อ การรับสมัคร 

018 – 020 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
018 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/plan64.pdf 
 

สปช.ทร. กองทัพเรือ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งป.64  
แต่เนื่องจากเป็นเอกสารลับจึงสามารถเปิดเผยได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php
https://www.spph.go.th/spph-data.php
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508
http://www2.nmd.go.th/bnh/
http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php
https://www.spph.go.th/spph-data.php
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508
http://www2.nmd.go.th/bnh/
http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhosp/data/2021/srkita/index.php
https://www.spph.go.th/spph-data.php
http://www.rtncn.ac.th/?page_id=1508
http://www2.nmd.go.th/bnh/
https://file.job.thai.com/prakad/rtna2021/rtna2021_2
http://admission-rtna.net/
https://rtncn.thaijobjob.com/2020/?fbclid=IwAR3HxlzmaisKdoQNJcMXEQPESl6HjdHhXg6lHvhXCk9aRY7nQwFVTEC82SA
https://rtncn.thaijobjob.com/2020/?fbclid=IwAR3HxlzmaisKdoQNJcMXEQPESl6HjdHhXg6lHvhXCk9aRY7nQwFVTEC82SA
https://file.job.thai.com/prakad/nc-rtaf2020/nc-rtaf2020_6.pdf
https://rtnsm.thaijobjob.com/202001/
http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/plan64.pdf


019 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

http://www.onc.navy.mi.th/web2016/main.php 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/expense_6.pdf 

สปช.ทร. 
(กตป.) 

กองทัพเรือมีการรายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ real time ทุกเดือน ในหน้าเวบ
ไชต์ ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ หัวข้อ 
“รายงานงบประมาณกองทัพเรือ ประจ าปี
งบประมาณ 2564” และกองทัพเรือ รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
(ไตรมาส 2) ถึงกระทรวงกลาโหม  

020 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/expense_12.pdf 
 

สปช.ทร. 
(กตป.) 

กองทัพเรือ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ถึงกระทรวงกลาโหม แบนเนอร์ รายงาน
ผลเบิกจ่ายประจ าปี 

021 – 024 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/
49 
http://www.supplyonline.navy.mi.th/ 
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/31 
 

กบ.ทร.,พร. 
หน่วย 

เทคนิคที่ถือ
งบประมาณ 

 

หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี64 ซึ่ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างกองทัพเรือ เป็นเอกสารลับ  
ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด จึงแสดงให้เห็นเพียง
บางส่วนเท่านั้น   
- supplyonline ให้หน่วยด าเนินการจัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย   หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง รายปีงบประมาณ 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

http://www.supplyonline.navy.mi.th/ 
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/35 
 

กบ.ทร.  หัวข้อ สรุปจ านวนประกาศจัดซื้อจ้าง และ 
ราคากลาง กองทัพเรือ 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

http://www.supplyonline.navy.mi.th/ 
 

กบ.ทร.  หัวข้อ รายงาน 

http://www.onc.navy.mi.th/web2016/main.php
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/expense_6.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16308
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/expense_12.pdf
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/49
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/49
http://www.supplyonline.navy.mi.th/
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/31
http://www.supplyonline.navy.mi.th/
http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/35
http://www.supplyonline.navy.mi.th/


024 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/49 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16432 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_supply63.pdf 
 

กบ.ทร. หัวข้อ สรุปรายปี(ปี63) และปัญหา (ปี63)  
แบนเนอร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองทัพเรือ
เป็นเอกสารลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด  
จึงแสดงให้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 

025 – 028 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
025 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr1.pdf 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr2.pdf 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr3.pdf 

กพ.ทร. - โยบาย ผบ.ทร. ประจ าปี งป. 64 ด้านก าลังพล 
- แผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
ก าลังพล 
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

026 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914 
 

กพ.ทร. หัวข้อ การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- ตั้งคณะท างาน 1 
- ตั้งคณะท างาน 2 
- การเข้ารับการศึกษา 
-  โครงการศึกษา 

027 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914 
   

กพ.ทร. หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
- ค าสั่งตั้งคณะกรรมการ 
- แนวทางการรับราชการนายทหาร ก 
- แนวทางการรับราชการนายทหาร ป 
- หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

028 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr15_07042564.pdf 
 
 

กพ.ทร. หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
- รายงานผลพัฒนาก าลังพล ประจ าปี งป.63 

http://www.logis2.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/49
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16432
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/report_supply63.pdf
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr1.pdf
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr2.pdf
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr3.pdf
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/17914
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/hr15_07042564.pdf


029 – 033 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
029 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_
id/3123 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3147   

กพ.ทร. 
ศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์
(สลก.ทร.) 

ด าเนินการตามคู่มือคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทัพเรือ (คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์กองทัพเรือ 
บทที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์) 

030 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

http://www.rongtook.navy.mi.th/index_main.php 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3120 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3
VvEhZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform 
http://www.n2.navy.mi.th/nid-report/  

กพ.ทร. 
ศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์
(สลก.ทร.) 

ด าเนินการตามคู่มือคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทัพเรือ และในหน้าเว็บไซต์หลักของ
กองทัพเรือ และหน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3120 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3148    

กพ.ทร. และ 
ศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์
(สลก.ทร.) 

หัวข้อ สรุปผลเรื่อร้องเรียน 
 

032 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

http://qna.navy.mi.th/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3VvE
hZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform 
http://www.n2.navy.mi.th/nid-report/ 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20065 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20077 
http://www.oper.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/376 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/766 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20028 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20001 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19947 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19914 

ยก.ทร. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
- หน่วยต่างๆใน ทร. ผ่านการประชุม สัมมนา
ต่างๆ และการตรวจเยี่ยม 
- หน่วยราชการใน กห. ผ่านการประชุมและ
สัมมนา และการฝึกร่วม หาวิธีแก้ไขร่วมกัน 
- ภาคประชาชน และเอกชน ผ่านการประชุมร่วม 
การตรวจเยี่ยม และQ&A กล่องแสดงความคิดเห็น  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3123
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3123
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3147
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3147
http://www.rongtook.navy.mi.th/index_main.php
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3120
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3120
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3VvEhZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3VvEhZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform
http://www.n2.navy.mi.th/nid-report/
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3120
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3120
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3148
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3148
http://qna.navy.mi.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3VvEhZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRSTwIGaDyfq1g3VvEhZ_j1Q0EQcuf8XxXrcTHqyVpdaLlw/viewform
http://www.n2.navy.mi.th/nid-report/
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20065
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20077
http://www.oper.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/376
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/766
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20028
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20001
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19947
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19914


033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/749 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/774 
http://www.mrunavy.net/mru/index.php/2020-10-10-04-31-
40/69-2020-12-07-02-27-49 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/764 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/773 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19870 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20089  
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20089 

ยก.ทร. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
กองทัพเรือ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร ประชาชน/ชุมชน โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การเข้ามาเกี่ยวข้อง 
การให้ความร่วมมือ ผ่านการประชุม สัมมนา  
การตรวจเยี่ยม และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวมทั้งภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
ต่างๆ เช่น โควิด 2019 ภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยยา
เสพติด ผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นต้น 

034 – 041 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
034 เจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหาร 
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/motto.jpg 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/index 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3162   

สลก.ทร. ผบ.ทร. แสดงเจตจ านงสุจริตโดยมอบนโยบาย
ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง(หน.นขต.ทร.) 
ข้าราชการ กองทัพเรือ ในการประพฤติตน และ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถ
พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้ดี
ยิ่งขึ้น กับมีนยาย ผบ.ทร. ประจ าปี งป.64 
นโยบายที่6 ด้านการบริหารจัดการ “การบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ทุกระดับ” 

035 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3155 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3158      

สลก.ทร. 
กพร.ทร. 

ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ให้ความส าคัญกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ จึงได้ให้
เกียรติเป็นประธาน และเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว 

http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/749
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/774
http://www.mrunavy.net/mru/index.php/2020-10-10-04-31-40/69-2020-12-07-02-27-49
http://www.mrunavy.net/mru/index.php/2020-10-10-04-31-40/69-2020-12-07-02-27-49
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/764
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/773
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19870
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20089
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20089
https://www.navy.mi.th/upload/pdf/motto.jpg
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/index
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3162
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3162
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3155
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3155
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3158
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3158


036 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3134  
 
 

สปช.ทร. 
ฝ่ายแผนฯ 
ศสส.ทร. 

หัวข้อ การประเมินความเสี่ยง) –แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-กองทัพเรือ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจิต เพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

037 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3134 
 
 

สปช.ทร. 
ฝ่ายแผนฯ 
ศสส.ทร. 

หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือด าเนินการตามแผน ฯ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เพื่อจัดการความ
เสี่ยง/ลดโอกาสการทุจริต  
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต งป.64 ของหน่วยที่เก่ียวข้อง
ในกองทัพเรือ 

038 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

https://www.nmd.go.th/logistic/file.php/1/vision.pdf  
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3158 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20063 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19709  
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/19757  
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20058 
https://www.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/20023 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/796 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/767 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/764 
http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/758 
www.fleet.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/572 
www.fleet.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/552 

กพ.ทร. 
กพร.ทร. 

กองทัพเรือ มีค่านิยมของกองทัพเรือ ได้ก าหนด
ค่านิยมเพ่ือเป็นแนวทางให้ก าลังพลยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน อันเป็นเอกลักษณ์ของ ทหารเรือไทยไว้  
๔ ประการ โดยใช้ค าย่อว่า SAIL ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  ๑. seamanship (ความเป็นชาวเรือ)  
๒. allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) 
๓.integrity and Gentleman (ความเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษ 
ทหารเรือ) ๔.Leadership (ความเป็นผู้น า) ซึ่งได้
จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิต
อาสา ช่วยเหลือประชาชน เป็นประจ าทุกปี ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการตอบสนองตามค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี ที่กองทัพเรือปฏิบัติติดต่อกันมานาน 
เช่น 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3134
https://www.nmd.go.th/logistic/file.php/1/vision.pdf
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3158
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http://www.mrunavy.net/mru/index.php/2020-10-10-04-31-
40/53-2020-11-14-04-33-17 
http://www.ncit.navy.mi.th/popup/government_officer/index_file
s/vlb_images1/10img.jpg  
https://www.nmd.go.th/logistic/file.php/1/vision.pdf  
http://www2.nac2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/
1169  
http://www2.nac2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/
1151  
https://www.facebook.com/navalcivil/ 
  
 

- จัดกิจกรรมด ารง เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
- จัดกิจกรรมอุปสมบทให้กับ นักเรียนทหาร เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ก่อนบรรจุเข้ารับ
ราชการ 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือสังคม
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร 
- กิจกรรมส่งเสริม เชิดชูคนดีของสังคม  
- กิจกรรมอื่นๆ หาดูได้จาก facebook  
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 
https://www.facebook.com/navalcivil/ 

039 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 
 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3134  
 

ฝ่ายแผนฯ 
ศสส.ทร. 

หัวข้อ ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2564 
 

040 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนนิการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีรอบ 6 เดือนๆ 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3134  
 
 

ฝ่ายแผนฯ 
ศสส.ทร. 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
-  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 

  
041 รายงานผลการ

ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3134 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3146   

ฝ่ายแผนฯ 
ศสส.ทร. 

หัวข้อ รายงานผลการด าเนินการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริต ประจ าปี 2563 
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http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3146


 O42 – O43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน   
042 

 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_i
d/3150    
 
 
 
 
 

ศสส.ทร. 
 
 
 
 
 
 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
หัวข้อที่ 8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
กองทัพเรือ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กองทัพเรือ 
และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ มาจัดท า
เป็นมาตรการและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ทร.64 เพ่ือปรับปรุงระดับ
คุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
กองทัพเรือ 

043 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

http://www.civil.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/781 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/
3161 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/
3159  
https://www.facebook.com/navalcivil/ 
https://twitter.com/royalthainavy 
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/
3152  

ศสส.ทร. กองทัพเรือ มีระบบบริหารจัดการ การด าเนินงานที่
เป็นระบบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึง
การตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกท้ังยัง
ค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็น
ความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
การให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง 

http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3150
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http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3152
http://www.rtnclean.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3152


ขาดเพียงแต่การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึง 
หรือรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขอกองทัพเรือเพียง
เล็กน้อย ทั้งนี้ ทร.ได้ด าเนินการประกาศต่างๆ  
ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้า website facebook  
twitter ของหน่วยงาน การประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงให้ก าลังพล กองทัพเรือได้รับทราบ
ผลการประเมินITA และแนวทางปรับปรุง ทั้งใน
ส่วนกลาง และในเขตพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่สัตหีบ พื้นที่
จันทบุรีตราด พื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล าน้ าโขง และพ้ืนที่ภาคใต้ 

 
 


