
 

 
 
 
 

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่ือง นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

.................................. 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช  ๒๕๔๖ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ     
กฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 

                              (ลงชื่อ)            
           (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) 

          อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          วันที่       เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพ่ือความมั่งค่ัง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอความเห็นเพื่อจัดท านโยบายและแผนเพื่อการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

๒. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือให้มีการใช้อย่างยั่งยืน 

๓. ก ากับดูแล ประเมินและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ 
๔. ศึกษา วิจัย และพัฒนา การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่

หายากและใกล้สูญพันธุ์ 
๕. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุมดูแลทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง  
๖. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 
๗. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ 
๘. ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๙. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในฐานะ ผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็น สมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของกรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีความชัดเจน 
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป 
 นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ฉบับนี้  ได้รวบรวมหลักการ
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติ  รวมทั้งมาตรฐานการท างาน  ความประพฤติท่ีดีบนพื้นฐาน   
ธรรมาภิบาลของข้าราชการเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากร
ทุกระดับของกรมฯจะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน และไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง เพ่ือเป็นการแสดงถึง
พันธะสัญญาระหว่างกรมและบุคลากรของกรม จึงขอให้ทุกคน ได้รับทราบนโยบายดังกล่าวที่แนบมาพร้อมทั้ง
ยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการต่อไป 
 

 (ลงชื่อ)            
          (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) 

  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
                 วันที่       เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 
 
 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป                      หน้า  
 ๑.๑ ข้อมูลองค์กร        
  ๑.๑.๑ วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    ๑  
  ๑.๑.๒ พันธกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    ๑  
  ๑.๑.๓ ค่านิยมหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ๑  
  ๑.๑.๔ โครงสร้างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    ๒  
 ๑.๒ หลักการและแนวคิด        ๓  
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี   ๔  
 
หมวดที่ ๒ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 ๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม      ๕  
 ๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๖  
 ๓. นโยบายด้านองค์การ        ๗  
 ๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน       ๘  
 
หมวดที่ ๓ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ๙ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 
๑.๑ ข้อมูลองค์การ 
 

๑.๑.๑ วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
 
๑.๑.๒ พันธกิจ 

ก าหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 
๑.๑.๓ ค่านิยมหลักขององค์การ 

D = Democracy  ส่งเสริมประชาธิปไตย  
M = Man  ใส่ใจความเป็นมนุษย์   
C = Creative  ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์   
R = Resources  จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ    
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๑.๑.๔ โครงสร้างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 
 
            

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 

กลุ่มนิติการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทรัพยากรทางทะเล  
ชายฝ่ังทะเล และ 

ป่าชายเลน 

  
 

ส านักงาน 
เลขานุการ
กรม 

 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

 

กอง
แผนงาน 

 

ส านักอนุรักษ์
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักการ
จัดการป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝ่ังทะเล
และพื้นที่
ชายฝ่ังทะเล 

โครงสร้างตามกฎกระทรวง โครงสร้างภายใน 
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๑.๒ หลักการและแนวคิด 
 
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั บเป็นการ

สนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 
๗๔  ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้  (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วย งานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
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๓. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องนโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการ
สาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ
สร้างผู้น า การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 

๔. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร 
(หัวข้อ ๑.๑ ) เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ ๑.๒) ด าเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้ง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
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๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมฯ  ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด 

๓)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวด ๒ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  ๔  ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ ๑)  ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ๒)  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓)  ด้านองค์การ และ ๔)  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

๑.  บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ให้ยั่งยืน โดยยึดมั่นในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ  

- สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน 
 

นโยบายหลัก 
๒.  มุ่งสู่องค์กรศูนย์กลางด้านข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ  

แนวทางปฏิบัต ิ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการใช้

ประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

มุ่งเน้นการปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ได้
มาตรฐาน โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 - รับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกช่องทางเพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 

- ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ได้มาตรฐาน 
โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 
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๓. นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 

๑.  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักความคุ้มค่าและโปร่งใส เพ่ือ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
แนวทางปฏิบัติ 

- น าระบบและหลักการบริหารที่ดีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
 
นโยบายหลัก 

๒.  กรมฯ มุ่งม่ันที่จะเป็นศูนย์กลางของความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
แนวทางปฏิบัติ 

-  การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายหลัก 
 มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และจิตส านึกของการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรทุกระดับ 

เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและความสามัคคีรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้รับสวัสดิการ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัต ิ
          -  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและ Training Roadmap ในทุกสายงานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและ
ความเสมอภาคในอาชีพ 

- ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดให้มีสวัสดิการที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
- สร้างความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน 
- จัดท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์การ  
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แนวทางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี แนวทางปฏิบัต ิ มาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด้านที่ ๑  รัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งของประเทศ ให้
ยั่งยืน โดยยึดมั่นในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
๒ มุ่งสู่องค์กรศูนย์กลางด้านข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งของประเทศ 

 
 
๑. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อการใช้ประโยชน์ของทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
 
๑. บริหารจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลน 
๒. บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล 
๓. การเสริมสร้างเครือข่าย
ภาคีเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง    
๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
๒. การเผยแพร่ความรู้ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งผ่านเว็บไซต ์
 
 

 
 
 (สปล.) 
 
 (สทช.) 
 
 (สทช.) 
 
 
 
 (กผง.ศูนย์
สารสนเทศ) 
 
(กผง. ศูนย์
สารสนเทศ) 

ด้านที่ ๒  ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
มุ่งเน้นการปฏิบัติราชการที่
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ได้มาตรฐาน โปร่งใส เสมอ
ภาค และเป็นธรรม 
 

 
 
๑. รับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกช่องทางเพื่อน ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
 
๒. ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ได้
มาตรฐาน โปร่งใส เสมอภาค 
และเป็นธรรม 

 
 
- โครงการรับฟังความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรมฯ   
    
 
- กิจกรรมตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ตาม
มาตรฐานการให้บริการ 
 

 
 
 (สลก,ส่วน
สื่อสาร
องค์กร) 
 
  
 
(สทช. ) 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี แนวทางปฏิบัต ิ มาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด้านที่ ๓ องค์การ 
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึด
หลักความคุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
 

 
น าระบบและหลักการบริหารที่ดี
มาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
 
 
 
 

 
- โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน (DSS) 
 

 
 (สปล.ส่วน
อนุรักษ)์ 
 
 
 
 

ด้านที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และจิตส านึกของ
การปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและความสามัคคี
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
สวัสดิการ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และ Training Roadmap ใน
ทุกสายงานเพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าและความเสมอ
ภาคในอาชีพ 
 
๒. ให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
๓. จัดให้มีสวัสดิการที่ส าคัญ
และจ าเป็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีของบุคลากร 
 
๔. สร้างความชัดเจนใน
เส้นทางความก้าวหน้าให้กับ
บุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน 
 
 
๕. จัดท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคีของบุคลากรใน
องค์การ 

- การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร และ Training 
Roadmap ในทุกสายงาน   
 
 
 
- ประชุมชี้แจงบุคลากรให้
รับทราบและเข้าใจการ
ปฏิบัติตามหน้าที่งานที่
รับผิดชอบ 
 
- การจัดท าแผนการสร้าง
ความผาสุกของบุคลากร 
(PMQA  หมวด5 ข้อ HR1) 
 
- การทบทวนและ
ด าเนินการตามแผนการ
สร้างความก้าวหน้าในทุก
ระดับ ทุกสายงาน   
                 
- กิจกรรมกีฬาสามัคคี
ภายในกรมฯ 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   

(สลก. กจ.) 
 
 
 
  
 
(กองแผน/ 
ทุกหน่วยงาน) 
 
 
 
 (สลก./กจ.) 
 
 
 
 (สลก./กจ.) 
 
 
 
 
 (สลก.) 
 
 (สลก.) 
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หมวด ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

๑)  กรมฯ  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒)  กรมฯ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของจังหวัดระยองคนใด กระท า
การใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๒)  กรมฯ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( CHRO) โดย
ข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ 

๔)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Steering 
Team) 

๕)   กรมฯ จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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