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๔. นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.
๑. ปลู กฝั งอุ ดมการณ์ ให้ ก าลั งพลทุ กนายมี ความจงรั กภั กดี ปกป้ อง พิ ทั กษ์ รั กษา และเทิ ดทู นสถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งการฝึกอบรมระเบียบวินัยตามแบบฝึกพระราชทาน
๒. ให้ มีความพร้ อมของกิจการก าลังพลสารองทางด้ านบั ญชีการบรรจุ การระดมพล รวมถึงความพร้อม
ในการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๓. ให้ความสาคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ และการได้รับสวัสดิการของกาลังพลอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๔. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกาลังพล โดยกาลังพลทุกนาย
จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
๕. ดูแลทหารกองประจาการดุจญาติมิตรในครอบครัว โดยให้ความสาคัญ กับการดูแลสิท ธิก าลัง พล
ตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ รวมทั้งต้องไม่มีการลงโทษที่ผิดแบบธรรมเนียมทหาร และการใช้งาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๖. รักษาภาพลักษณ์ ของกองทั พ ให้เป็ นที่เชื่อมั่นของประชาชน อาทิ การแสดงออกต่อสาธารณชน
การขับขี่ยานพาหนะ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
๗. สนับสนุนระบบการหมุนเวียนกาลังพลภายในกองทัพไทย ให้สามารถปฏิบัติการร่วมได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๘. พิ จ ารณาจั ด ท าแนวทางรั บ ราชการก าลั ง พลแต่ ล ะประเภท รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการน าก าลั ง พล
หลากหลายประเภทเข้ าร่วมปฏิบัติ งานกั บข้าราชการทหาร ตามนโยบายกระทรวงกลาโหม ให้ มีผลอย่ างเป็ น
รูปธรรม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม บุคคลพลเรือนเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว กาลังพลสารอง
พนักงานราชการ การนาระบบจ้างเหมาบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทดแทนหรือชดเชยจานวนกาลังพล
ที่ลดลง
๙. สนับสนุนให้กาลังพลศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางทหารและประวัติศาสตร์ชาติไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยการทัศนศึกษาสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งกาหนดให้บรรจุ
ในหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางทหาร
๑๐. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และวิถีชีวิตของนักเรียนทหาร ภายใต้ฐานวิถี
ชีวิตใหม่ อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ และความรู้วิถีโลกยุคระบบอัตโนมัติ (วิถี IT) การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็น
ทหารอาชีพ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการพิจารณาใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านการเชื่อมต่อ
ในระบบต่าง ๆ เป็นต้น
๑๑. ส่งเสริมให้กาลังพลออกกาลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างจริงจัง
๑๒. ปรับปรุงระบบการพัก อาศัยอาคารสวัสดิการให้ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยสารวจสิทธิของผู้พัก
อาศัย และดาเนินการต่อปัญ หาอย่างจริงจัง เพื่ อเป็นการลดภาระการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านราชการ และการจัด
สร้างใหม่ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิดการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นอันขาด รวมทั้งพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ปลอดอบายมุข อาชญากรรม และยาเสพติด
๑๓. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาก าลั ง พล โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามแนวทางรั บ ราชการของ
สายวิทยาการให้มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความชานาญ ในงานตามตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงส่งเสริมให้
กาลังพลพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
รองรับงานในอนาคตได้

กลุ่มงาน

๕. Roadmap แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
เป้าหมาย

การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
หลัก บก.ทท.

เสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
บก.ทท. ให้สอดแทรกในการทางาน

ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

กาลังพลมีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ทางราชการ

พัฒนาระบบจัดการทรัพยากร
กาลังพลมีจานวนเพียงพอ
บุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ต่อภารกิจ และปฏิบัติงานตรงตาม
เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อ
ตาแหน่งที่สายวิทยาการกาหนด
ภารกิจ

มีระบบบริหารจัดการกาลังพล
ด้วยสายวิทยาการ

นากาลังพลสารองมาปฏิบัติงาน
แทนทหารประจาการ ได้ครบทุก
ตาแหน่งที่สายวิทยาการกาหนด

การสรรหา บรรจุกาลังพลได้อย่าง
เพียงพอต่อภารกิจ ตรงตามที่สาย
วิทยาการกาหนด

พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะ
ตามที่กาหนด

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม
ตามที่ บก.ทท. และสายวิทยาการ
กาหนด

กาลังพลมีขีดสมรรถนะตรงตาม
ตาแหน่งที่กาหนด รวมถึงมีทักษะ
ภาษาอังกฤษตรงตามตาแหน่งงาน

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
ระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการ
การพัฒนากาลังพลเต็มรูปแบบ

กาลังพลมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามที่กาหนด และเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบสวัสดิการให้ได้
มาตรฐาน เหมาะสม สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบสวัสดิการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐาน

กาลังพลมีขวัญ กาลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital

เป็นองค์กรที่มีความเป็นระบบราชการ ๔.๐
ระบบสารสนเทศด้านกาลังพลได้รับการพัฒนาเป็นรูปแบบ
Web Application
มีระบบ Digital Document
มีระบบ Digital Management
Work

ระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ใช้งานได้ในรูปแบบ Mobile
Application และมีระบบ
Digital Office

มีการพัฒนาองค์การและปรับปรุง
การบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-๗-

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ประชาชน

๖. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ กับแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ บก.ทท. บก.ทท. เป็น Digital Headquarters ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ. ๒๕๘๐
กลุ่มงานที่ ๑
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มงานที่ ๒
การป้องกันประเทศ

กลุ่มงานที่ ๓
การรักษาความมั่นคงของรัฐ

กลุ่มงานที่ ๔
การเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางทหารกับต่างประเทศ

กลุ่มงานที่ ๕
การพัฒนาประเทศเพื่อความ
มั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน

กลุ่มงานที่ ๖
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์ กพ.ทหาร : กพ.ทหาร บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น DIGITAL HQ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการเป็น SMART HQ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
กลุ่มงานที่ ๑
การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมหลัก บก.ทท.

กลุ่มงานที่ ๒
พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ

กลุ่มงานที่ ๔
การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
และกาลังพลให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สอดคล้อง
ตามขีดสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน

กาลังพล บก.ทท. มีขวัญกาลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กลุ่มงานที่ ๕
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital

-๘-

กลุ่มงานที่ ๓
พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะ
ตามที่กาหนด

ประสิทธิผล

กาลังพลมีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึกประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด

สรรหาและบรรจุ
กาลังพลที่มีคุณภาพได้
อย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

- การจัดงานและพิธีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ทท.
- การปลูกฝังและพัฒนากาลังพล ให้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก
แผนงาน/โครงการ
บก.ทท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นทหารอาชีพ
อย่างแท้จริง
- แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ บก.ทท.

มีระบบบริหารจัดการ
กาลังพล
ด้วยสายวิทยาการ
ที่มีประสิทธิภาพ

- แผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพล
- การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากาลังพล
- การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ (Performance
Management)
- ความพร้อมรบด้านกาลังพล
- พัฒนาระบบกาลังสารอง
- การจัดทาแนวทางการนากาลังพลสารอง
และข้าราชการพลเรือนกลาโหม มาปฏิบัติงาน
ร่วมกับกาลังพลประจาการ
- การจัดทาสายวิทยาการ
- การตรวจสอบมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- การจัดทาแนวทางรับราชการ
- การบริหารตาแหน่งงานสาคัญ

- การพัฒนาภาษาอังกฤษ RSES
- การพัฒนาทักษะด้าน IT
- การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม ด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรม (JETSC)
ภายใต้ กรส.ไทย - อซ.
- การส่งกาลังพล บก.ทท.เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ใน
สถาบันการศึกษาในและนอก กห.
- แผนการพัฒนาผู้บริหารและกาลังพล
ให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต
- การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์การ

- แผนสร้างความผูกพันต่อองค์กร และ
สร้างความผาสุกของกาลังพล
(การจัดสรรบ้านพักอาศัย กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกาลังพล บก.ทท.
กิจกรรม 5 ส.)
- แผนการทบทวนหลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทน
- การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ บก.ทท.
- การอบรมผู้เกษียณอายุราชการ
และผู้เกษียณอายุราชการก่อน
กาหนด

มีการพัฒนาองค์การและปรับปรุงการบริหาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

- แผนอบรมระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
(EA)
- พัฒนาระบบงานให้เป็น Digital Office
- PMQA หมวด ๕
- มอบอานาจ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ คาสั่ง
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ
Web Application

๗. แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานที่ ๑ การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก บก.ทท.
๖๕
๖๔

๒. ร้ อ ยละของก าลั ง พล บก.ทท. ที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก บก.ทท.
และอุดมการณ์ทางทหารของ บก.ทท.

๙๐

๙๕

๙๕

๓. ร้อยละของกาลังพลที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลัก บก.ทท.

-

๙๐

๙๕

ตัวชี้วัด

๑. การปลู ก ฝั ง ก าลั ง พลให้ ยึ ด มั่ น ใน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก
บก.ทท. ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับสิ่ง ผิดกฎหมาย
และยาเสพติด

๑. จ านวนของก าลั ง พล บก.ทท. ที่
กระทาความผิดวินัยทหาร (พิจารณาจาก
รายงานการกระท าความผิดวินั ยทหาร
ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ยาเสพติ ด ต้ อ งหา
คดี อ าญา คดี แ พ่ ง รวมถึ ง รายงานจาก
สานักงาน ป.ป.ช.)

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. จัดทา Role Model
กพ.ทหาร
๒. การจัดงานและพิธีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
(กปค.ฯ),
บก.ทท.
สจร.ทหาร และ
๓. เสริ มสร้ า งอุด มการณ์ท างทหาร และ ส่วนราชการใน
ความเข้ า ใจในทิ ศ ทางของกองทั พ และ
บก.ทท.
ปลูกฝังค่านิยม บก.ทท. ด้วยการสอดแทรก
ค่านิยม บก.ทท. และอุดมการณ์ทางทหาร
ของ บก.ทท. เข้าไปในการอบรมหลักสูตร
กพ.ทหาร
ต่าง ๆ
(กปค.ฯ),
๔. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมตาม และส่วนราชการ
ค่านิยมหลั ก บก.ทท. และอุด มการณ์ ทาง
ใน บก.ทท.
ทหารของ บก.ทท. ให้สอดแทรกอยู่ในการ
กพ.ทหาร
ปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจาวัน
(กปค.ฯ, กพบท.ฯ),
๕. จั ดทาสื่อให้ค วามรู้ ทางอิเล็ กทรอนิก ส์ และส่วนราชการ
แล ะแบบทดส อบความมี อุ ด มการ ณ์
ใน บก.ทท.
ทางทหาร และค่านิยมหลัก บก.ทท.
๖. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการ
จัดฟังธรรมเทศนาประจาเดือน
๗. การฝึกอบรมระเบียบวินัยให้กับกาลังพล
๘. จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ดีเด่น
๙. จัดทาหลักเกณฑ์การคั ดเลือกบุคคลที่มี
อุดมการณ์ทางทหาร และพฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลัก บก.ทท.

-๙-

๖๓
๖๘

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๖๖

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๒. การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล ๑. ร้อยละของกาลังพล บก.ทท. ที่มีการ
ส าเร็จ ในการป้องกันและปราบปราม รั บ รู้ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ บก.ทท.
การทุจริตคอร์รัปชั่น

๖๕
๙๐

๘๗

๙๓

๙๕

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. ทบทวน, ปรับปรุง และจัดทาแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตคอร์รัปชั่น ของ บก.ทท.
โดยนายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ ของ กห. ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผน
๒. จัดการประชุมสัมมนาชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
๓. จัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่น
บั ญ ชี แ ส ด ง ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ห นี้ สิ น
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. จัดกิจ กรรมจิตอาสาต้นแบบ โครงการจิตอาสา
“เราทาดีด้วยหัวใจ”
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้บังคับบัญชาของ บก.ทท. มี
ส่วนร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๖. ส ารวจจากแบบสอบถาม IIT ของส านั ก งาน
ป.ป.ช.
๑. จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
๒ ขออนุมั ติ แ นวทางการด าเนิ นการและก าหนด
หน่วยรับผิดชอบตามเกณฑ์
การประเมิน
๓. ติดตามการดาเนินการของหน่วยรับผิดชอบเพื่อ
การประเมินตามเกณฑ์ OIT
๔. รวบรวมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประเมิน
ตามเกณฑ์ IIT และ EIT
๕. ให้ก าลัง พล บก.ทท. ดาเนิน การประเมิน ตาม
เกณฑ์ IIT

กพ.ทหาร
(กปค.ฯ),
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท.

-๑๐-

๒. ผลคะแนนประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ บก.ทท.

๖๓
๘๐

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๘๕

กพ.ทหาร
(กพบท.ฯ)

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานที่ ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพล ๑. จ านวนส่ ว นราชการที่ มี ผ ล การ
ที่ มี ส มรรถนะเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง วิ เคราะห์ แผนอั ตราก าลั ง พล ที่ มี ค วาม
ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ที่ต้องปฏิบัติ

๖๓
ส่วนบังคับ
บัญชา
และส่วน
การศึกษา

-๑๑-

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
๖๔
๖๕
ส่วนปฏิบัติการ ส่วนกิจการ ๑. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจ
กพ.ทหาร
งานร่วมกับสายวิทยาการ
พิเศษ
(กนผ.ฯ)
๒. จัดทาแผนอัตรากาลัง ปี ๖๔-๖๘
และส่วนราชการ
๓. จัดทาแผนการบรรจุกาลัง พลประจ าปี
ใน บก.ทท.
ให้ มี จ านวนและความสามารถเหมาะสม
และการแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลัง พล
ระยะยาว
- แผนการผลิตนักบิน
- แผนการผลิต นชท. เป็น นตท.
- แผนการผลิต นนต.
๔. ทบทวนแผนการผลิ ต ก าลั ง พลจาก
เหล่าทัพ
- แผนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร จาก
รร.จปร. เหล่า ร., ม., ป., ส., สห.
- แผนการผลิต นนร.ผท เพิ่มยอด จาก
๑๐ นาย เป็น ๑๓ นาย
- แผนการผลิ ต ก าลัง พลจาก รร.นร.,
รร.นนก., รร.ศฝ.นย., รร.นนส.ทบ.
๕. การ พั ฒ น าร ะ บบบ ริ ห า ร จั ด กา ร
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เป็นไปตาม
Roadmap ของ กห. (สม.)
๖. การนาบุคคลมาทาหน้าที่ทหารเป็นการ
ชั่วคราว
๗. การน าระบบก าลั งพลส ารองมาปฏิ บั ติ
ราชการในตาแหน่งที่ใช้ความชานาญพิเศษ

๖๕
๙๒

๓. ร้อยละของกาลังพลที่บรรจุใหม่ มีผล
การประเมิ นการปฏิบั ติร าชการได้ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

๘๐

๘๐

๒. สายวิทยาการสามารถบริหารจัดการ ๑. จ านวนสายวิ ท ยาการที่ ท าหน้ า ที่
กาลังพลได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ บริ ห ารจั ด การก าลั ง พลได้ ต ามความ
ที่กาหนด
รับผิดชอบ
ปี 63 กง./สบ./สปช./ขว./กพ./สตน./
ศซบ.
ปี 64. กบ./ผท./ขส./แพทย์/ศึกษา/สส./
กร.
ปี 65 สห./ธน./ดย./ช่างโยธา/ยก./
เกษตรการสัตว์

๗

๒. จ านวนส่ ว นราชการที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง การ
ชี้ แ จงเพื่ อ ท าความเข้ า ใจแนวทางการ
บริหารกาลัง พลด้ว ยสายวิทยาการจาก
กพ.ทหาร
๓. มีการจัดทาระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วย
การควบคุมกาลังพลของ บก.ทท.
พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
๒. ร้ อ ยละของก าลัง พลที่ จัด หาได้ต าม
แผนบรรจุกาลังพลประจาปี

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

จั ด หาก าลั ง พลตามแผนบรรจุ ก าลั ง พล
ประจาปี

กพ.ทหาร
(กจก.ฯ)

๘๐

การคัดสรร เลือกสรรกาลังพลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

๑๔

๒๐

๑. จัดทาแนวทางรับราชการของกาลังพล
ทุ ก สายวิ ท ยาการ สายงาน ให้ มี ค วาม
ชัดเจน
๒. ทบทวนการกาหนดสายงาน สายวิทยาการ
และการจาแนกตาแหน่ง
๓. การตรวจสอบและทบทวน ปรับ ปรุ ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และสมรรถนะ
ข อ ง ก า ลั ง พ ล บ ก . ท ท . ผ่ า น ร ะ บ บ
สารสนเทศส าหรั บ การจั ด ท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ ง ของ บก.ทท. เพื่ อ ให้
ครบถ้ว นสมบูร ณ์ ไปใช้ใ นการบริห าร
กาลังพล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กพ.ทหาร
(กพบท.ฯ.)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท
กพ.ทหาร
(กนผ.ฯ, กจก.ฯ,
กพบท.ฯ, กพพ.ฯ)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ที่เป็น
หัวหน้า
สายวิทยาการ

-

๒๕

๒๗

-

มี

ทบทวน

๑. กพ.ทหาร จัดชุดชี้แจงส่วนราชการใน
บก.ทท.
๒. ทาสื่อการบรรยายบทบาทหน้าที่ เพื่อ
ชี้แจงหน่วย
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลในการจัดทาคู่มือ
๒. ประชุ ม จั ด ท าระเบี ย บ/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๓. ขออนุมัติใช้ระเบียบฯ

กพ.ทหาร
(กนผ.ฯ, กจก.ฯ,
กพบท.ฯ, กพพ.ฯ)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท

-๑๒-

๖๓
๙๐

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๙๒

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๓. กาลัง พล ระดับ พ.ท. ลงมา ดารง ร้อยละของจ านวนกาลัง พลที่ ได้รับการ
ตาแหน่งตรงตามสายวิทยาการ
ปรั บ ย้ า ยกลั บ สายวิท ยาการที่ ต รงตาม
สมรรถนะ

๔. มี ก ารพั ฒ นาและบริ ห ารผลการ ๑. มี (ร่าง) แผนดาเนินงานการบริหาร
ปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม
ตาแหน่งสาคัญของ บก.ทท.

๖๓
๕๐

มี Action Plan

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๕๐

๒๕

๓. ร้อยละของกาลัง พล บก.ทท. ที่มีผ ล
การประเมินผลการปฏิบัติร าชการผ่าน
ระบบ PMIS

๑๐๐

๑๐๐

ทดลองใช้

๑๐๐

๒๕

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. กพ.ทหาร และหั วหน้ า สายวิ ท ยาการ
สายงาน ตรวจสอบข้อมูล กาลังพลที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ม่ ต รงตามสายวิ ท ยาการ เพื่ อ
ดาเนินการให้ถู กต้อ งตามหลักเกณฑ์ ของ
สายวิทยาการ
๒. จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกาลังพล
ให้ตรงตามสายวิทยาการ สายงานที่กาหนด

กพ.ทหาร
(กจก.ฯ)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท.

๑. ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการจั ด ท า
แผนการบริหารตาแหน่งสาคัญของ บก.ทท.
(Succession Plan)
๒. จั ด ประชุ มชี้ แ จงการถ่ ายทอดตั ว ชี้ วั ด
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการ ผ่านระบบสารสนเทศ
๓. จั ด ประชุ มชี้ แ จงการถ่ ายทอดตั ว ชี้ วั ด
ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการ ผ่านระบบสารสนเทศ
๔. จัดประชุมสัมมนา รวบรวม ข้อขัดข้อง/
ข้อเสนอแนะ การดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกาลังพล (PMIS) พร้อม
ทั้งชี้แจง ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนิ น การ ให้ กั บ ผู้ ดู แ ล ร ะบบร ะดั บ
ส่วนราชการ
๕. ประชาสัมพันธ์ให้กับกาลังพล บก.ทท.
ให้มีค วามเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
การประเมิ น ผลประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ

กพ.ทหาร
(กพบท.ฯ)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท

-๑๓-

๒. จ านวนส่ ว นราชการใน บก.ทท. ที่
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วย ผ่านระบบ
สารสนเทศส าหรั บ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการกาลังพล บก.ทท. ได้
ถูกต้องครบถ้วน (Owner & Support)

มีร่างแผน
บริหาร
ตาแหน่ง
สาคัญ
๒๕

๖๕
๕๐

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานที่ ๓ พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่กาหนด
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๖๕
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

-

๘๐

๘๐

-

๕

-

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. จั ด กำรฝึ ก อบรมพั ฒ นำสมรรถนะ
กพ.ทหำร
ผู้บริหำร บก.ทท. ที่รับเงินประจำตำแหน่ง
(กพพ.ฯ)
ตำมสมรรถนะที่กำหนด
และส่วนรำชกำร
๒. โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ บ ริ ห ำร
ใน บก.ทท.
Harvard
๓. พัฒนำปรับปรุง หลักสูตรตำมแนวทำง
รั บ รำชกำร บก.ทท.และหลั ก สู ต รตำม
แนวทำงของสำยวิทยำกำรให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น และรองรับกำรเป็น DIGITAL HQ
๔. สร้ำงและพัฒนำครูอำจำรย์และผู้ส อน
ส ำหรั บ พั ฒ นำหลั ก สู ต รและกำรเรี ย น
กำรสอน
๕. จัดกำรอบรมขยำยผลกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ DIGITAL HQ ให้กับกำลังพล
๖. พั ฒ นำมำตรฐำนกำรฝึ ก อบรมและ
จัดให้ มีกำรประกัน คุณภำพหลั กสูต รของ
บก.ทท.
๗. จัดทำแผนพัฒนำกำลังพลในระดับ บก.ทท.
สำยวิทยำกำร และส่วนรำชกำรใน บก.ทท.
๘. จั ด ท ำเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รตำม
แนวทำงของสำยวิทยำกำร

-๑๔-

๑. กำลังพลมีสมรรถนะรองรับกำรเป็น ๑. ร้ อ ยละของผู้ บ ริ ห ำรที่ เ ข้ ำ รั บ กำร
DIGITAL HQ ทั้งในระดับผู้บริหำรและ ฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรผ่ำน
ผู้ปฏิบัติงำน
กำรประเมินผลตำมเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับกำรอบรม
หลั กสู ต รตำมแนวทำงรั บ รำชกำร บก.
ทท. สำเร็จหลักสูตรตำมที่กำหนด
๓. ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรตำมแนวทำงของสำยวิทยำกำร
สำเร็จหลักสูตรตำมที่กำหนด
๔. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรก ำหนด
มำตรฐำนหลั ก สู ต รตำมแนวทำงของ
สำยวิทยำกำร
ระดับ ๑ กำหนดมำตรฐำนหลักสูตรตำม
แนวทำงของสำยวิทยำกำร
ระดับ ๒ จัดประชุมชี้แจงหัวหน้ำสำย
วิทยำกำรที่เปิดหลักสูตร
ระดับ ๓ สำยวิทยำกำรดำเนินกำรปรับ
หลักสูตรตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ระดับ ๔ ตรวจสอบหลักสูตรตำมแนวทำง
ของสำยวิทยำกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่กำหนด
ระดับ ๕ หลักสูตรตำมแนวทำงของสำย
วิทยำกำรมีมำตรฐำนเดียวกัน

๖๓
๘๐

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๘๐

๖๕
-

๒. สร้ ำ งเสริม บก.ทท. เป็ นองค์ก ำร ๑. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่สำมำรถ
แห่งกำรเรียนรู้
ดำเนินกำรได้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ของ บก.ทท.

๘๐

๘๐

๘๐

๒. จำนวนส่วนรำชกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรจัดกำรควำมรู้ บก.ทท. ประจำปี

๒๒

๒๓

๒๔

๓. จำนวนส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมิน
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

๒

๓

๔

ตัวชี้วัด
๕. ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับมำตรฐำน
หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๑ กำหนดมำตรฐำนหลักสูตรตำม
แนวทำงรับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๒ ทบทวนหลักสูตรตำมแนวทำง
รับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๓ ปรับหลักสูตรตำมแนวทำง
รับรำชกำรโดยใช้มำตรฐำน
เดียวกัน
ระดับ ๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตำม
แนวทำงรับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๕ หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร
บก.ทท. ที่ปรับปรุงได้รับกำร
อนุมัติ

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. จัดทำ/ทบทวนแผนกำรจัดกำรควำมรู้
๒. ยกระดับ CKO ของ บก.ทท.
๓. ยกย่องและให้เงินรำงวัลหน่วยที่มีระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่ำง
ให้หน่วยงำนอื่น
๔. จัดทำเกณฑ์กำรประเมิ นองค์กำรแห่ ง
กำรเรียนรู้

กพ.ทหำร
(กพพ.ฯ)
และส่วนรำชกำร
ใน บก.ทท.

-๑๕-

๖๓
-

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๕

แผนงาน/โครงการ

๖๕
๘๐

๒. ร้ อ ยละของกำลั ง พลบรรจุใ หม่ผ่ ำ น
เกณฑ์กำรพัฒนำทักษะกำรสนทนำ Eng.
ตำมที่กำหนด

๗๐

๗๐

๗๐

๓. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำ
แผนพัฒนำทักษะดิจิทัล
ระดับ ๑ ประเมินองค์กรด้ำนดิจิทัลของ
บก.ทท.
ระดับ ๒ จัดกลุ่มกำลังพลตำมที่กำหนด
ในแผนพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล
บุคลำกรของ กห.
ระดับ ๓ ประเมินทักษะดิจิทลั ของกำลังพล
บก.ทท.
ระดับ ๔ จัดทำร่ำงแผนพัฒนำทักษะ
ดิจิทัลของ บก.ทท.
ระดับ ๕ ขออนุมัติใช้ร่ำงแผนพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.

-

๕

-

ตัวชี้วัด

๓. กำลังพลมีทักษะภำษำอังกฤษและ
ทักษะดิจิทัลตำมที่กำหนดในตำแหน่ง

๑. ร้อ ยละของผู้ ดำรงต ำแหน่ง มีทั กษะ
ภำษำอั ง กฤษ ตรงตำมที่ ก ำหนดของ
ตำแหน่งงำน

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. จั ด ท ำระดั บ ทั ก ษะภำษำอั ง กฤษและ
ระดั บทักษะดิจิทั ล เพื่อกำหนดในตำแหน่ ง
งำน
๒. จั ด ท ำแบบทดสอบวั ด ระดั บ ทั ก ษะ
ภำษำอังกฤษและระดับทักษะดิจิทัล
๓. พั ฒ นำทั กษะภำษำอั ง กฤษและระดั บ
ทักษะดิจิทัล เพื่อให้กำลังพลมีทักษะเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของตำแหน่ง
๔. พัฒนำทักษะกำรสนทนำ Eng. กำลังพล
บรรจุใหม่ ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๕. คัดเลือกกำลัง พลใหม่ โดยให้มีผ ลกำร
ทดสอบ Eng. ตำมเกณฑ์ที่กำหนด

กพ.ทหำร
(กพพ.ฯ)
และส่วนรำชกำร
ใน บก.ทท.

-๑๖-

๖๓
๗๐

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๗๕

แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานที่ ๔ การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑ . ก า ร พั ฒ น า ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ร้ อ ยละของต าแหน่ ง ที่ ข อรั บ เงิ น เพิ่ ม
ข้าราชการทหารนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจาก กขท.

ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพลต่อการ
ให้บริการทางการแพทย์

๖๕
๙๐

๗๖

๗๘

๘๐

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. ส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุ ง
จัดทาข้อมูลการขอกาหนดเงินเพิ่มส าหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษขั้นต้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
๒. จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตรวจสอบ
กลั่นกรอง พัฒนาข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อให้
ได้ ข้ อ เสนอการก าหนดเงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหาร
เพิ่มเติมที่ถูกต้อง

กพ.ทหาร
(กคง.ฯ)

๑. จัดบรรยาย/ประชุม/สัมมนาให้ความรู้
กพ.ทหาร
เกี่ยวกับสุขภาพดีชีวีมีสุข
(กบพ.ฯ),
๒. การดาเนินงานการตรวจสุขภาพประจาปี สนพ.ยบ.ทหาร
๓. การตรวจสุ ข าภิ บ าลร้ า นอาหารและ และส่วนราชการ
ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ในสถานที่ ท างาน ที่มีหน่วยแพทย์
ให้ถูกสุขอนามัย
ได้แก่ นทพ., ศรภ.,
๔. สารวจความพึงพอใจของกาลังพล บก.ทท.
ผท.ทหาร,
ที่มารับบริการทางการแพทย์
รร.ตท.สปท. และ
รร.ชท.สปท.

-๑๗-

๒. การส่งเสริมสุขภาพกาลังพล

๖๓
๘๐

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๘๕

๖๕
๘๐

๔. พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นการ ร้อ ยละความพึ ง พอใจของก าลั ง พลต่ อ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

๗๖

๗๘

๘๐

๕. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ
กาลังพล

๗๖

๗๘

๘๐

ตัวชี้วัด

๓. สภาพแวดล้อมเอื้อ อานวยต่ อการ ร้อ ยละความพึ ง พอใจของก าลั ง พลต่ อ
ปฏิบัติงานของกาลังพล
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพลต่อการ
บริการและสวัสดิการ

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. การตรวจประเมิ น ผลกิ จ กรรม ๕ ส.
โดยคณะกรรมการหน่วย
๒. การตรวจสภาพสิ่ง อุปกรณ์การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
๓. การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔. การปรับปรุงรายชื่อผู้รับผิดชอบอุปกรณ์
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน

กพ.ทหาร
(กบพ.ฯ)
และส่วนราชการ
ใน บก.ทท.

๑. กิจ กรรมออกกาลั ง โดยมี หน.หน่วย/
กพ.ทหาร
รอง หน.หน่วย ร่วมออกกาลังกายอย่างน้อย
(กบพ.ฯ)
เดือนละ ๑ ครั้ง
และส่วนราชการ
๒ . กิ จ ก ร ร ม พ บ ป ะ ก า ลั ง พ ล ข อ ง
ใน บก.ทท.
ผู้บังคับบัญชา
๓. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย
๔. กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
๕. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
๑. การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ
กพ.ทหาร
และภูมิทัศน์
(กบพ.ฯ),
๒. บริหารจัดการรถยนต์โ ดยสารระหว่าง
สสก.ทหาร,
ที่พักอาศัยกับสถานที่ทางาน (พลขับสารอง, ยบ.ทหาร และ
รถสารอง และการปรนนิบัติบารุงรักษา)
ส่วนราชการนอก
๔. ส ารวจ พิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด พืน้ ที่แจ้งวัฒนะ
สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามความต้องการ
ของกาลังพล

-๑๘-

๖๓
๗๖

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๗๘

แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานที่ ๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๖๓

๑. การปรับปรุง แก้ไขคาสั่ง กฎ ระเบียบ มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การมอบ มีแผนการ
ข้อบัง คั บ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ อานาจ คาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ปรับปรุง กฎ
ระเบียบ
ทางทหาร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบธรรมเนียมต่าง ๆ ทางทหาร
ข้อบังคับและ
ให้มีความทันสมัย

แบบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ทางทหาร
และการแก้ไข
คาสั่ง
มอบอานาจ

ค่าเป้าหมาย
๖๔

๖๕

มีการปรับปรุง มีการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและ ข้อบังคับและ
แบบธรรมเนียม แบบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ทางทหาร ต่าง ๆ ทางทหาร
และการแก้ไข และการแก้ไข
คาสั่ง
คาสั่ง
มอบอานาจ
มอบอานาจ

หน่วยรับผิดชอบ

๑. การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การมอบ
อานาจ คาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แบบธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ทางทหาร และ
จัดทาแผนการปรับปรุง ฯ
๒. ให้ สธน.ทหาร ร่วมพิจ ารณา ทบทวน
ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข ตรวจสอบอ านาจ ค าสั่ ง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม
ต่าง ๆ ทางทหาร ว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่

กพ.ทหาร
(กปค.ฯ)
และ สธน.ทหาร

๑. จั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก าร บก.ทท.
หมวด ๕ การมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากร ให้ กั บ
ส่วนราชการใน บก.ทท.
๒. ประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
บริ ห ารจัด การภาครั ฐ (PMQA) หมวด ๕
การมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อทบทวนและจัดท า
แผนพั ฒ นาองค์ ก าร บก.ทท. หมวด ๕
การมุ่ งเน้ นบุ คลากร ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ นขต.กพ.ทหาร

กพ.ทหาร
(กคพ.ฯ)

-๑๙-

กลยุทธ์

๒. มีการพัฒนาองค์การ

คะแนนประเมินความเป็นระบบราชการ
๔.๐ ของ บก.ทท. หมวด ๕ ที่ได้รับการ
ประเมิ น โดย สนง.กพร. (คะแนนเต็ ม
๕๐๐)

๔.๐

๔๕๐

๔๗๕

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๓. การจัดทาข้อมูลสนับสนุนการบริหาร ร้อยละของข้อมูลประวัติรับราชการของ
จัดการกาลังพล
กาลั งพลที่ มี ก ารจั ด ท าขึ้ น ใหม่ใ นระบบ
สารสนเทศ มี ค วามถูก ต้อ งตรงกัน กับ
ข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และรองรั บ การ
บริหารจัดการกาลังพลตามสายวิทยาการ

ร้อยละของกาลัง พลที่ ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความเข้ า ใจในการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท.

๕ . การพั ฒนาระบ บส าร ส นเทศ จานวนระบบสารสนเทศด้านกาลัง พลที่
ด้านกาลั งพล เพื่ อ รองรั บ การบริ ห าร ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ในรู ป แบบ Web
จัดการกาลังพล บก.ทท.
Application

๖๕
๑๐๐

๘๕

๘๕

๘๕

-

๕

๕

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบข้ อ มู ล ประวั ติ ร าชการของ
กาลัง พลสัง กัด บก.ทท. ที่ มีการจั ดทาขึ้ น
ใหม่ในระบบสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง
ตรงกันกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบ
ชื่อ, สกุ ล , หมายเลขประจ าตั วประชาชน
และวัน เดือน ปีเกิด ตามห้วงไตรมาส
๒. พั ฒนาระบบสารสนเทศด้ านก าลั ง พล
ให้ร องรับการบริหารจัดการกาลังพลตาม
สายวิทยาการ

กพ.ทหาร
(กสข.ฯ)

๑. จั ด ฝึ ก อบรมการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
ด้ า นก าลั ง พล บก.ทท. เพื่ อ ให้ ก าลั ง พล
ผู้ปฏิบัติง านมีค วามรู้ ทัก ษะ ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
บก.ทท. และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒. ร วบรวมปั ญห า ข้ อขั ดข้ อง แล ะ
ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้ า นก าลั ง พล เพื่ อ น าไปใช้ ป รั บ ปรุ ง และ
พัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านกาลังพล ให้สามารถรองรับ
การบริ หารจั ด การก าลั ง พลได้ ตามความ
ต้องการของหน่วย

กพ.ทหาร
(กสข.ฯ)

กพ.ทหาร
(กสข.ฯ) และ
ศทส.สส.ทหาร

-๒๐-

๔. การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านกาลังพลของ บก.ทท.

๖๓
-

ค่าเป้าหมาย
๖๔
๑๐๐

๘. แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๑ การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก บก.ทท.
ประสิทธิผล : กาลังพลมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑

๑. การปลูกฝัง กาลังพลให้ยึดมั่นใน ๑. ร้อยละของกาลังพลที่กระทาความผิดวินัยทหาร ๐.๔๗
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก
บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ๒. ร้ อ ยละของก าลั ง พล บก.ทท. ที่ มี ค วามรู้ ๗๕
และยาเสพติด
ความเข้าใจในค่านิยมหลัก บก.ทท. และอุดมการณ์
ทางทหารของ บก.ทท. และมีจิตส านึกความเป็น
ทหารอาชีพ

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔
๐.๔๒

๐.๓๗

๐.๓๒

๘๐

๘๕

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๔. ร้ อ ยละของก าลั ง พล บก.ทท. ที่ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมระเบียบวินัย

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๕. ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ บก.ทท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับที่ ๑ เสนอส่วนราชการใน บก.ทท. เข้าร่วม
การประชุมฯ
ระดับที่ ๒ ดาเนินการประชุมฯ เพื่อจัดทาแผนฯ
ระดับที่ ๓ มี (ร่าง) แผนO
ระดับที่ ๔ นาเรียน ผบ.ทสส. เพื่อขออนุมัติแผนฯ
ระดับที่ ๕ ผบ.ทสส. อนุมัติแผนฯ เพื่อให้
ส่วนราชการใน บก.ทท. ดาเนินการ

๑

๒

๓

๔

๐.๒๗ ๑. จัดทา Role Model
๒. การจัดงานและพิธีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
๙๕ บก.ทท.
๓. เสริ ม สร้ า งอุ ด มการณ์ ท างทหาร และ
ความเข้ า ใจในทิ ศ ทางของกองทั พ และ
ปลูกฝังค่านิยม บก.ทท. ด้วยการสอดแทรก
ค่านิยม บก.ทท. และอุดมการณ์ทางทหาร
๑๐๐ ของ บก.ทท. เข้าไปในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
๔. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมตาม
ค่านิยมหลั ก บก.ทท. และอุ ด มการณ์ ทาง
๑๐๐ ทหารของ บก.ทท. ให้สอดแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจาวัน
๕. จั ด ท าสื่อ ให้ ค วามรู้ ท างอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
๕ และแบบทดสอบความมีอุดมการณ์ทางทหาร
และค่านิยมหลัก บก.ทท.
๖. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการ
จัดฟังธรรมเทศนาประจาเดือน
๗. การฝึกอบรมระเบียบวินัยให้กับกาลังพล
๘. จัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่น
๙. จัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มี
อุดมการณ์ ทางทหาร และพฤติ กรรมตาม
ค่านิยมหลัก บก.ทท.

หน่วย
รับผิดชอบ
กปค.ฯ

กพบท.ฯ
กปค.ฯ

-๒๑-

๓. ร้อยละของกาลังพลที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
บก.ทท.

๕

กลยุทธ์

๕

๒.การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ ๑. มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง แผนการป้ องกั นและ
ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บก.ทท.
ปราบปรามการทุจริตคอร์รั ปชั่นของ
บก.ทท.
๒. ร้อยละของกาลังพล บก.ทท. ทีม่ ีการรับรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

ไม่มี

-

-

-

มี

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๓. ร้อยละของกาลังพลที่เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการป้ อ งกั นและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ บก.ทท.

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๔. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ บก.ทท.

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑. ทบทวน ปรับปรุง จัดทาแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่นของ
บก.ทท. โดยนายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ของ กห. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตมาประกอบการพิจ ารณาจัดท า
แผน
๒. จัดการประชุมสัมมนาชี้แจง ให้ค วามรู้
เกี่ย วกั บเรื่องการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
๓. จัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การยื่ น บั ญ ชี แ สดงทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ตาม พ.ร. บ. ว่ า ด้ ว ยการ ป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. จัดกิจ กรรมจิตอาสาต้นแบบ โครงการ
จิตอาสา “เราทาดีด้วยหัวใจ”
๕. จั ดกิจ กรรมส่ ง เสริ มผู้บัง คับบัญ ชาของ
บก.ทท. มีส่วนร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๖. ส าร วจจากแบบสอบถาม IIT ของ
สานักงาน ป.ป.ช.
๑. จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
๒ ขออนุ มั ติ แ นวทางการด าเนิ น การและ
ก าหนดหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบตามเกณฑ์ ก าร
ประเมิน
๓. ติ ด ตามการ ด าเนิ น การของ หน่ ว ย
รับผิดชอบเพื่อการประเมินตามเกณฑ์ OIT
๔. รวบรวมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประเมิน
ตามเกณฑ์ IIT และ EIT
๕. ให้กาลังพล บก.ทท. ดาเนินการประเมิน
ตามเกณฑ์ IIT

หน่วย
รับผิดชอบ
กปค.ฯ

-๒๒-

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

แผนงาน/โครงการ

กพบท.ฯ

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ
ประสิทธิผลที่ ๑ : จัดหาและบรรจุกาลังพลที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพล ๑. จ านวนส่ ว นราชการที่ มี ผ ลการวิ เคราะห์ แผน
ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง อัตรากาลังพล ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ เหมาะสมกั บ (ศตก., ศรภ. และ นทพ.)
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๑

-

๓

๒

-

กลยุทธ์

กนผ.ฯ

-๒๓-

๑. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการสารวจงาน
ร่วมกับสายวิทยาการ
๒. จัดทาแผนอัตรากาลัง ปี ๖๔-๖๘
๓. จัดทาแผนการบรรจุกาลังพลประจาปี ให้
มีจ านวนและความสามารถเหมาะสมและ
การแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลัง พลระยะ
ยาว
- แผนการผลิตนักบิน
- แผนการผลิต นชท. เป็น นตท.
- แผนการผลิต นนต.
๔. ทบทวนแผนการผลิ ต ก าลั ง พลจาก
เหล่าทัพ
- แผนการผลิตนายทหารสัญญาบัตร จาก
รร.จปร. เหล่า ร., ม., ป., ส., สห.
- แผนการผลิต นนร.ผท เพิ่มยอด จาก
๑๐ นาย เป็น ๑๓ นาย
- แผนการผลิ ต ก าลั ง พลจาก รร.นร.,
รร.นนก., รร.ศฝ.นย., รร.นนส.ทบ.
๕. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เป็นไปตาม
Roadmap ของ กห. (สม.)
๖. การนาบุคคลมาทาหน้าที่ทหารเป็นการ
ชั่วคราว
๗. การนาระบบกาลังพลสารองมาปฏิบัติ
ราชการในตาแหน่งที่ใช้ความชานาญพิเศษ

หน่วย
รับผิดชอบ

๕

๒. สรรหา บรรจุ แต่ง ตั้ง กาลัง พล ร้อยละของกาลังพลที่จัดหาได้ตามแผนบรรจุกาลังพล
ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง ประจาปี

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๓. การพัฒนาระบบกาลังพลสารอง ร้อยละของการบรรจุกาลังพลสารองและพลเรือน
ของ กอง ทั พ ไ ทย แล ะ พล เ รื อ น กลาโหม เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
กลาโหม

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๔. การฝึกกาลังพลร่วม ทท.

ไม่มี

-

-

-

ตัวชี้วัด

มีการส่ง ร่างผนวกด้านกาลัง พลส าหรับประกอบ
แผนป้องกันประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่ ยก.ทหาร
กาหนด

กลยุทธ์

จัดหากาลัง พลตามแผนการบรรจุ กาลั งพล
ประจาปี
๑. รร.สธ.เหล่าทัพ
๒. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จัดสรร
๓. นนร. เหล่า ผท.
๔. นรจ.
๕. นนส. เหล่า ผท.
๖. นชท. (ภาคปกติ)
๗. นชท. (ภาคสมทบ)
๘. ประทวนทาหน้าที่/ปรับคุณวุฒิ
๙. พนักงานราชการ
๑๐. บุคคลพลเรือน
๑๑. พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะ
๑๒. ปรับย้ายเหล่าทัพ/สป.
๑๐๐ ๑. ให้ เ หล่ า ทัพ ช่ วยประชาสั ม พัน ธ์ ในการ
รั บ สมั ค รสอบบรรจุ ก าลั ง พลส ารองและ
พลเรือนกลาโหม เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการ
ชั่วคราว
๒. ขอบัญชีรายชื่อจาก มทบ.๑๑ เพื่อติดต่อ
กับกาลังพลสารองโดยตรง
๓. หารือแนวทางในการดาเนินการร่วมกับ
เหล่าทัพ
มี

๑. จัดทาและอบรมแนวทางในการปฏิบัติ
งานด้านกาลังพลร่วม ระหว่าง บก.ทท. และ
เหล่าทัพ ตัง้ แต่ในยามปกติ และยามสงคราม
๒. รวบรวมข้ อมู ลก าลั งพลในส่ วนก าลั งรบ
สาหรับใช้เป็นข้อมูล ประกอบการฝึก กฝร.
ประจาปี

หน่วย
รับผิดชอบ
กจก.ฯ

-๒๔-

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

แผนงาน/โครงการ

กนผ.ฯ

กนผ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ
ประสิทธิผลที่ ๒ : มีระบบบริหารจัดการกาลังพลด้วยสายวิทยาการที่มีประสิทธิภาพ
๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๑. สายวิ ท ยาการสามารถบริ ห าร ๑. จานวนสายวิทยาการที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
จั ด ก าร ก าลั ง พล ได้ ต ามห น้ า ที่ กาลังพลได้ตามความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบที่กาหนด
๒. จ านวนสายวิ ท ยาการที่ ต รวจสอบ ทบทวน
ปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และสมรรถนะ
ของกาลังพล บก.ทท. แล้วเสร็จ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๓. จานวนส่วนราชการที่ได้รับฟังการชี้แจงเพื่อทา
ความเข้ า ใจแนวทางการบริ ห ารก าลั ง พลด้ ว ย
สายวิทยาการจาก กพ.ทหาร
๔. จานวนสายวิทยาการที่จัดทาแนวทางรับราชการ
ของกาลังพล ให้มีความชัดเจน

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

กนผ.ฯ,
กพพ.ฯ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

กจก.ฯ

๕. ร้อยละของจานวนกาลังพลระดับ พ.ท. ลงมา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งตรงตามสายวิทยาการ

๗๗

๘๒

๘๗

๙๒

๙๗

๖. มีการจัดทาระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการควบคุม
กาลังพลของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๔

ไม่มี

-

-

-

มี

๗. มี ม าตรฐานกระบวนงานการควบคุ ม การใช้
ลชท.
๘. จานวนส่วนราชการที่ระบุ ลชท. หน้าที่ เพิ่มเติม
และ ลชท. รอง ในระบบ JSS ได้ถูกต้องครบถ้วน

ไม่มี

-

-

-

มี

๑๗

๑๙

๒๑

๒๓

๒๕

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑. จัดหากาลั ง พลตามแผนบรรจุกาลัง พล
ประจาปี
๒. กพ.ทหาร จัด ชุด ชี้แ จงส่ วนราชการใน
บก.ทท.
๓. ท าสื่ อ การบรรยายบทบาทหน้ า ที่ เ พื่ อ
ชี้แจงหน่วย

หน่วย
รับผิดชอบ
กนผ.ฯ
กพบท.ฯ

-๒๕-

กพบท.ฯ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

กลยุทธ์

ก่อน
ก่อน
ก่อน ๑. ทบทวนหลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ย้ า ยให้
๒. การปรั บ ย้ า ยที่ มีค วามโปร่ ง ใส ๑. วันที่สามารถปรับปรุง หลักเกณฑ์การปรับย้าย ก่อน ก่อน
เป็นธรรม เพื่อการบริหารทรัพยากร ตามแนวทางการพัฒนากาลังพลและตามแนวทาง วันที่ ๑ วันที่ ๑ วันที่ ๑ วันที่ ๑ วันที่ ๑ สอดคล้องตามแนวทางการพั ฒนาก าลั ง พล
ส.ค.๖๔ ก.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ และตามแนวทางการรับราชการ
บุคลของ บก.ทท.
การรับราชการ
๒. จัด สัม มนาเชิ ง ปฏิบัติ การเพื่อปรับ ปรุ ง
๒. วันที่ขออนุมัติแนวทางรับราชการกาลังพล บก.ทท. ล่าช้า ล่าช้า ล่าช้า ล่าช้า ตาม หลักเกณฑ์การปรับย้าย
๔ วัน
๓ วัน ๒ วัน ๑ วัน กาหนด ๓. จัดประชุมทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ได้ตามกาหนด
ร่วมกับกองงานที่เกี่ยวข้องของ กพ.ทหาร
๓. ร้ อ ยละของก าลั ง พลที่ ป รั บ ย้ า ยเป็ น ไปตาม ๘๐
๘๕
๙๐
๙๕ ๑๐๐ ๔. จัดทาแนวทางรับราชการกาลังพล บก.ทท.
๕. จั ด ประชุ ม ท าความเข้ า ใจหลั ก เกณฑ์
หลักเกณฑ์การปรับย้ายของ บก.ทท.
การปรับย้ายให้กับส่วนราชการ

๔. ร้อยละของจานวนกาลังพลที่ได้รับการปรับย้าย
กลับสายวิทยาการที่ตรงตามสมรรถนะ
ระยะเวลาที่ ส ามารถด าเนิ น การตามโครงการ
เกษียณอายุราชการได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

๓๕

๔๐

๔๕

กจก.ฯ

๕๐

เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ
เสร็จ สารวจและรวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติ
หลัง
ตาม
ก่อน
ก่อน
ก่อน ตัวบุคคลและจัดการอบรมให้ความรู้
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา ด้านสิทธิกาลังพลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่กาหนด ที่กาหนด ที่กาหนด ที่กาหนด ที่กาหนด
๑ วัน
๒ วัน
๓ วัน

๔. การจั ด ท าแนวทางการบริ ห าร มี (ร่ า ง) เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ / เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ตาแหน่งสาคัญของ บก.ทท.
ผู้ ที่ มี ค วามสามารถและศั ก ยภาพสู ง (Talent
Person)

ไม่มี

-

-

-

มี

๕. การพั ฒ นาและบริ ห ารผลการ ๑. จ านวนส่วนราชการใน บก.ทท. ที่ดาเนินการ
ปฏิบัติราชการ (PMIS)
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่ ว ย ผ่ า นระบบสารสนเทศส าหรั บ การ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ร าชการก าลั ง พล บก.ทท.
ได้ถูกต้องครบถ้วน (Owner & Support)

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๑. ประชุ ม หารื อ ผู้ แ ทนส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้อง
๒. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ/
มีประสบการณ์ในการจัดทา
๑. ชี้แจง Admin Pmis เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ถ่ายทอดตั วชี้ วัด ตามค ารั บรองการปฏิบั ติ
ราชการผ่านระบบสารสนเทศฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้ว น ตามผัง การถ่ายทอดตัวชี้ วัดของ
หน่วย

กจก.ฯ

กพบท.ฯ

กพบท.ฯ

-๒๖-

๓. โครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกาหนด

๓๐

หน่วย
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑

๒. ร้ อ ยละของก าลั ง พล บก.ทท. ที่ มี ผ ลการ ๙๒
ประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ PMIS

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๙๘

๖. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้าน ร ะยะเวล าที่ ข ออนุ มั ติ แ ผ นปฏิ บั ติ ร าช การ ล่าช้า
กาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ด้ า นก าลั ง พล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ๔ วัน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใน พ.ย.๖๓

ล่าช้า
๓ วัน

ล่าช้า
๒ วัน

ล่าช้า ได้ตาม ประชุมสัมมนา ระดับ หน.นขต.กพ.ทหาร
๑ วัน กาหนด เพื่อร่วมจัดทาแผนฯ

กนผ.ฯ

๗. การจั ด ท าข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การ ร้อยละของข้อมูลประวัติรับราชการของกาลังพลที่
บริหารจัดการกาลังพล
จัดทาขึ้นใหม่ในระบบสารสนเทศ มีค วามถูกต้อง
ตรงกันกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

๘๕

๙๐

๙๕

กสข.ฯ

ตรวจสอบข้อมูลประวัติรับราชการของกาลังพล
สัง กัด บก.ทท. ที่ได้จัดทาขึ้นใหม่ในระบบ
สารสนเทศ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตรงกั น กั บ
ข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบ ชื่ อ
นามสกุ ล หมายเลขประจ าตั ว ประชาชน
และวัน เดือน ปีเกิด ตามห้วงไตรมาส

กพบท.ฯ

-๒๗-

๙๖

๑๐๐

๒. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ก าลั ง พล บก.ทท.
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ บก.ทท. ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกาลังพล บก.ทท.
พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย
รับผิดชอบ

๙๔

๘๐

๑๐๐

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๓ พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่กาหนด
ประสิทธิผล : มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรและกาลังพลให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สอดคล้องตามขีดสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๕

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๑

๒

๓

๔

๕

กลยุทธ์
๑. จั ด กำรฝึ ก อบรมพั ฒ นำสมรรถนะ
ผู้บริหำร บก.ทท. ที่รับเงินประจ ำตำแหน่ง
ตำมสมรรถนะที่กำหนด
๒. โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ บ ริ ห ำร
Harvard
๓. พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงรับ
รำชกำร บก.ทท.และหลั กสูตรตำมแนวทำง
ของสำยวิทยำกำรให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น และ
รองรับกำรเป็น DIGITAL HQ
๔. สร้ำงและพัฒนำครูอำจำรย์และผู้ส อน
ส ำหรั บ พั ฒนำหลั ก สู ต รและกำรเรี ย น
กำรสอน
๕. จัดกำรอบรมขยำยผลกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ DIGITAL HQ ให้กับกำลังพล
๖. พั ฒ นำมำตรฐำนกำรฝึ ก อบรมและ
จัด ให้ มี ก ำรประกั น คุณ ภำพหลัก สู ต รของ
บก.ทท.
๗. จัดทำแผนพัฒนำกำลังพลในระดับ บก.ทท.
สำยวิทยำกำร และส่วนรำชกำรใน บก.ทท.
๘. จั ด ท ำเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รตำม
แนวทำงของสำยวิทยำกำร

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

-๒๘-

๑. กำลัง พลมีส มรรถนะรองรับกำร ๑. จำนวนสำยวิทยำกำรที่ได้มีกำรจัดทำแผนพัฒนำ
เ ป็ น DIGITAL HQ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ กำลังพลในสำยวิทยำกำร
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
๒. ร้อยละของผู้บริหำรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำ
สมรรถนะผู้บริหำรผ่ำนกำรประเมินผลตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
๓. ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
ตำมแนวทำงของสำยวิ ทยำกำรส ำเร็ จ หลัก สู ต ร
ตำมที่กำหนด
๔. ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
ตำมแนวทำงรั บรำชกำรส ำเร็ จ หลั กสู ตร ตำมที่
กำหนด
๕. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรก ำหนดมำตรฐำน
หลักสูตรตำมแนวทำงของสำยวิทยำกำร
ระดับ ๑ กำหนดมำตรฐำนหลักสูตรตำมแนวทำง
ของสำยวิทยำกำร
ระดับ ๒ จัดประชุมชี้แจงหัวหน้ำสำยวิทยำกำรที่
เปิดหลักสูตร
ระดับ ๓ สำยวิทยำกำรดำเนินกำรปรับหลักสูตร
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ระดับ ๔ ตรวจสอบหลักสูตรตำมแนวทำงของสำย
วิทยำกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ระดับ ๕ หลักสูตรตำมแนวทำงของสำยวิทยำกำรมี
มำตรฐำนเดียวกัน

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๒. จำนวนส่วนรำชกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ บก.ทท. ประจำปี
๓. จ ำนวนส่วนรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมินกำรเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

๑๕

๑๗

๑๙

๒๑

๒๓

๑

-

๒

-

๓

๓. ก ำลัง พลมี ทั กษะภำษำอั ง กฤษ ๑. ระดับควำมสำเร็จในกำรนำแบบทดสอบวัดระดับ
และทั ก ษะดิ จิ ทั ล ตำมที่ ก ำหนดใน ทักษะภำษำอังกฤษ บก.ทท. (RSES) ไปใช้
ตำแหน่ง
ระดับที่ ๑ มีกำรจัดทำระเบียบกำรทดสอบภำษำ
อังกฤษของ บก.ทท. (RSES)
ระดับที่ ๒ มีกำรประชุมเพื่อนำหลักเกณฑ์กำรนำ
แบบทดสอบ (RSES) ไปใช้
ระดับที่ ๓ ขออนุมัติหลักเกณฑ์กำรนำแบบทดสอบ
(RSES) ไปใช้

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวชี้วัด

๒. สร้ำงเสริม บก.ทท. เป็นองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้

๖. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรปรั บ มำตรฐำน
หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๑ กำหนดมำตรฐำนหลักสูตรตำมแนวทำง
รับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๒ ทบทวนหลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร
ของ บก.ทท.
ระดับ ๓ ปรับหลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำรโดย
ใช้มำตรฐำนเดียวกัน
ระดับ ๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำง
รับรำชกำร บก.ทท.
ระดับ ๕ หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำรของ บก.ทท.
ที่ปรับปรุงได้รับกำรอนุมัติ
๑. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ บก.ทท.

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

๑. จัดทำ/ทบทวนแผนกำรจัดกำรควำมรู้
๒. พัฒนำ กพ.ทหำร ให้เป็นตัวอย่ำงนำร่อง
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
๓. ยกย่องและให้เงินรำงวัลหน่วยที่มีระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้ดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่ำง
ให้หน่วยงำนอื่น
๔. จัดทำเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้
๑. จั ด ท ำแบบทดสอบวั ด ระดั บ ทั ก ษะ
ภำษำอังกฤษ
๒. พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อให้กำลังพล มี
ทักษะเพียงพอต่อควำมต้องกำรของตำแหน่ง
๓. พัฒนำทัก ษะกำรสนทนำภำษำอัง กฤษ
กำลังพลบรรจุใหม่ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๔. คัดเลือ กกำลัง พลใหม่ โดยให้ มีผ ลกำร
ทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่กำหนด

กพพ.ฯ

กพพ.ฯ

-๒๙-

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

กลยุทธ์

ระดับที่ ๔ ดำเนินกำรวัดระดับทักษะภำษำอังกฤษ
ของกำลังพล บก.ทท.
ระดับที่ ๕ รำยงำนผลกำรทดสอบ

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๓. ร้ อ ยละของก ำลั ง พลบรรจุ ใ หม่ ผ่ ำ นเกณฑ์
กำรพัฒนำทักษะกำรสนทนำภำษำอัง กฤษตำมที่
กำหนด

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๔ ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำ
ทักษะดิจิตัล
ระดับ ๑ มีผลกำรประเมินองค์กร ด้ำนดิจิทัลของ
บก.ทท. (ยก.ทหำร ดำเนินกำรร่วมกับ กห.)
ระดั บ ๒ มี กำรจั ดกลุ่ มกำลั ง พลตำมที่ ก ำหนดใน
แผน
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลบุคลำกรของ กห.
ระดับ ๓ มีผลกำรประเมินทักษะดิจิทัลของกำลังพล
บก.ทท.
ระดับ ๔ มีร่ำงแผนพัฒนำทักษะดิจิตัลของ บก.ทท.
ระดับ ๕ ร่ำงแผนพัฒนำทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.
ได้รับกำรอนุมัติใช้

๑

๒

๓

๔

๕

๑. ทดสอบและประเมิ น ผลระดั บ ทั ก ษะ
ดิจิทัลกำลังพล
๒. ให้ ค วำมรู้ ก ำลั ง พลเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะ
ดิจิทัล

กพพ.ฯ

-๓๐-

๒. ร้อยละของกำลังพลที่เข้ำรับกำรทดสอบวัดระดับ
ทักษะภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ RSES

แผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๔ การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
ประสิทธิผล : กาลังพล บก.ทท. มีขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๑. การพั ฒ นาค่ า ตอบแทนของ ร้อยละของตาแหน่งที่ขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ข้ า ราชการทหารนอกเหนื อ จาก ทีม่ ีเหตุพิเศษที่ได้รับความเห็นชอบจาก กขท.
เงินเดือน

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๑. ส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ปรับ ปรุ ง
จัดทาข้อมูล การขอกาหนดเงินเพิ่มส าหรับ
ตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษขั้นต้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
๒. จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตรวจสอบ
กลั่นกรอง พัฒนาข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอการกาหนดเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารเพิ่มเติมที่
ถูกต้อง

กคง.ฯ

๒. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ๑. ระยะเวลาขออนุมัติแผนการสร้างความผูกพัน
ของกาลังพล บก.ทท.
ต่อองค์กรของกาลังพล บก.ทท.

มี.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

ม.ค.
๖๔

ธ.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

กบพ.ฯ

๒. ร้ อ ยละของกิ จ กรรมที่ด าเนิ นการส าเร็ จ ตาม
แผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของกาลังพล
บก.ทท.

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๓. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความพึงพอใจของ
กาลังพล บก.ทท. ต่อการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

๘๒

๑. จั ด ท าแผนการสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก รของก าลั ง พล บก.ทท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ประชุมติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนผูกพันต่อองค์กร
ของกาลังพล บก.ทท.
๓. สารวจความพึงพอใจของกาลังพล บก.ทท.
ที่มีต่อ กิจ กรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใ นแผน
ผูกพันต่อองค์กรของกาลังพล บก.ทท.

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

-๓๑-

๕

๑. จ านวนครั้ ง การจั ดบรรยาย/ประชุม/สัมมนา
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีชีวีมีสุขของส่วนราชการ
ที่มหี น่วยแพทย์

๑

-

๒

-

๓

๒. ร้อยละของกาลังพลที่เข้ารับ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๓. จ านวนส่ วนราชการที่ มีก ารตรวจสุ ขาภิ บ าล
ร้านอาหารและผู้ประกอบการร้ านค้าในสถานที่
ทางานให้ถูกสุขอนามัย

๐

-

๒

-

๔

๔. จานวนส่วนราชการสายงานแพทย์มีการสารวจ
ความพึงพอใจ

๒

๓

๔

๕

๖

๔. สภาพแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการ ๑. จานวนส่วนราชการที่สามารถตรวจประเมินผล
ปฏิบัติงานของกาลังพล
กิจกรรม ๕ ส. ได้ ๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการของ
ส่วนราชการ

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒. จานวนส่วนราชการที่มีการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๓. จานวนส่วนราชการที่รับผิดชอบการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้ ๑ ครั้ง

๖

๗

๘

๙

๑๐

๔. จ านวนส่ ว นราชการที่ มี ก ารปรั บ ปรุง รายชื่ อ
ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัค คีภัยให้
เป็นปัจจุบัน

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๓. การส่งเสริมสุขภาพกาลังพล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

๑. ติ ด ตามผลการจั ด บรรยาย/ประชุ ม /
สัมมนาให้ค วามรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีชีวีมีสุข
ของส่วนราชการที่มี่หน่วยแพทย์
๒. ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจาปี
๓. ติดตามผลการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร
และผู้ประกอบการร้านค้าในสถานที่ทางาน
ให้ถูกสุขอนามัย
๔. ติดตามผลการดาเนินการหน่วยสายงาน
แพทย์

กบพ.ฯ

๑. ติ ด ตามผลส่ ว นราชการที่ มี ก ารตรวจ
ประเมินผลกิจกรรม ๕ ส. โดยคณะกรรมการ
ของส่วนราชการ
๒. ติ ด ตามผลส่ ว นราชการที่ มี ก ารตรวจ
สภาพสิ่ ง อุ ป กรณ์ ก ารป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัย
๓. ติดตามผลส่วนราชการที่มีการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔. ติดตามผลส่วนราชการที่มีการปรับปรุง
รายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และ
ระงับอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน

กบพ.ฯ

-๓๒-

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

แผนงาน/โครงการ

๕

๕. การพั ฒ นาความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ใ น ๑. จานวนส่วนราชการที่มีกาลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา ออกกาลังกาย เฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ ๗๐
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จ านวนส่ ว นราชการที่ มี การจั ดกิ จกรรมพบปะ
กาลังพลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๓. จ านวนส่ ว นราชการที่ มี ก ารจั ด กี ฬ าเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ภายในหน่วย

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๔. จานวนส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๕. จานวนส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทย

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๑. จ านวนพื้นที่บ้า นพักสวัส ดิ การที่มีก ารดาเนิ น
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสวัสดิการแล้วเสร็จ
ร้อยละ ๗๐ ตามแผนและกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

๕

๖

๗

๘

๙

๒. จานวนหน่วยที่รับผิดชอบรถยนต์โดยสารรับส่ง
กาลัง พลที่มี การส ารวจความพึ่ ง พอใจต่ อการใช้
บริ ก ารรถยนต์ โ ดยสารระหว่ า งที่ พั ก อาศั ย กั บ
สถานที่ทางาน

๑

-

๒

-

๓

๓. จ านวนหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบปรั บ ปรุ ง หรื อ
จัดบริการ/สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม

๔

๕

๖

๗

๘

๖. การพัฒนาการให้บริการและ
สวัสดิการกาลังพล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

๑. ติ ด ตามผลส่ ว นราชการที่ มี กิ จ กรรม
ออกกาลังกาย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒. ติดตามผลส่วนราชการที่มีกิจกรรมพบปะ
ก า ลั ง พ ล ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ติ ดตามผลส่ว นราชการที่ มีการจัดกีฬ า
เชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย
๔. ติดตามผลส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรม
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
๕. ติดตามผลส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณี

กบพ.ฯ

๑. ติ ด ตามผลหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบบ้ า นพั ก
สวัสดิการ
๒. ติ ด ตามผลหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบรถยนต์
โดยสารรับส่งกาลังพล
๓. ติดตามผลหน่วยที่รับ ผิด ชอบปรับ ปรุ ง
หรือจัดบริการ/สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม

กบพ.ฯ

-๓๓-

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๗. การด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คล ๑. มีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ดีเด่นของ บก.ทท.
บุคคลดีเด่น

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

ไม่มี

-

มี

-

-

๒. ระยะเวลาที่สามารถรายงานสรุปผลการศึกษา ๓๕
๓๐ ๒๕ ๒๐
๑๕
ดูงานต่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ

กลยุทธ์
๑. ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลดีเด่น
๒. สารวจระดับความพึงพอใจในกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลดีเด่น

หน่วย
รับผิดชอบ
กปค.ฯ

-๓๔-

แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มงานที่ ๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital
ประสิทธิผล : มีการพัฒนาองค์การและปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

ไม่มี

-

-

-

มี

๑. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การมอบอานาจ
คาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรม
เนียมต่าง ๆ ทางทหาร และจัดทาแผนการ
ปรับปรุง ฯ
๒. ให้ สธน.ทหาร ร่ว มพิจ ารณา ทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบอานาจ คาสั่ง กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ
ทางทหาร ว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่

กปค.ฯ

๒. มีการพัฒนาองค์การ

๓๕๐

๓๗๕

๔๐๐

๔๒๕

๔๕๐

๑. จัดทาแผนพัฒนาองค์การ บก.ทท. หมวด ๕
การมุ่ง เน้นบุค ลากร ให้กับส่วนราชการใน
บก.ทท.
๒. ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากรเพื่ อทบทวนและจัดทาแผนพั ฒ นา
องค์ ก าร บก.ทท. หมวด ๕. การมุ่ ง เน้ น
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กคพ.

คะแนนประเมินความเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ
บก.ทท. หมวด ๕ ที่ได้รับการประเมินโดย สนง.กพร.
(คะแนนเต็ม ๕๐๐)

-๓๕-

๑. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขค าสั่ ง กฎ มีก ารทบทวน ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข การมอบอานาจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม คาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม
ต่า ง ๆ ทางทหาร เพื่ อ ลดขั้ น ตอน ต่าง ๆ ทางทหาร
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย

๑

ระดับเป้าหมาย
๒
๓
๔

๕

๓. การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน ร้อยละของกาลังพลที่ผ่านการทดสอบความรู้ความ
ระบบสารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท. เข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
บก.ทท.

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๑. จั ดฝึ กอบรมหลักสูตรการใช้ง านระบบ
สารสนเทศด้านกาลัง พล บก.ทท.ปีละ ๒ ครั้ง
เพื่อให้กาลังพลผู้ปฏิบัติงานมี ค วามรู้ ความ
เข้าใจในการใช้ง านระบบสารสนเทศด้า น
กาลังพล บก.ทท. และการปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
๒. ร วบรวมปั ญ ห า ข้ อ ขั ด ข้ อ ง แล ะ
ข้อเสนอแนะในการใช้ง านระบบสารสนเทศ
ด้านกาลังพล เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กสข.ฯ

๔. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จานวนระบบสารสนเทศ ด้านกาลังพลที่ได้รับการ
ด้านกาลังพล เพื่อรองรับการบริหาร ปรับปรุงในรูปแบบ Web Application
จัดการกาลังพล บก.ทท.

๑

๒

๓

๔

๕

ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านกาลังพล ให้สามารถรองรับ
การบริ ห ารจั ด การก าลั ง พลได้ ต ามความ
ต้องการของหน่วย

กนผ.ฯ และ
กสข.ฯ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

-๓๖-

๙. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๑ การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก บก.ทท.
ประสิทธิผล : กำลังพลมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลัก บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมำยและยำเสพติด
แผนงาน/โครงการ

๑. กำรปลูกฝังกำลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมำยและยำเสพติด
๒. กำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน บก.ทท.

-๓๗-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กปค.ฯ

กปค.ฯ

-๓๘-

การปลูกฝังกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก
บก.ทท. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
๑. ฝึกอบรมนำยทหำรประทวน, พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ของ
ส่วนรำชกำรในพื้นที่ บก.ทท.
๒. ฝึกอบรมนำยทหำรชั้นนำยพล และครูฝึกของส่วนรำชกำรใน บก.ทท.
การด าเนิ นการเพื่ อให้บรรลุ ผลส าเร็ จในการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นใน บก.ทท.
๑. ทบทวน ปรับปรุง แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
บก.ทท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. จัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เสนอส่วนรำชกำรใน บก.ทท. จัดทำแผนของหน่วยและดำเนินกำร
ตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. จัดกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ควำมรู้
๕. รำยงำนผลกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ควำมรู้
๖. รำยงำนสรุปผลตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
บก.ทท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กพบท.ฯ

-๓๙-

การด าเนิ นการเพื่ อให้บรรลุ ผลส าเร็ จในการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นใน บก.ทท.
๑. เข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ จำก สำนักงำน ป.ป.ช.
๒. ประชุมหำรือแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสฯ.ร่วมกับส่วนรำชกำรใน.บก.ทท. ที่เกี่ยวข้อง
๓. ขออนุมัติแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสฯ
นำเรียน ผบ.ทสส. และแจกจ่ำยหนังสือขออนุมัติแนวทำงฯ ให้กับ
ส่วนรำชกำรที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตำมเครื่องมือกำรประเมินฯ
๔. หน่วยรับผิดชอบหลักตำมเครื่องมือกำรประเมินฯ ดำเนินกำร
ตำมเครื่องมือและรวบรวมเอกสำรหลักฐำน
๕. เตรียมบุคลำกรในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
กำรประเมินฯ
๖. ลงทะเบียนและเปิดใช้งำนรหัสผ่ำนในระบบ ITAS
๗. จัดประชุมติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมเครื่องมือ OIT
๘. นำเข้ำข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมเครื่องมือ OIT ผ่ำนระบบ ITAS
๙. นำเข้ำข้อมูลเพื่อเตรียมกำรประเมิน IIT และ EIT
๑๐. ดำเนินกำรประเมินตำมเครื่องมือ IIT และ EIT
๑๑. บก.ทท. ส่งผลกำรตอบแบบประเมินฯ
๑๒. สำนักงำน ป.ป.ช. ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรประเมินฯ
๑๓. สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) นำเรียน ผบ.ทสส.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ
ประสิทธิผลที่ ๑ : จัดหาและบรรจุกาลังพลที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
แผนงาน/โครงการ

๑. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่งได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
๒. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓. การพัฒนาระบบกาลังพลสารองของกองทัพไทยและพลเรือนกลาโหม
๔. การฝึกกาลังพลร่วม ทท.

-๔๐-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพลที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง
ได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
การวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทาอัตรากาลังพล
๑. ทบทวน/ปรับปรุง แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างกาลังพล และอัตรา
กาลั ง ด้ า นบุ ค ลากรในปีที่ผ่านมา
๒. ขออนุมัติการดาเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทาอัตรากาลังพล

กนผ.ฯ

๓. ประชุมวิเคราะห์โครงสร้างส่วนบังคับบัญชาและส่วนการศึกษา
-๔๑-

๔. ประชุมจัดทาสัดส่วนกาลังพล ส่วนบังคับบัญชาและส่วนการศึกษา
๕. ประชุมสรุปผลการจัดทาสัดส่วนกาลังพล และจัดทาแผนบรรจุกาลังพล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. สรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากาลังพล และจัดทาแผน
บรรจุกาลังพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุน
๑. - สธ. แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาใช้ทุน ประจาปี
รอบที่ ๑
- ขออนุมัติแผนการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
จัดหาจากนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทาสัญญาปฏิบัติงานชดใช้
ทุนของ บก.ทท. ประจาปี

กนผ.ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-๔๒-

๒. - ประชุมเตรียมการฯ สอบคัดเลือกแพทย์ รอบที่ ๑ (สถานศึกษาส่งใบ
แสดงความจานง รอบที่ ๑ ถึง กพ.ทหาร
- สอบคัดเลือกแพทย์รอบที่ ๑ เพื่อให้ได้แพทย์ชดใช้ทุนตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด และรายงานผลการสอบคัดเลือก นาเรียน รอง เสธ.ทหาร
- แจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สธ., แจ้งสถานศึกษาฯ, แจ้งหน่วย
เจ้าของตาแหน่ง, แจ้ง สนพ.ยบ.ทหาร, แจ้ง สม. และส่งเรื่องให้
กจก.กพ.ทหาร เพื่อบรรจุแต่งตั้งแพทย์คู่สัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
* สธ. แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญาใช้ทุน ประจาปี
รอบที่ ๒
๓. - สถานศึกษาส่งใบแสดงความจานงรอบ ๒ อันดับ ๑-๓ ถึง กพ.ทหาร
- กพ.ทหาร ดาเนินการสอบคัดเลือกฯ, รายงานผลสอบ เรียน รอง เสธ.ทหาร,
แจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สธ., แจ้งสถานศึกษาฯ, แจ้งหน่วย
เจ้าของตาแหน่ง, แจ้ง สนพ.ยบ.ทหาร แจ้ง สม. และส่งเรื่องให้
กจก.กพ.ทหาร เพื่อบรรจุแต่งตั้งแพทย์คู่สัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
๔. - สธ. สอบถามความต้องการจากส่วนราชการ (ผ่าน สม.)
- กพ.ทหาร สอบถามความต้องการจาก สนพ.ยบ.ทหาร
๕. - สนพ.ยบ.ทหาร เสนอความต้องการให้ กพ.ทหาร
- กพ.ทหาร นาเรียน เสนอความต้องการ รอง เสธ.ทหาร (สายกาลังพล)
อนุมัติ และ เสนอความต้องการให้ สม. และ สธ.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กนผ.ฯ

-๔๓-

การคัดเลือก นชท.ภาคปกติ เข้ารับการศึกษาใน รร.ตท.สปท.
๑. รร.ชท.สปท. คัดเลือก นชท. ที่มีคุณสมบัติครบ จานวน ๑๘ นาย
จาก ๖ สาขา ๆ ละ ๓ นาย และส่งรายชื่อให้ กพ.ทหาร
๒. - กพ.ทหาร ขออนุมัติจัดการสอบคัดเลือก ฯ
- สปท. สนับสนุนการจัดการสอบ ณ รร.ชท.สปท. ด้านสถานที่
รร.ตท.สปท. ดาเนินการออกข้อสอบ ๕ วิชา (คณิตศาสตร์ ๕๕ ข้อ,
วิทยาศาสตร์ ๕๕ ข้อ, ภาษาไทย ๓๐ ข้อ, ภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ
และ สังคมศึกษา ๒๕ ข้อ)
๓. - คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ คัดเลือกและจัดทาข้อสอบ
- ดาเนินการสอบภาควิชาการ ณ รร.ชท.สปท.
- รายงานผลการสอบภาควิชาการ นาเรียน ผบ.ทสส. /
รอง เสธ.ทหาร (สายกาลังพล) ตัวจริง ๓ สารอง ๒
- แจ้งรายชื่อให้ รร.ชท.สปท. และ รร.จปร. ทราบ
๔. - นชท. ทั้ง ๖ นาย สอบรอบ ๒ ณ รร.จปร. ตามที่ รร.จปร. กาหนด
- รร.ชท.สปท. รายงานผลผู้ผ่านการสอบรอบ ๒
- กพ.ทหาร รายงานผลการสอบรอบ ๒ นาเรียน ผบ.ทสส. ทราบ
- นชท. ที่ผ่านการสอบรอบ ๒ เข้ากระบวนการของ รร.จปร.

ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กนผ.ฯ

-๔๔-

โครงการผลิตนายทหารสัญญาบัตรจาก รร.ทหาร หรือวิทยาลัย
การทหาร (ในต่างประเทศ โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์)
๑. ออกวิทยุประชาสัมพันธ์สารวจรายชื่อ/การสมัคร
๒. - กพ.ทหาร รวบรวมรายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ
(ผลการประเมินค่า+ทดสอบร่างกาย)
- ประสาน สปท. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) เป็นภาพรวม
- ดาเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) โดยสถาบันภาษา บก.สปท.
๓. เชิญ คณก.พัฒนากาลังพล บก.ทท. (เสธ.ทหาร ประธาน) เป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบ ALCPT
๔. รายงานผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (นาเรียน ผบ.ทสส.) ตัวจริง ๓
สารอง ๓
๕. - กพ.ทหาร ขออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาฯ
- สปท. ดาเนินการทาสัญญาฯ ก่อนเข้ารับการศึกษา
๖. - ผู้ผ่านการคัดเลือกเดินทางไปเข้ารับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ พร้อมทั้งมีภาวะผู้นา ในการทาหน้าที่ผู้บังคับหน่วย
ทหารขนาดเล็ก พัฒนาศักยภาพกาลังพลในด้านวิชาการทหาร
และทักษะภาษาอังกฤษ
- รร.นายร้อยสิงคโปร์ เปิดการศึกษา
๗. บรรจุลงในหน่วยหลังจบการศึกษา
- สน.บก.บก.ทท. (ผบ.มว.รวป.)
- ศตก. (หน.ชุดปฏบิ ัติการ)
- ศรภ. (งานข่าว, งาน รปภ.)
- ยก.ทหาร , ชด.ทหาร

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กนผ.ฯ

-๔๕-

โครงการคัดเลือกนักเรียน รร.ชาวไทยภูเขา นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.
เข้ารับการศึกษา รร.ชท.สปท. ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๑. นทพ. คัดเลือก นร.ชาวไทยภูเขา สมัครสอบไม่เกิน ๖ คน
(นทพ. สนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการสมัครและ
การสอบคัดเลือก)
๒. - รร.ชท.สปท. เปิดรับสมัคร นชท.ภาคปกติ ประจาปี
- นทพ. ส่งรายชื่อ นร.รร.ชาวไทยภูเขา ให้กับ กพ.ทหาร และ
รร.ชท.สปท. (ภายใน ๕ วัน หลังปิดรับสมัคร)
๓. - ดาเนินการสอบภาควิชาการ และสอบรอบสอง ณ รร.ชท.สปท.
- กศ.ชท. พิจารณาผลการสอบผู้ที่ผ่านการสอบทุกขั้นตอนและมี
คะแนนวิชาการสูงสุด ลาดับ ๑-๒ ได้เข้าศึกษา
- ประกาศผลรอบสุดท้าย รับฟังคาชี้แจง และทาสัญญา
๔. - รร.ชท.สปท. รายงานผลการสอบคัดเลือกให้ กพ.ทหาร ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน
- รร.ชท.สปท. ประเมินผลการศึกษารายบุคคลให้ กพ.ทหาร ทราบ
ทุกปี
๕. เปิดการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การคัดเลือก นชท.ภาคสมทบ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน

กนผ.ฯ

๑. ขอให้ สป. และเหล่าทัพเสนอความต้องการ
๒. รวบรวมความต้องการ

-๔๖-

๓. นาเรียน ขออนุมัติยอดความต้องการ
๔. - แจ้งยอดอนุมัติให้ สป.+เหล่าทัพ ทราบ
- แจ้งยอดความต้องการให้ สปท.+รร.ชท.สปท. ทราบ
- แจ้งการสอบสัมภาษณ์ให้ รร.ชท.สปท. (๑-๕ ก.พ)
- รวบรวมใบสมัคร
- แจ้งสายวิทยาการจัดกรรมการสอบสัมภาษณ์ (๑๕-๑๙ ก.พ.)
- รวบรวมรายชื่อกรรมการฯ+ประสาน รร.ชท.สปท. จัดเตรียม
สถานที่ (๒๒-๒๖ ก.พ.)
๕. - สอบสัมภาษณ์ ณ รร.ชท.สปท. (๑๐ มี.ค)
- ประกาศผล
- รายงานผลการสอบ (๑๕-๑๙ มี.ค.)

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กาลังพล ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง

กนผ.ฯ

๑. เสธ.ร่วม/รร.สธ.เหล่าทัพ
๒. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จัดสรร
๓. นนร. เหล่า ผท.
๔. นรจ.
๕. นนส. เหล่า ผท.

๙. บุคคลพลเรือน
๑๐. นชท.ภาคสมทบ
๑๑. พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะ
๑๒. ปรับย้ายเหล่าทัพ/สป.

-๔๗-

๖. นชท.ภาคปกติ
๗. น.ประทวนเลื่อนฐานะ (ทาหน้าที่/ปรับคุณวุฒิ)
๘. พนักงานราชการ

กจก.ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การพัฒนาระบบกาลังพลสารองของกองทัพไทยและพลเรือนกลาโหม
การพัฒนากิจการกาลังพลสารองของ บก.ทท.
๑. พิจารณาแนวทางการมีกาลังพลสารองเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติของ นทพ.
๒. จัดทาอัตรากาลังพลสารองของ นทพ.
๓. ประชาสัมพันธ์และทาการรับสมัคร

๔. ประชาสัมพันธ์และทาการรับสมัคร
๕. ดาเนินการสอบคัดเลือก
๖. ขออนุมัติบรรจุและทาสัญญาจ้าง

-๔๘-

๔. ดาเนินการสอบคัดเลือก
๕. จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
กาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ บก.ทท.
๑. ทบทวนการนากาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
ของ สส.ทหาร
๒. พิจารณาการนาแนวทางการนาบุคคลเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการ
ชั่วคราว
๓. จัดทาอัตราบุคคลเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

กนผ.ฯ

กนผ.ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การจัดหาทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการของ บก.ทท.

กนผ.ฯ

๑. จัดทายอดบัญชีทหารกองประจาการ
๒. รับทหารกองประจาการผลัดที่ ๒/๖๓ เข้าหน่วย
๓. จัดทาความต้องการทหารกองประจาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ขออนุมัติตาแหน่งบรรจุทหารกองประจาการที่สมัครใจอยู่ต่อ

๑. ประชุมวางแผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกาลังพลร่วม
๒. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านกาลังพลร่วมกับเหล่าทัพ
๓. การสังเกตการณ์การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๑
๔. ปรับปรุงผนวกด้านกาลังพลสาหรับประกอบแผนป้องกันประเทศ

-๔๙-

๕. ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทสส.
๖. รับทหารกองประจาการผลัดที่ ๑/๖๔ เข้าหน่วย
๗. จัดทายอดบัญชีทหารกองประจาการ
การฝึกกาลังพลร่วม ทท.

กนผ.ฯ

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีกาลังพลเพียงพอต่อภารกิจ
ประสิทธิผลที่ ๒ : มีระบบบริหารจัดการกาลังพลด้วยสายวิทยาการที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ

๑. สายวิทยาการสามารถบริหารจัดการกาลังพลได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนด
๒. การปรับย้ายที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคลของ บก.ทท.
๓. โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
๔. การจัดทาแนวทางการบริหารตาแหน่งสาคัญของ บก.ทท.
๕. การพัฒนาและบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMIS)
๖. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
๗. การจัดทาข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการกาลังพล
-๕๐-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจก.ฯ,
กพบท.ฯ,
และ กนผ.ฯ

-๕๑-

สายวิทยาการสามารถบริหารจัดการกาลังพลได้ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่กาหนด
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ขออนุมัติหลักการ ผบ.ทสส.
๑.๒ รวบรวมข้อมูลการจัดทาองค์ประกอบของมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
๑.๓ ขอเบิกงบประมาณฯที่ได้รับการสนับสนุน
๑.๔ กาหนดแนวทางการจัดทาองค์ประกอบของมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ ประชุมการจัดทาองค์ประกอบของมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานที่ ๑ และ ๒
๒.๒ ประชุมการจัดทาองค์ประกอบของมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานที่ ๓ และ ๔
๒.๓ สรุปผลการดาเนินการ
๓. เดินสายชี้แจงส่วนราชการ เพื่อทาความเข้าใจแนวทางการบริหาร
กาลังพลด้วยสายวิทยาการ
๔. การจัดทาระเบียบการแยกประเภทและควบคุมกาลังพล ของ บก.ทท.

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจก.ฯ

-๕๒-

การปรับย้ายที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคล
ของ บก.ทท.
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการเลื่อนตาแหน่งปรับย้าย
๑.๒ ขออนุมัติหลักการจาก ผบ.ทสส. และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ/ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
๑.๓ หัวหน้าส่วนอนุมัติงบประมาณ
๑.๔ ออกคาสั่งฯ
๑.๕ ขอเบิกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
๑.๖ ได้รับเงินงบประมาณที่ขอเบิก
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน
ด้านกาลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับย้าย และจัดทาแนวทางรับราชการ
กาลังพล บก.ทท. ให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนากาลังพล
๒.๒ จัดทาข้อสรุปผลการประชุมสัมมนานาเรียนผู้บังคับบัญชา
๒.๓ จัดการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติหลังจากการสัมมนา
ร่วมกับผู้แทนของส่วนราชการใน บก.ทท.
๒.๔ จัดทาหลักเกณฑ์การปรับย้ายและขออนุมัติใช้

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจก.ฯ

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
๑. ประกาศและชี้แจง
๒. รับสมัครและตรวจสอบ
๓. ขออนุมัติ
๔. จัดอบรมให้ความรู้

กพบท.ฯ

การพัฒนาและบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMIS)
๑. จัดประชุมชี้แจงผู้ดูแลระบบระดับส่วนราชการ (Admin PMIS)
๒. รวบรวมคารับรองของทุกส่วนราชการเพื่อนาไปใส่ในระบบสารสนเทศ
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เปิดระบบสารสนเทศสาหรับการประเมินฯ เพื่อให้ส่วนราชการ
ดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคารับรอง
๔. เปิดระบบสารสนเทศสาหรับการประเมินผลฯ เพื่อให้กาลังพล บก.ทท.
ดาเนินการตามวงรอบ

กพบท.ฯ

-๕๓-

การจัดทาแนวทางการบริหารตาแหน่งสาคัญของ บก.ทท.
๑. ศึกษา รวบรวม ข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการเลื่อนตาแหน่ง ปรับย้าย
๒. จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของ บก.ทท
๓. ขออนุมัติแผนสืบทอดตาแหน่งของ บก.ทท.

วงรอบที่ ๑

วงรอบที่ ๒

วงรอบที่ ๑

วงรอบที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

หน่วย
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนการดาเนินงานฯ
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการดาเนินงานฯ
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงานฯ
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)
๗. สรุปผลการประชุมฯ นาเรียน ผบ.ทสส. เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

กพบท.ฯ
วงรอบที่ ๑

วงรอบที่ ๒

กนผ.ฯ

-๕๔-

๕. รวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อขัดข้อง ในการประเมินผลฯ ผ่านระบบ
สารสนเทศฯ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
๖. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ นาเรียน ผบ.ทสส.
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. นาสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท.
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ มาจัดเตรียมข้อมูลสาหรับจัดทาแผนฯ ของปี
ปัจจุบัน
๒. ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนการดาเนินงานฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การจัดทาข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการกาลังพล
๑. ประสาน สส.ทหาร (ศทส.ฯ) ดาเนินการส่งข้อมูลประวัติกาลังพล
ที่จัดทาประวัติขึ้นมาใหม่ในระบบสารเทศ
๒. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน และวัน
เดือน ปีเกิด ถ้าไม่ตรงกันให้ประสานหน่วยดาเนินการแก้ไข และล็อก
ข้อมูลป้องกันการแก้ไขเมื่อข้อมูลถูกต้องตรงกันกับข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์

กสข.ฯ

-๕๕-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๓ พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่กาหนด
ประสิทธิผล : มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรและกาลังพลให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สอดคล้องตามขีดสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ

๑. กาลังพลมีสมรรถนะรองรับการเป็น DIGITAL HQ ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๒. สร้างเสริม บก.ทท. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๓. กาลังพลมีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลตามที่กาหนดในตาแหน่ง

-๕๖-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

-๕๗-

กาลังพลมีสมรรถนะรองรับการเป็น DIGITAL HQ ทั้งในระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
การจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท.
๑. ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท. ที่รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามสมรรถนะที่กาหนด รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดการฝึกอบรมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งจัดการฝึกอบรมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. สรุปผลการฝึกอบรมฯ นาเรียน ผบ.ทสส. (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
การจัดทาแผนพัฒนากาลังพลในสายวิทยาการ
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนา
กาลังพลตามแนวทางรับราชการของกาลังพลตามสายวิทยาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. หน.สายวิทยาการจัดทาแผนพัฒนากาลังพลของสายวิทยาการ
๖. ตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนากาลังพลของสายวิทยาการ

กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๑

-๕๘-

การกาหนดมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทามาตรฐาน
หลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. หน.สายวิทยาการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานที่กาหนด
๖. ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรของสายวิทยาการ
การกาหนดมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ บก.ทท.
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทามาตรฐาน
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
๖. ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

-๕๙-

สร้างเสริม บก.ทท. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์การเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของกาลังพลทุกระดับและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM)
๑. ขออนุมัติหลักการจัดประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่ง
ผบ.ทสส.)
๒. ขออนุมัติออกคาสั่งจัดการประชุมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติใช้งบประมาณและจัดประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ของ บก.ทท. และ กพ.ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. การประชุมทาแผนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน จัดทาแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้ของ บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. การติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ ตามหัวข้อการจัดการความรู้ที่หน่วยกาหนด)
จานวน ๒ ครั้ง
๕.๑ ติดตามคู่มือฯ ครั้งที่ ๑ (ส่วนนา และบทที่ ๑-๒) ส่งให้ กพ.ทหาร
ดาเนินการรวบรวม เพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ บก.ทท.
๕.๒ ติดตามคู่มือฯ ครั้งที่ ๒ (บทที่ ๓ และ ๔ ฉบับสมบูรณ์) และ
แก้ไขส่วนนา และบทที่ ๑-๒ ส่งให้ กพ.ทหาร ดาเนินการ
รวบรวมเพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการจัดการความรู้

ของ บก.ทท.
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

-๖๐-

๖. นาคู่มือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
๗. การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ของ
ส่วนราชการใน บก.ทท. (รอบแรก)
๘. การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม
และ นาเสนอผลงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท.
รอบสุดท้าย ภายใต้กิจกรรม "RTARF HQ KM DAY ๒๐๒๑"
๙. สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. นาผลงานจัดเก็บและเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ บก.ทท.
กาลังพลมีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลตามที่กาหนด
ในตาแหน่ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกาลังพล บก.ทท.
๑. ประชุมเพื่อนาหลักเกณฑ์การนาแบบทดสอบ (RSES) ไปใช้
๒. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การนาแบบทดสอบ (RSES) ไปใช้
๓. ดาเนินการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของกาลังพล บก.ทท.
๔. สรุปผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของกาลังพล บก.ทท.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กพพ.ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

-๖๑-

การจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทลั
๑. ประเมินองค์กรด้านดิจิทัลของ บก.ทท.
๒. จัดกลุ่มกาลังพลตามที่กาหนดในแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร
ของ กห.
๓. ประเมินทักษะดิจิทลั ของกาลังพล บก.ทท.
๔. จัดทาร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.
๕. ขออนุมัติใช้ร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๓ พัฒนากาลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่กาหนด
ประสิทธิผล : มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรและกาลังพลให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สอดคล้องตามขีดสมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ

๑. กาลังพลมีสมรรถนะรองรับการเป็น DIGITAL HQ ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๒. สร้างเสริม บก.ทท. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๓. กาลังพลมีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลตามที่กาหนดในตาแหน่ง

-๕๖-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

-๕๗-

กาลังพลมีสมรรถนะรองรับการเป็น DIGITAL HQ ทั้งในระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
การจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท.
๑. ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท. ที่รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามสมรรถนะที่กาหนด รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดการฝึกอบรมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งจัดการฝึกอบรมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. สรุปผลการฝึกอบรมฯ นาเรียน ผบ.ทสส. (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
การจัดทาแผนพัฒนากาลังพลในสายวิทยาการ
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนา
กาลังพลตามแนวทางรับราชการของกาลังพลตามสายวิทยาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. หน.สายวิทยาการจัดทาแผนพัฒนากาลังพลของสายวิทยาการ
๖. ตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนากาลังพลของสายวิทยาการ

กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๑

-๕๘-

การกาหนดมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทามาตรฐาน
หลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. หน.สายวิทยาการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานที่กาหนด
๖. ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรของสายวิทยาการ
การกาหนดมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ บก.ทท.
๑. นาเรียนขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทามาตรฐาน
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒ ครั้ง
๒. นาเรียน จก.กพ.ทหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติออกคาสั่งประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒
๕. ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
๖. ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

กพพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กพพ.ฯ

-๕๙-

สร้างเสริม บก.ทท. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์การเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของกาลังพลทุกระดับและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM)
๑. ขออนุมัติหลักการจัดประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่ง
ผบ.ทสส.)
๒. ขออนุมัติออกคาสั่งจัดการประชุมฯ (จก.กพ.ทหาร รับคาสั่ง ผบ.ทสส.)
๓. ขออนุมัติใช้งบประมาณและจัดประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ของ บก.ทท. และ กพ.ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. การประชุมทาแผนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน จัดทาแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้ของ บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. การติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการความรู้ ตามหัวข้อการจัดการความรู้ที่หน่วยกาหนด)
จานวน ๒ ครั้ง
๕.๑ ติดตามคู่มือฯ ครั้งที่ ๑ (ส่วนนา และบทที่ ๑-๒) ส่งให้ กพ.ทหาร
ดาเนินการรวบรวม เพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ บก.ทท.
๕.๒ ติดตามคู่มือฯ ครั้งที่ ๒ (บทที่ ๓ และ ๔ ฉบับสมบูรณ์) และ
แก้ไขส่วนนา และบทที่ ๑-๒ ส่งให้ กพ.ทหาร ดาเนินการ
รวบรวมเพื่อเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการจัดการความรู้

ของ บก.ทท.
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

-๖๐-

๖. นาคู่มือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
๗. การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ของ
ส่วนราชการใน บก.ทท. (รอบแรก)
๘. การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม
และ นาเสนอผลงานการจัดการความรู้ของส่วนราชการใน บก.ทท.
รอบสุดท้าย ภายใต้กิจกรรม "RTARF HQ KM DAY ๒๐๒๑"
๙. สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. นาผลงานจัดเก็บและเผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ บก.ทท.
กาลังพลมีทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลตามที่กาหนด
ในตาแหน่ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกาลังพล บก.ทท.
๑. ประชุมเพื่อนาหลักเกณฑ์การนาแบบทดสอบ (RSES) ไปใช้
๒. ขออนุมัติหลักเกณฑ์การนาแบบทดสอบ (RSES) ไปใช้
๓. ดาเนินการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของกาลังพล บก.ทท.
๔. สรุปผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของกาลังพล บก.ทท.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กพพ.ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

หน่วย
รับผิดชอบ
กพพ.ฯ

-๖๑-

การจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทลั
๑. ประเมินองค์กรด้านดิจิทัลของ บก.ทท.
๒. จัดกลุ่มกาลังพลตามที่กาหนดในแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร
ของ กห.
๓. ประเมินทักษะดิจิทลั ของกาลังพล บก.ทท.
๔. จัดทาร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.
๕. ขออนุมัติใช้ร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บก.ทท.

๒๕๖๓
๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๔ การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
ประสิทธิผล : กำลังพล บก.ทท. มีขวัญกำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรพัฒนำระบบค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
แผนงาน/โครงการ

๑. กำรพัฒนำค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรทหำรนอกเหนือจำกเงินเดือน
๒. กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรของกำลังพล บก.ทท.
๓. กำรส่งเสริมสุขภำพกำลังพล
๔. สภำพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนของกำลังพล
๕. กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน และผู้ใต้บังคับบัญชำ
๖. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรและสวัสดิกำรกำลังพล
๗. กำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ บก.ทท.
-๖๒-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

หน่วย
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กคง.

การพัฒนาค่าตอบแทนของข้าราชการทหารนอกเหนือจากเงินเดือน
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองขั้นต้น จำนวน ๓ ครั้ง
๓. จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อสรุปและรำยละเอียดประกอบกำรขอกำหนด
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรทหำร
๔. ขออนุมัติส่งผลกำรประชุมให้ สป. ดำเนินกำรต่อไป

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

๒. ประชุมติดตำมผลกิจกรรมต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนผูกพันฯ
๓. สำรวจควำมพึงพอใจกำลังพล บก.ทท. ต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ที่กำหนด
ไว้ในแผนผูกพันฯ
๔. สรุปผลนำเรียนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ และควำมพึงพอใจ
กำลังพล บก.ทท. ที่มีต่อแผนกำรสร้ำงควำมผูกพันฯ

-๖๓-

๕. รับทรำบผลกำรพิจำรณำของ อกขท.
๖. รับทรำบผลกำรพิจำรณำของ กขท.
การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของกาลังพล บก.ทท.
๑. ขออนุมัติแผนกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กรของกำลังพล บก.ทท.

กบพ.ฯ
ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

หน่วย
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗. กำรปรับปรุงรำยชื่อผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้
เป็นปัจจุบัน

กบพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๓

-๖๔-

การส่งเสริมสุขภาพกาลังพล
๑. แจ้งหน่วยให้ดำเนินกำร
๒. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๖ เดือน
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๑๒ เดือน
๔. กำรจัดบรรยำย/ประชุม/สัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพดีชีวีมีสุข
ของส่วนรำชกำรที่มี่หน่วยแพทย์
๕. กำรตรวจสุขภำพประจำปี
๖. กำรตรวจสุขำภิบำลร้ำนอำหำรและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในสถำนที่
ทำงำนให้ถูกสุขอนำมัย
๗. กำรสำรวจควำมพึ่งพอใจของกำลังพลที่มำรับบริกำรทำงกำรแพทย์
สภาพแวดล้อมเอือ้ อานวยต่อการปฏิบัติงานของกาลังพล
๑. แจ้งหน่วยให้ดำเนินกำร
๒. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๖ เดือน
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๑๒ เดือน
๔. กำรตรวจประเมินผลกิจกรรม ๕ ส. โดยคณะกรรมกำรหน่วย
๕. กำรตรวจสภำพสิ่งอุปกรณ์กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
๖. กำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

กบพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

หน่วย
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กบพ.ฯ

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

-๖๕-

การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. แจ้งหน่วยให้ดำเนินกำร
๒. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๖ เดือน
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๑๒ เดือน
๔. กิจกรรมออกกำลังกำย โดยมี หน.หน่วย/รอง หน.หน่วย
ร่วมออกกำลังกำย
๕. กิจกรรมพบปะกำลังพลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ
๕.๑ กีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ภำยในหน่วย
๕.๒ กิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
๕.๓ กิจกรรมสืบสำนประเพณีไทย
พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการกาลังพล
๑. แจ้งหน่วยให้ดำเนินกำร
๒. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๖ เดือน
๓. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนรอบ ๑๒ เดือน
- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักสวัสดิกำรตำมแผนและกรอบ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
- สำรวจควำมพึ่งพอใจต่อกำรใช้บริกำรรถยนต์โดยสำรระหว่ำงที่พัก
อำศัยกับสถำนที่ทำงำน
- ปรับปรุงหรือจัดบริกำร/สวัสดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติม

ปีใหม่

สงกรำนต์

กบพ.ฯ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
กปค.ฯ

-๖๖-

การดาเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ บก.ทท.
๑. เสนอส่วนรำชกำรใน บก.ทท. เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นตำม
หลักเกณฑ์
๒. ส่วนรำชกำรใน บก.ทท. ส่งรำยชื่อบุคคลดีเด่น
๓. นำเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติตัวบุคคลดีเด่น
๔. พิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น
๕. ขออนุมัติหลักกำรให้บุคคลดีเด่นเดินทำงไปรำชกำร
๖. เตรียมกำรเดินทำงไปรำชกำร
๗. กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน
๘. รำยงำนผลกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานรองรับแผนปฏิบตั ิราชการด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
กลุ่มงานที่ ๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital
ประสิทธิผล : มีการพัฒนาองค์การและปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ

๑. การปรับปรุง แก้ไขคาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย
๒. มีการพัฒนาองค์การ
๓. การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท.
๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกาลังพล เพื่อรองรับการบริหารจัดการกาลังพล บก.ทท.

-๖๗-

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กปค.ฯ

มีการพัฒนาองค์การ
๑. ขออนุมัติแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ การมุ่งเน้น
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ ฯ ครั้งที่ ๑
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ ฯ ครั้งที่ ๒
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ ฯ ครั้งที่ ๓
๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การของ บก.ทท. หมวด ๕ ฯ ครั้งที่ ๔

กพบท.ฯ

-๖๘-

การปรับปรุง แก้ไขคาสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ
ทางทหาร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย
๑. ศึกษาแนวทางการจัดทาหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไข ประกาศ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง แบบธรรมเนียม
๒. ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์ฯ

ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วย
รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔. ทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศ
๕. ส่งมอบระบบสารสนเทศ

กสข.ฯ

-๖๙-

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท.
๑. ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
บก.ทท.
๒. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
๓. รายงานผลการจัดฝึกอบรม ฯ ครั้งที่ ๑
๔. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านกาลังพล บก.ทท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
๕. รายงานผลการจัดฝึกอบรม ฯ ครั้งที่ ๒
การพั ฒนาระบบสารสนเทศด้า นกาลัง พล เพื่ อรองรั บการบริห าร
จัดการกาลังพล บก.ทท.
๑. รวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกาลังพล
จากเจ้าของระบบงานเสนอให้ผู้พัฒนาระบบฯ
๒. ร่วมวิเคราะห์และจัดลาดับความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้านกาลังพลในรูปแบบ Web Application

กสข.ฯ

-๗๐-

ผนวก ก

การกาหนดความต้องการและการจัดหากาลังพล
ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. กล่าวนา
การกาหนดความต้องการและการจัดหากาลังพลของ บก.ทท. ตามผนวกนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ได้ใช้พิจารณาวางแผนการบรรจุกาลังพลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕
๒. ความมุ่งหมาย
เพื่อให้การกาหนดความต้องการและการจัดหากาลังพล รวมทั้งการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ด้านกาลังพล เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีความอ่อนตัวในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดกาลัง
กองทัพของ บก.ทท. ในอนาคต
๓. โครงสร้างก าลังพลนายทหารสั ญ ญาบั ต ร จะกาหนดเป็น สั ดส่ วนจ านวนกาลัง พลนายทหาร
สัญญาบัตรแยกตามกาเนิด เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรได้อย่างชัดเจน
และเหมาะสม โดยกาหนดสัดส่วนในภาพรวม ดังนี้
๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกาเนิด นร., นนร., นนอ. และ นนต. ร้อยละ ๒๐
๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรกาเนิด นป. ร้อยละ ๔๕
๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรกาเนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ร้อยละ ๓๕
๔. การจัดหานายทหารสัญญาบัตร เพื่อให้มีความอ่อนตัวในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดกาลังกองทัพ
และมีค วามคล่อ งตั ว ในการหมุ นเวี ยนก าลังพล ส าหรับยอดการจัดหาในภาพรวมนายทหารสัญ ญาบัตร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นไปตามอนุผนวก ๑-๒ โดยกาหนดแนวทางการจัดหานายทหารสัญญาบัตร
ดังนี้
๔.๑ เป้าหมายการจัดหาในภาพรวมของ บก.ทท. ให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราเต็ม
๔.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ตรกาเนิด นร., นนร., นนอ. และ นนต. จัดหาให้มี จานวนเพี ยงพอ
ต่อการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของ บก.ทท. ตามสัดส่วนการบรรจุกาลังพลนายทหารสัญญาบัตร
แยกตามกาเนิด
๔.๓ นายทหารสัญ ญาบัตรกาเนิ ด นป. แบ่งการจัดหาเป็ น ๒ ประเภท คือ นายทหารประทวน
เลื่อนฐานะโดยทาหน้าที่ และนายทหารประทวนเลื่อนฐานะโดยปรับคุณวุฒิ โดยกาหนดสัดส่วนจานวนการจัดหา
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะโดยปรับคุณวุฒิมียอดจัดหาประมาณ ๑/๓ ของยอดการจัดหานายทหารสัญญาบัตร
ก าเนิ ด นป. ทั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และจู ง ใจให้ น ายทหารประทวนศึ กษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนายทหารสัญญาบัตรประเภท นป. ให้มีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสูงขึ้น
๔.๔ นายทหารสัญญาบัตรกาเนิดอื่น ๆ ให้จัดหาเฉพาะสาขาวิชาชีพขาดแคลน ซึ่งแหล่งผลิต
ในกองทัพไม่สามารถผลิตได้ โดยจัดหาให้มจี านวนเพียงพอตามความจาเป็น
๔.๕ ลาดับความเร่งด่วนในการจัดหา
๔.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรกาเนิด นร., นนร., นนอ. และ นนต. ที่จะบรรจุในตาแหน่ง
ฝ่ายเสนาธิการ และเกี่ยวข้องกับการฝึก การปกครอง/การบังคับบัญชา
๔.๕.๒ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะโดยการทาหน้า ที่ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ บก.ทท. กาหนด
๔.๕.๓ นายทหารประทวนเลื่ อ นฐานะโดยปรั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ต รงตามค าชี้ แ จง
ท้ายอัตราของหน่วย และผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ บก.ทท. กาหนด
/๔.๕.๔ ทหารกองหนุน…

-๗๑-

๔.๕.๔ ทหารกองหนุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการ และมีคุณวุฒิตรงตาม
คาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วย
๔.๕.๕ บุคคลพลเรือนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการและมีคุณวุฒิตรงตาม
คาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วย
๔.๖ กรณีมีความจาเป็นต้องการโอนข้าราชการจากส่วนราชการนอก กห. เข้ามารับราชการใน
บก.ทท. ต้องเป็นข้าราชการในระดับสัญ ญาบัตรและสาเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีหรือ เทียบเท่าขึ้นไป
และให้บรรจุในตาแหน่งอัตราไม่เกินชั้นยศ ร.อ.
๕. โครงสร้างกาลังพลนายทหารประทวน จะกาหนดเป็นสัดส่วนจานวนกาลังพลนายทหารประทวน
แยกตามกาเนิด โดยกาหนดสัดส่วนในภาพรวม ดังนี้
๕.๑ นายทหารประทวนกาเนิด นนส., นรจ., นจอ. และ นชท. ร้อยละ ๓๐
๕.๒ นายทหารประทวนกาเนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ ร้อยละ ๗๐
๖. การจัดหานายทหารประทวน เพื่อให้มีความอ่อนตัวในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดกาลังกองทัพ
และมีความคล่องตัวในการหมุนเวียนกาลัง พล สาหรับยอดการจัดหาในภาพรวมนายทหารประทวน ตั้ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นไปตามอนุผนวก ๓-๔ โดยกาหนดเป้าหมายการจัดหาในภาพรวมของ
บก.ทท. ให้มีจานวนไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราเต็ม ซึ่งมีลาดับความเร่งด่วนในการจัดหา ดังนี้
๖.๑ ผู้ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาจาก นนส., นรจ., นจอ. และ นชท. หรือ หลัก สู ต รต่ าง ๆ ที่ กห.
สามารถผลิตได้เอง จะพิจารณาบรรจุให้กับหน่วยที่เป็นหน่วยการศึกษา ได้แก่ รร.ตท.สปท., รร.ชท.สปท. และ
หน่วยที่มีทหารกองประจาการอยู่ในการปกครองเป็นลาดับแรก เพื่อท าหน้าที่ครูฝึก, ผบ.หมู่ หรือตาแหน่งอื่น ๆ
ที่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก การปกครอง/บั ง คั บ บั ญ ชา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามความรู้ ความสามารถ
และความชานาญแต่ละบุคคลเป็นหลัก
๖.๒ พลอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่งสูงขึ้นได้
๖.๓ ลูก จ้ างหรือ พนั ก งานราชการในสั ง กั ด บก.ทท. ที่ มี คุณ วุ ฒิ ต รงตามค าชี้แ จงท้ า ยอั ต รา
ของหน่วย เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะบรรจุได้ และได้ผ่าน
การพิจารณาจากหน่วยต้นสังกัดที่จะบรรจุแล้ว
๖.๔ บุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิตรงตามคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยให้กระทา
เท่าที่จาเป็น ในกรณีที่ต้องพิจารณาคัดเลือกระหว่างบุคคลพลเรือนกับทหารกองหนุนก็ให้พิจารณาคัดเลือก
ทหารกองหนุนก่อน
๗. ลาดั บ ความเร่ งด่ ว นในการบรรจุก าลั ง พลทั้ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รและนายทหารประทวน
กาหนดความเร่งด่วน ดังนี้
๗.๑ ลาดั บที่ ๑ หน่ วยที่อ ยู่ในส่วนเสนาธิการร่วม, ส่วนปฏิบั ติการ, ส่วนบัง คับ บัญ ชา และ
หน่วยจัดตั้งขึ้นใหม่ (กรณีที่ บก.ทท. มีการจัดตั้งหน่วยใหม่)
๗.๒ ลาดับที่ ๒ ส่วนการศึกษาและส่วนกิจการพิเศษ
๘. การบรรจุกาลังพลในแต่ละส่วนราชการใน บก.ทท. ให้มีสัดส่วนการบรรจุกาลังพลตามการแต่งกาย
ทบ. : ทร. : ทอ. ดังนี้
๘.๑ นายทหารสัญญาบัตร เป็น ๓ : ๑ : ๑
๘.๒ นายทหารประทวน เป็น ๙ : ๒ : ๒

/๙. ให้บรรจุ...

-๗๒-

๙. ให้บ รรจุข้าราชการหญิ งได้ ไม่เกิน ร้อยละ ๒๕ ของกาลัง พลที่บ รรจุจริง ในแต่ละส่วนราชการ
เว้นส่วนราชการที่ ได้รับอนุ มัติให้บรรจุข้าราชการหญิ งเกินร้อยละ ๒๕ ไว้แล้ว หากส่วนราชการใดมีความจาเป็ น
บรรจุข้าราชการหญิงเกินร้อยละ ๒๕ ให้เสนอขออนุมัติ ผบ.ทสส. (ผ่าน กพ.ทหาร) เป็นการเฉพาะ พร้อมชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นของหน่วย
๑๐. การจัดหาและการบรรจุกาลังพล จะต้องดาเนินการตามแผนการบรรจุ กาลังพล และแผนการ
บรรจุกาลังพลเพิ่มเติมและทดแทนการสูญเสียในแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น
-------------------------------------

-๗๓-

อนุผนวก ๑ ยอดกำรจัดหำนำยทหำรสัญญำบัตร พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ประกอบผนวก ก กำรกำหนดควำมต้องกำรและกำรจัดหำกำลังพล
สถำนภำพนำยทหำรสัญญำบัตรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป้ำหมำยกำรบรรจุในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยอดประมำณกำร
คิดเป็น
อัตรำเต็ม บรรจุจริง
ยอดคงเหลือ
หมำยเหตุ
สูญเสียกำลังพล (ปี ๖๒-๖๔)
ร้อยละ
๕,๖๙๖
๘,๔๑๐ ๖,๖๕๒ ๗๙.๑๐
๙๕๖
เป้าหมายการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗๐๓
๖,๓๙๙

คิดเป็นร้อยละ

๗๖.๐๙

ยอดการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

ลำดับ

ยอดกำรจัดหำนำยทหำรสัญญำบัตร พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
แหล่งผลิต
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕

รวม

๑
๒
๓

นร. เหล่า ผท.
ปรับย้ายเหล่าทัพ
นป. เลื่อนฐานะโดยปรับคุณวุฒิ

๑๐
๑๓๙
๒๔

๑๐
๕๗
๑๙

๑๐
๕๕
๓๐

๓๐
๒๕๑
๗๓

๔

นป. เลื่อนฐานะโดยทาหน้าที่

๖๐

๓๘

๕๙

๑๕๗

๕
๖
๗
๘

นายร้อยสิงคโปร์
ครูวิชาช่าง
แพทย์, ทันตแพทย์จัดสรร
บรรจุจากพลเรือน

๑
๓
๓
๓๘

๓
๓
๒
๔๕

๓
๐
๓
๘๘

๗
๖
๘
๑๗๑

รวม

๒๗๘

๑๗๗

๒๔๘

๗๐๓

หมำยเหตุ

-๗๔-

อนุผนวก ๒ ยอดกำรจัดหำนำยทหำรสัญญำบัตร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประกอบผนวก ก กำรกำหนดควำมต้องกำรและกำรจัดหำกำลังพล
สถำนภำพนำยทหำรสัญญำบัตรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป้ำหมำยกำรบรรจุในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ยอดประมำณกำร
คิดเป็น
อัตรำเต็ม บรรจุจริง
ยอดคงเหลือ
หมำยเหตุ
สูญเสียกำลังพล (ปี ๖๕-๖๙)
ร้อยละ
๔,๗๖๑
๘,๔๑๐ ๖,๓๙๙ ๗๖.๐๙
๑,๖๓๘
๑,๑๔๘
ยอดการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๕,๙๐๙
เป้าหมายการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
คิดเป็นร้อยละ

๗๐.๒๖

ยอดกำรจัดหำนำยทหำรสัญญำบัตร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ลำดับ
แหล่งผลิต
ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙
๑
นร. เหล่า ผท.
๑๐
๑๐
๑๓
๑๓
๒
ปรับย้ายเหล่าทัพ
๕๕
๕๕
๕๕
๕๓
๓
นป. เลื่อนฐานะโดยปรับคุณวุฒิ
๓๔
๔๐
๓๒
๙
๔
นป. เลื่อนฐานะโดยทาหน้าที่
๖๘
๘๐
๖๔
๑๙
๕
นายร้อยสิงคโปร์
๓
๓
๓
๐
๖
นชท. เป็น นตท. (ทบ.)
๐
๐
๓
๓
๗
นนร. เหล่า ร. ม. ป. ส. สห.
๐
๒
๐
๒
๘
นนอ. เหล่า ช. ส. สพ.
๐
๐
๐
๒
๙
แพทย์, ทันตแพทย์จัดสรร
๓
๓
๓
๓
๑๐ บรรจุจากพลเรือน
๑๐๒ ๑๒๔
๙๐
๙
รวม
๒๗๕ ๓๑๗ ๒๖๓ ๑๑๓

ปี ๗๐ รวม หมำยเหตุ
๑๓
๕๙
๕๓
๒๗๑
๒๐
๑๓๕
๓๙
๒๗๐
๐
๙
๓
๙
๐
๔
๒
๔
๓
๑๕
๔๗
๓๗๒
๑๘๐ ๑,๑๔๘

-๗๕-

อนุผนวก ๓ ยอดกำรจัดหำนำยทหำรประทวน พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ประกอบผนวก ก กำรกำหนดควำมต้องกำรและกำรจัดหำกำลังพล
สถำนภำพนำยทหำรประทวนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป้ำหมำยกำรบรรจุในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยอดประมำณกำร
คิดเป็น
อัตรำเต็ม บรรจุจริง
ยอดคงเหลือ
หมำยเหตุ
สูญเสียกำลังพล (ปี ๖๒-๖๔)
ร้อยละ
๑๑,๖๑๒
๒๑,๓๐๑ ๑๒,๕๖๕ ๕๘.๙๙
๙๕๓
๑,๑๑๔
ยอดการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
เป้าหมายการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คิดเป็นร้อยละ

๑๒,๗๒๖
๕๙.๗๔

ยอดกำรจัดหำนำยทหำรประทวน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ลำดับ
แหล่งผลิต
ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕
๑
นนส. เหล่า ผท.
๔๘
๔๘
๔๘
๒
นชท.ภาคปกติ
๑๔๙
๑๓๗
๑๐๐
๓
นรจ.
๑๐
๑๐
๑๐
๔
นนส.ทบ.
๐
๐
๕
๕
ปรับย้ายเหล่าทัพ
๖๙
๕๐
๕๐
๖
นชท.ภาคสมทบ
๓๔
๐
๐
๗
พลอาสา ฯ เลื่อนฐานะ
๒๐
๑๐
๑๕
๘
บรรจุจากพลเรือน
๗๑
๓๒
๔๘
๙
พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
๑๒๕
๑๐
๑๕
รวม
๕๒๖
๒๙๗
๒๙๑

รวม
๑๔๔
๓๘๖
๓๐
๕
๑๖๙
๓๔
๔๕
๑๕๑
๑๕๐
๑,๑๑๔

หมำยเหตุ
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อนุผนวก ๔ ยอดกำรจัดหำนำยทหำรประทวน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประกอบผนวก ก กำรกำหนดควำมต้องกำรและกำรจัดหำกำลังพล
สถำนภำพนำยทหำรประทวนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป้ำหมำยกำรบรรจุในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ยอดประมำณกำร
คิดเป็น
อัตรำเต็ม บรรจุจริง
ยอดคงเหลือ
หมำยเหตุ
สูญเสียกำลังพล (ปี ๖๕-๖๙)
ร้อยละ
๑๑,๐๘๐
๒๑,๓๐๑ ๑๒,๗๒๖ ๕๙.๗๔
๑,๖๔๖
๑,๓๑๖
ยอดการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เป้าหมายการบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑๒,๓๙๖

คิดเป็นร้อยละ

๕๘.๑๙

ยอดกำรจัดหำนำยทหำรประทวน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ลำดับ
แหล่งผลิต
ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ รวม หมำยเหตุ
๑
นนส. เหล่า ผท.
๔๘
๔๘
๔๘
๔๘
๔๘ ๒๔๐
๒
นชท.ภาคปกติ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๐
๓
นรจ.
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๐
๔
นนส.ทบ.
๕
๕
๕
๕
๐
๒๐
๕
ปรับย้ายเหล่าทัพ
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐ ๒๕๐
๖
พลอาสา ฯ เลื่อนฐานะ
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๗๕
๗
บรรจุจากพลเรือน
๒๘
๒๘
๒๐
๑๗
๑๓ ๑๐๖
๘
พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๗๕
รวม
๒๗๑ ๒๗๑ ๒๖๓ ๒๖๐ ๒๕๑ ๑๓๑๖
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ผนวก ข การใช้และควบคุมกาลังพล
ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. กล่าวนา
หลั ก การในการใช้ แ ละควบคุ ม ก าลั ง พลของ บก.ทท. ตามผนวกนี้ ก าหนดไว้ เ พื่ อ ให้
ส่ วนราชการใน บก.ทท. ได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการพิ จารณาวางแผนและด าเนิ น การด้ า นก าลั ง พลในห้ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
๒. ความมุ่งหมาย
เพื่ อให้การใช้กาลังพลที่มีอยู่ใน บก.ทท. เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความ
ต้องการของงาน และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่กาหนดไว้ ด้วยมาตรการ การบรรจุ การย้าย และควบคุม
กาลังพลให้เหมาะสม
๓. การดาเนินการ
๓.๑ ให้ ส่วนราชการใน บก.ทท. บรรจุ กาลัง พลได้ ไ ม่เกิน ร้ อยละ ๘๐ ของอัต ราเต็ม ทั้ง นี้
ไม่ นั บ รวมต าแหน่ ง ประจ าหน่ ว ย (ไม่ มี อั ต รา) และมิ ใ ห้ บ รรจุ ใ นต าแหน่ ง ประจ าหน่ ว ย (ไม่ มี อั ต รา)
ในการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือบรรจุกลับ หรือบรรจุกาลัง พลทดแทนทุ กกรณี สาหรับส่วนราชการใด
ใน บก.ทท. มี ก าลั งพลในปั จจุ บั น เกิ น จากสั ด ส่ วนที่ ก าหนดไว้ ให้ ค งสั ด ส่ วนก าลั ง พลของตนไว้เช่ น เดิ ม ได้
แต่จะไม่มีการบรรจุทดแทนในกรณีที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น
๓.๒ การบรรจุกาลังพลใหม่ทุกประเภทที่มาจากบุคคลพลเรือน ให้บรรจุเท่าที่มีความจาเป็น
ได้ แ ก่ ตาแหน่ ง อาจารย์ รร.ตท.ฯ, รร.ชท.ฯ และ รร.ผท.ฯ และเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ที่ ข าดแคลนได้ แ ก่
วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์, เภสัชศาสตร์ และ บัญ ชีบัณฑิต
ทั้งนี้ให้บรรจุเฉพาะในกรณีที่มีการสูญเสียเท่านั้น
๓.๓ การบรรจุกาลังพลในตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ ให้พิจารณานายทหารสัญญาบัตร
ที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ หรือ เสธ.ร่วม ตรงตามการแต่งกายก่อน หากไม่มีให้บรรจุกาลังพลที่จบ
การศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ หรือ เสธ.ร่วม ที่ไม่ตรงกับการแต่งกายเป็นลาดับต่อไป และหากมีความจาเป็น
เร่ ง ด่ วน จึ งขออนุ มั ติ ป รั บ ย้ ายผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการจากหน่ ว ยนอก บก.ทท. แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์เดียวกับการบรรจุกาลังพลดังที่กล่าวมาแล้ว และจะไม่บรรจุนายทหารสัญ ญาบัตรที่ไม่ได้สาเร็จ
การศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ หรือ เสธ.ร่วม ลงในตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการโดยเด็ดขาด
๓.๔ การบรรจุทดแทนการสูญเสียทางธุรการ เว้นเกษียณอายุราชการของกาลังพล
๓.๔.๑ ก าลั ง พลในต าแหน่ ง ฝ่ า ยเสนาธิ ก ารในกรณี เกิ ด การสู ญ เสี ย ในชั้ น ยศสู ง กว่ า
พ.ท., น.ท. จะดาเนินการปรับย้ายกาลังพลที่อยู่ในตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการ แต่มีชั้นยศต่ากว่าขึ้นไปทดแทน
ตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการในชั้นยศ พ.ท., น.ท. เอาไว้เพื่อดาเนินการจัดหา
กาลังพลบรรจุทดแทน
๓.๔.๒ กาลังพลในตาแหน่งอัตราที่มิใช่ฝ่ายเสนาธิการให้บรรจุทดแทนในชั้นยศต่าสุดได้
๓.๕ ก าลั ง พลตามความจ าเป็ น เฉพาะตั ว ที่ ต้ อ งย้ า ยติ ด ตามผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจากเหล่ า ทั พ
จะกระทาในลักษณะการปรับลงตาแหน่งในอัตราของหน่ว ยเป็นลาดับแรก ในกรณีอัตราของหน่วยไม่ว่างให้ใช้
ลักษณะของการช่วยราชการ โดยระบุจานวนปีของการช่วยราชการ และปรับย้ายกลับคืนเหล่าทัพที่ตนสังกัด
เดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ติดตามผู้บังคับบัญชาเสร็จสิ้นลง

/๓.๖ การปรับเกลี่ย...

-๗๘-

๓.๖ การปรับเกลี่ยกาลังพล ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ดาเนินการ ดังนี้
๓.๖.๑ พิจารณาปรับย้ายภายในเพื่อเกลี่ยจานวนกาลังพลที่มีอยู่มากเกินความจาเป็นไปยัง
หน่วยที่ยังขาดกาลังพล หรือมีกาลังพลอยู่น้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้กาลังพลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๖.๒ พิ จ ารณาใช้ ก าลั ง พลที่ ป ระจ าหน่ ว ย (ไม่ มี อั ต รา) เว้ น ก าลั ง พลประจ าหน่ ว ย
(ไม่มีอัตรา) ที่ใกล้ครบเกษียณอายุราชการ ช่วยราชการในส่วนราชการของตนที่ขาดกาลังพลปฏิบัติงาน สาหรับ
กาลังพลที่ประจา บก.ทท. (ไม่มีอัตรา) ให้ กพ.ทหาร รับผิดชอบ ในการออกคาสั่งให้ช่วยราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
ของ บก.ทท.
๓.๗ การปรับย้ายกาลังพลลงในตาแหน่งอัตราประจาหน่วย (ไม่มีอัตรา) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กห.
ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดารงตาแหน่งประจาหน่วย พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๘ การควบคุมกาลังพล ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ หน่วยจะต้องดาเนิ นการตรวจสอบทาเนี ยบก าลังพลของหน่วยจากฐานข้อมู ล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายกาลังพลและธุ รการ กับทาเนียบกาลังพลที่หน่วยจัดทาขึ้นตามโครงสร้าง
อัตราการจัด ทั้งนี้เพื่อให้ทาเนียบกาลังพลของหน่วยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบทุกวงรอบการปรับย้าย ในวาระ ต.ค. และ เม.ย. ของแต่ละปี
๓.๘.๒ หน่วยจะต้องดาเนินการตรวจสอบประวัติรับราชการของกาลังพลตามแบบฟอร์ม
ประวัติย่อ จากฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายกาลังพลและธุรการ กับสมุดประวัติของกาลังพล
ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย สาหรับใช้ในการจัดทา
บัญชีอาวุโสและใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการปรับตาแหน่ง หรือเลื่อนยศสูงขึ้น รวมทั้งการปรับย้ายให้ลง
ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับคุณวุฒิของกาลังพล
๓.๘.๓ ดารงรักษาสถานภาพกาลังพลอย่างเคร่งครัด หน่ว ยจะต้องมีการตรวจสอบยอด
ของหน่วยให้มีจานวนสัดส่วนกาลังพล ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้
๓.๘.๔ การรายงานสถานภาพกาลัง พลตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยได้มี
ข้อมูลของกาลังพลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
๓.๘.๕ หน่วยจะต้ องประเมิน ค่ากาลัง พลด้ วยความบริสุท ธิ์และยุติธรรมทั้ งนายทหาร
สัญ ญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาการเลื่อนยศและการครอง
ตาแหน่งสูงขึ้นของกาลังพลต่อไป
๓.๘.๖ ให้ข้าราชการทุกคนตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเอง ทั้งในสมุดประวัติ
รับราชการในระบบสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับที่ส่วนราชการต้นสังกัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๘.๗ การจัดเก็บข้อมูลด้านกาลังพลของส่วนราชการ บก.ทท. จะต้องดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตามรูปแบบที่ กพ.ทหาร กาหนด ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๘.๗.๑ สัดส่วนการบรรจุแยกตามกาเนิดของนายทหารสัญญาบัตร
๓.๘.๗.๒ สัดส่วนการบรรจุแยกตามการแต่งกาย ตามเพศ โดยเก็บข้อมูลแยกกัน
ระหว่างนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
๓.๘.๗.๓ ข้อมู ลเกี่ย วกับจานวนผู้ที่ เข้ารับการศึก ษาในหลั กสูตรตามแนวทาง
รับราชการว่ามีจานวนเท่าใด และยังเหลือผู้ยังไม่เข้ารับการศึกษาเท่าใด
๔. นอกเหนื อ จากนโยบายหรื อ หลั ก การที่ ก ล่ าวมานี้ ให้ ใช้ ต ามนโยบายหรื อ อนุ มั ติ ห ลั ก การ
ที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้
-------------------------------------

-๗๙-

ผนวก ค การพัฒนากาลังพล
ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. กล่าวนา
การพัฒนากาลังพลเป็นการเตรียมการด้านกาลังพลให้มีคุณภาพ มี สมรรถนะตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง มีระเบียบวินัย ขวัญกาลังใจที่เข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรีความเป็นทหาร
อาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของกองทัพไทย
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ พั ฒ นาก าลังพลให้มี คุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ในการรัก การเรี ยนรู้ คิด เป็ น ท าเป็ น
สามารถแก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้ นา เสียสละ มีวินัย มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นทหารอาชีพ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้ง
ยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
๒.๒ พัฒนาระบบการฝึกศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของกาลังพลให้มีขีดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ มีความรอบรู้ด้านการทหาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒.๓ พั ฒ นาก าลั งพลในแต่ล ะระดั บ ให้ มี ขี ด ความสามารถในการวางแผนอ านวยการและ
การปฏิบัติการร่วม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเหล่าทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
๓. แนวทางพัฒนากาลังพล
๓.๑ กาลังพลของ บก.ทท. ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดและออกแบบหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เปิดการศึกษาสาขาที่จาเป็นต่อการปฏิ บัติงานและตรงกับสายวิทยาการ รวมทั้งให้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
๓.๒ การบูรณาการด้านการฝึกศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อน เพื่อให้เกิดความ
เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกับสถานศึกษาภายนอกได้ โดยเป็นการให้ความรู้ ประสบการณ์ และการ
ฝึกอบรมที่ต้องนาไปใช้ในการปฏิบัติการร่วม ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษาร่วมกันในการพัฒนา
กาลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของกาลังพลทุกระดับ ให้รักการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้
มีความคิดเชิงระบบ มีเหตุผลเชิงสร้างสรรค์ ถูกหลักวิชาการ มีวิสัยทัศน์ สร้างระบบการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น และกั น เรี ย นรู้ ก ารท างานเป็ น ที ม ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา อันนาไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓.๔ จัดให้มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
หลักสูตรการผลิตกาลังพลร่วมกับเหล่าทัพ ตลอดจนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ตามที่สายวิทยาการกาหนด
๓.๕ จัดให้มีระบบการศึกษาสาหรับผู้บริหารและฝ่ายอานวยการทุกระดับ เข้าศึกษา อบรม
ดูงาน เพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ องค์ความรู้ทางการเมือง การปกครอง กฎหมาย และการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ท หาร หลักนิยม
ทางทหารของกองทัพ ไทย ขี ดความสามารถในการวางแผนและการปฏิบั ติการร่วม/การยุทธผสม รวมทั้ ง
การปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหารที่มิใช่สงคราม
๓.๖ ให้นาผลการศึกษาของกาลังพลมาประกอบการพิจารณา การบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อน
ต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การก าลั ง พลให้ ต รงกั บ ความรู้ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล ให้ มี ค วาม
เหมาะสม ชัดเจน เป็นรูปธรรม
/ ๔. หลักสูตร...
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๔. หลักสูตรการศึกษา
๔.๑ หลักสูตรนายทหารชั้นต้น สาหรับกาลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ทุกนาย ต้องเข้ารับ
การอบรม เพื่อให้ได้รู้แบบธรรมเนียม ประเพณีทางทหารระดับพื้นฐานโดยทั่วไป
๔.๒ หลักสูตรการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตร เป็นการ
อบรมเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แบบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องนายทหารสั ญ ญาบั ต ร และให้
นายทหารประทวนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตร แต่ยังไม่เคยเข้ารับการศึกษา
หรืออบรม ให้มีคุณลักษณะและวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๔.๓ หลักสูตรตามแนวทางรับ ราชการ เป็น หลักสูตรที่ต้องการพัฒ นากาลังพลให้ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามสายงาน สายวิทยาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด หลักสูตรดังกล่าว ได้แก่
๔.๓.๑ หลั ก สู ต รนายนายทหารประทวนอาวุ โส บก.ทท. หรื อ หลั ก สู ต รนายทหาร
ประทวนอาวุโสเหล่าทัพ เป็นหลักสูตรสาคัญ พื้นฐานที่ให้นายทหารประทวนได้มีความรู้เบื้องต้นที่จะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผบ.มว. หรือเทียบเท่าได้ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะมีสิทธิ์ในการสอบเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรโดยการทาหน้าที่
๔.๓.๒ หลั ก สู ต รชั้ น นายร้ อ ย ทบ. หรื อ หลั ก สู ต รตามที่ ส ายวิ ท ยาการก าหนด เป็ น
หลักสูตรนายทหารสาคัญพื้นฐานที่จะให้ความรู้เบื้องต้นหรือพื้นฐานของสายวิทยาการและเหล่าทัพ นายทหาร
สัญญาบัตรที่จะเลื่อนขึ้นเป็น ร.อ. จะต้องได้รับการศึกษาในหลักสูตรนี้ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละ
สายวิทยาการกาหนดไว้
๔.๓.๓ หลักสูตรปฏิบัติการร่วม (ชั้นนายพัน), หลักสูตรชั้นนายพัน (ทบ.), หลักสูตรชั้น
นายนาวา (ทร.) และหลักสูตรนายทหารชั้ นผู้บังคับฝูง (ทอ.) เป็น หลักสู ตรที่สาคัญ อีกหลักสูตรหนึ่ง ที่จะให้
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การปฏิ บัติ ห น้าที่ ของสายวิทยาการได้ อ ย่างมี ประสิท ธิภ าพ หรือเทคนิค การปฏิ บั ติ
การรบชั้ น สู งของเหล่ าทั พ ซึ่ง เป็ น หลั กสู ต รสาหรับ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ จะเลื่ อ นขึ้ น เป็ น พ.ต. ทุ ก นาย
จะต้องเข้ารับการศึกษา
๔.๔ หลั ก สู ต รนายทหารอาวุ โ ส บก.ทท. หรื อ หลั ก สู ต รนายทหารอาวุ โสของเหล่ า ทั พ
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้นายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ด้านฝ่ายอานวยการ และการบริหารจัดการสาหรับการ
ปฏิบัติงานพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับต้นของกองทัพ เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถดารงตาแหน่งอัตรา พ.อ. ได้
๔.๕ หลักสูตรเสนาธิการร่วม โดยผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งชายและหญิง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน ๔๐ ปี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
๔.๖ หลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ เป็น หลักสูต รการศึกษาเพื่ อพัฒนาและเตรียมให้นายทหาร
สัญญาบัตรมีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ซึ่งนายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ รร.สธ.เหล่าทัพ กาหนด ซึ่งมีความสาคัญยิ่งในตาแหน่งของ
กรมฝ่ายเสนาธิการร่วมของ บก.ทท.
๔.๗ หลักสูตร สจว., ข่าวกรองยุทธศาสตร์ และหลักสูตรเทียบเท่าอื่น ๆ สามารถปรับย้ายเข้า
ตาแหน่งในอัตรา พ.อ.
๔.๘ หลักสูตรการศึกษานายทหารระดับสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทางทหารระดับสูงสาหรับ
นายทหารสัญญาบัตร ชั้น พ.อ.-พ.อ.(พ) จะต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร วสท. หรือ ว.การทัพ

/ ๔.๙ การศึกษา...
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๔.๙ การศึกษาทางสายวิทยาการอื่น ๆ
๔.๙.๑ หลักสูตรเฉพาะหน้าที่ เป็นหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
เฉพาะหน้าที่ต่าง ๆ ของเหล่า/สายวิทยาการ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรข่าวกรอง หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๔.๙.๒ หลั ก สู ต รเพิ่ ม พู น ความรู้ เป็ น หลั กสู ต รที่ ห น่ ว ย เหล่ าทั พ หรือ สายวิ ท ยาการ
เปิดการศึกษาตามหลักสูตรเป็นครั้งคราว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง หน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่งบประมาณ หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ หลักสูตรการส่งกาลัง
บารุงชั้นสูง หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เหล่าทัพและ บก.ทท. กาหนด
๔.๙.๓ หลัก สูต รการศึ กษาของข้ าราชการฝ่ ายพลเรือ น เป็น หลั กสู ตรการศึ กษาของ
สถาบันฝ่ายพลเรือนที่ บก.ทท. ส่งไปศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ
ทหารกับข้าราชการพลเรือน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้กาลัง พลมีความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของราชการทหาร เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เป็นต้น
๔.๑๐ การศึกษาทางพลเรือน เพื่อเป็นการยกระดับคุณวุฒิหรือความรู้ข้าราชการของ บก.ทท.
ให้สูง ขึ้น ได้เทคนิคและวิทยาการที่ก้าวหน้านามาพัฒ นากองทัพ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น นายทหารสัญ ญาบัตรที่มี
ความรู้ ความสามารถจะได้รับการสนับสนุน การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาในสถานศึกษาพลเรือน
ในสาขาที่กองทัพต้องการ สาหรับข้าราชการอื่น ๆ ทั่วไปประสงค์จะไปศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนส่วนตัว ก็จะได้รับ
การสนับสนุนด้วยการให้ลาไปศึกษาตามความเหมาะสม
๔.๑๑ การศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักสูตรโครงการศึกษาในต่างประเทศของ บก.ทท.
ประจาปีงบประมาณและหลักสู ตรที่ได้รับที่นั่งศึกษาเพิ่มเติมระหว่างปี ทั้งนี้หลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ ที่ได้รับ
ที่นั่งการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้ที่มีสิทธิ์จะไปศึกษาจะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวจากเหล่าทัพตนเองก่อนที่จะ
ไปศึกษาหลักสูตรนั้น ณ ต่างประเทศ
๕. การดาเนินการ
๕.๑ กพ.ทหาร รับผิดชอบในการพัฒนากาลังพลของ บก.ทท. ในภาพรวม อานวยการ กากับ
ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ บก.ทท. กับเหล่าทัพ
๕.๒ ส่วนราชการใน บก.ทท. พิจารณาส่งกาลังพลเข้ารับการศึกษากับเหล่าทัพ ในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรนายทหารอาวุโ สของเหล่าทัพ และหลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ โดยให้ถือว่า
เหล่าทัพเป็นเหล่าสายวิทยาการในการผลิตกาลังพลให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะเหล่าทัพ สาหรับการเปิด
การศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท. จะต้องพิจารณาจากความจาเป็นเร่งด่วน และต้อง
ได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทสส. ก่อน
๕.๓ การดาเนินการกาหนดตัวบุคคลและอนุมัติตัวบุคคลเข้าศึกษา อบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บก.ทท. กาหนด
๖. การดาเนินการอื่น ๆ ให้ถือหลักการและนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
-------------------------------------

-๘๒-

ผนวก ง การอนุรักษ์กาลังพล
ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. กล่าวนา
การอนุรักษ์กาลังพลในที่นี้หมายถึง การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจกาลังพล
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การป้องกันการสูญ เสีย
กาลังพลที่ไม่คาดคิด
๒. ความมุ่งหมาย
เพื่ อให้ ก าลังพลประพฤติ ตนอยู่ในระเบี ยบวินั ย และแบบธรรมเนี ยมทหารอย่ างเคร่ง ครั ด
และมีความสง่าผ่าเผยเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้พบเห็นโดยทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิ การต่าง ๆ ที่ก าลังพลพึ งจะได้รับ ตามที่ท างราชการกาหนดไว้และนอกเหนือจากตามที่ ทางราชการ
กาหนด ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๓. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง อนุผนวก ๑
๔. การพัฒนาและรักษาขวัญ อนุผนวก ๒
-------------------------------------

-๘๓-

อนุผนวก ๑ การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง
ประกอบผนวก ง การอนุรักษ์กาลังพล
๑. คานา
การรั ก ษาวิ นั ย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องทหารทุ ก คนที่ พึ ง ปฏิ บั ติ ต นให้ ถู กต้ อ ง
ตามแบบธรรมเนียมของทหารโดยเคร่งครัด
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กาลังพลได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ตามแบบธรรมเนียมทหาร ไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายบ้านเมือง เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากประชาชน และผู้พบเห็นโดยทั่วไป
๓. การดาเนินการ
๓.๑ มาตรการป้องกันเหล่านี้ จะชักจูงให้ทหารพัฒนานิสัยท่าทีในการเชื่อฟัง เคารพต่ออานาจ
หน้าที่ และกาจัดสาเหตุที่มีอยู่หรืออิทธิพลอื่นใดต่อการละเมิด วินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ตามแบบธรรมเนียม
ทหาร และการประพฤติตนในทางที่ไม่ดี ซึ่งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการทุกระดับชั้นสมควรปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ ใช้หลักการเป็นผู้นาที่ดี ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เอาใจใส่ ตรวจตรา และกากับดูแล
การประพฤติปฏิบัติตนของกาลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามแบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
บ้านเมือง และเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงาม
๓.๑.๒ ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ของการละเมิดวินัย และการประพฤติตนในทางที่
ไม่ดีของกาลังพล เพื่อกาจัดสาเหตุเหล่านั้นให้หมดไป
๓.๑.๓ กาหนดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กาลังพล ในเรื่องเกี่ยวกับ วินัย กฎ ข้อบังคับ
คาสั่งต่าง ๆ ตามแบบธรรมเนียมทหาร และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๑.๔ ส่งเสริมให้กาลังพลเข้าร่วมพิ ธีกรรมทางศาสนา และจัดให้มีการอบรมทางด้าน
ศีลธรรมอยู่เสมอ
๓.๑.๕ จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจวินัยภายในกรมกองอยู่เสมอ
๓.๑.๖ หมุ น เวีย นจัด นายทหารสั ญ ญาบั ตร ออกตรวจวิ นั ยภายนอกกรมกอง ร่ วมกั บ
สารวัตรทหาร
๓.๑.๗ การพิจ ารณาเรื่องร้อ งทุ ก ข์ร้องเรีย นที่ ถูก ต้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยวินั ยทหาร ฯ
หน่วยจะต้องดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓.๑.๘ การพิจารณาความดีความชอบ และการลงทัณฑ์แก่กาลังพล ต้องยึ ดถือหลักความ
ถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม
๓.๑.๙ จัดให้มีการตรวจสอบประวัติกาลัง พลเป็น ประจาทุกปี ทั้ง ทางด้านอาชญากรรม
ด้านภาระหนี้สิน และประวัติการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๑.๑๐ จัดกิจกรรมยกย่อง ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีมนุษย์สัม พันธ์ดี มีความประพฤติ
ที่ถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีวินัยดีเยี่ยม จนก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
๓.๑.๑๑ ส่งเสริม กิ จกรรมปลู กจิตส านึก ให้ กาลัง พลมีคุ ณ ธรรม จริยธรรม และค่ านิย ม
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
๓.๒ มาตรการแก้ไข เป็ นมาตรการที่ นามาใช้กับก าลั งพลที่ก ระทาความผิด เพื่อ ให้ด ารงไว้
ซึ่งการรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

/๓.๒.๑ เมื่อปรากฏ...

-๘๔-

๓.๒.๑ เมื่ อ ปรากฏว่ า ก าลั ง พลภายในหน่ ว ยได้ ล ะเมิ ด วิ นั ย หรื อ กระท าความผิ ด
ผู้บัง คับบัญ ชาจะต้องว่ากล่าวตักเตือน หรือลงทัณ ฑ์ตามข้อเท็ จจริงของความผิดที่เกิดขึ้น โดยยึดถือปฏิบั ติ
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร ฯ และระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กาหนดไว้
๓.๒.๒ เมื่ อผู้บั งคับ บัญ ชาได้ว่ากล่าวตักเตือ น และลงทัณ ฑ์ กาลัง พลที่ ละเมิด วินั ย กฎ
ข้อบั ง คับ ค าสั่ง รวมทั้ งประพฤติ ปฏิ บั ติต นในทางที่ ไ ม่ส มควรแล้ ว หากก าลัง พลผู้ นั้น ยัง ขาดจิต สานึ กที่ จ ะ
ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น สมควรที่จะพิจารณาให้ออกจากราชการหรือปลดออกจากราชการ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการต่อไป
-------------------------------------

-๘๕-

อนุผนวก ๒ การพัฒนาและรักษาขวัญ
ประกอบผนวก ง การอนุรักษ์กาลังพล
๑. กล่าวนา
การด าเนิ น การให้ ก าลั ง พลได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ผ ลสมความมุ่ ง หมาย
ของทางราชการ จาเป็นต้องมีการพัฒนาและรักษาขวัญกาลังพล ด้วยการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับกาลังพล
และครอบครัว จึงได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาวางแผนและการดาเนินการไว้ ดังนี้
๒. ความมุ่งหมาย
เพื่อให้กาลังพลและครอบครัว มีขวัญกาลังใจที่ดีในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต
๓. การดาเนินการ
๓.๑ หน่วยจะต้องพิจารณาบาเหน็จความชอบให้กับกาลังพลด้วยความยุติธรรม
๓.๒ สิทธิกาลังพลต่าง ๆ ที่กาลังพลพึงได้รับ หน่วยจะต้องรีบดาเนินการให้กับกาลังพลทันที
ด้วยความรวดเร็ว โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓.๓ หน่วยจัดให้มีทุนการศึกษาสาหรับบุตรของกาลังพลที่มีการศึกษาดี และจัดให้มีทุนสารอง
ให้กาลังพลได้ใช้กู้ยืมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมของบุตรกาลังพล แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
ให้การส่งเสริมให้กาลังพลกู้ยืมในวงเงินมาก ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้กับกาลังพลและสร้างลักษณะ
นิสัยทางด้านการเงินที่ไม่ดีให้กับกาลังพล
๓.๔ การเคหะสงเคราะห์ เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีบ้านพักเป็นของ
ตนเอง โดยประสานงานกั บภาคเอกชนและสถาบัน การเงิน ในการจัดสรรที่ พักอาศั ยโดยให้ เช่าซื้อในอั ต รา
ดอกเบี้ยต่า ผ่อนส่งระยะยาว
๓.๕ หน่วยต้องจัดให้มีการส่งเสริมทางด้านกีฬาและอนามัย เช่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย
หรือระหว่างหน่วย รวมทั้งระหว่างหน่วยงานทางราชการ และภาคเอกชนที่มีที่ตั้งใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสัม พันธ์อั นดีและเป็ นที่ ยอมรับ ระหว่างหน่ วยงาน เพื่อ เสริม สร้างความมั่ นใจให้กับ กาลังพลที่จ ะ
ปรากฏต่อสายตาของประชาชน
๓.๖ จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจาหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ที่พักอาศัยของทางราชการ
๓.๗ จัดให้มีการสันทนาการการบันเทิง ณ ที่พักอาศัยของทางราชการ ในโอกาสอันควร
๓.๘ จั ด ให้ มี ย านพาหนะบริ ก ารแก่ ก าลั ง พล รั บ -ส่ ง จากที่ พั ก ของทางราชการมายั ง
ที่ทางานให้มีความพอเพียง และมีสภาพยานพาหนะที่ดี เหมาะสมต่อการเดินทาง
๓.๙ จัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน ในบริเวณบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กาลังพล
๓.๑๐ จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพ แก่ข้าราชการและครอบครัวในลักษณะการหารายได้เสริม
โดยเฉพาะแม่ บ้ านของก าลั งพลที่ ไม่ ได้ ท างาน และมี ค ณะกรรมการด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป แบบในการ
ดาเนินการด้านการผลิต จัดการและด้านการตลาด
๓.๑๑ จัดให้มีการบริการตรวจรักษา ในลักษณะชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่กาลังพลและครอบครัว
ณ ที่พักอาศัยของทางราชการตามความเหมาะสม
๓.๑๒ จัดคณะผู้แทนหน่วยเยี่ยมเยียนกาลังพลในบ้านพักของทางราชการ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจและรับทราบปัญหา นามาแก้ไขในเรื่องสวัสดิการของกาลังพล
/ ๓.๑๓ ส่งเสริมและ...

-๘๖-

๓.๑๓ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนบ้ า นพั ก ข้ า ราชการ บก.ทท. เพื่ อ
ให้กาลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของชุมชน และมีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาชุมชน และลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
๓.๑๔ จัดให้มีสวนสุขภาพและสวนพักผ่อน ในบริ เวณบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยให้
ดาเนินการในพื้นที่ส่วนกลางเป็นอันดับแรก
๓.๑๕ จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์
.................................................

-๘๗-

ผนวก จ การพ้นราชการ
ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านกาลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑. กล่าวนา
การพ้ น ราชการเป็ น แนวทางดาเนิ น การสาหรั บ กาลั ง พลที่ ได้ อุ ทิ ศเวลาทั้ ง ชีวิ ตท างานให้ แ ก่
กองทัพ และเมื่อยามกาลังพลเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เนื่องจากทุ พพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือผลเนื่องจาก
การเกษี ย ณอายุ ก าลั ง พลเหล่ า นี้ ค วรได้ รั บ การตอบแทนจากกองทั พ เพื่ อ ท าให้ ชี วิ ต บั้ น ปลายมี ค วามสุ ข
เกิดความรู้สึกภูมิใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ความมุ่งหมาย
๒.๑ ก าลังพลที่ป ฏิบั ติงานอยู่มี ขวัญ ก าลัง ใจ เพราะได้ รับ รู้ว่าก าลัง พลที่ไ ด้ทุ่ มเทการท างาน
มาโดยตลอดจะไม่ถูกกองทัพทอดทิ้ง ถึงแม้จะไม่ได้ทางานให้แก่กองทัพแล้ว อันเนื่องมาจาก การลาออกก็ดี
ทุพพลภาพก็ดี หรือการเกษียณอายุก็ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผลในด้านความตั้งใจปฏิบัติงานของกาลังพล
๒.๒ เป็ น การสร้างแรงจูง ใจให้ ผู้มี ความสามารถเข้ามารับ ราชการในกองทั พ เพิ่ ม ขึ้น เพราะ
มองเห็นว่าอาชีพรับราชการทหารก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคง ทั้งในระหว่างรับราชการอยู่ในกองทัพและ
หลังจากพ้นราชการไปแล้ว
๓ แนวทางดาเนินการ
กองทัพจะให้ความสาคัญต่อการพ้นราชการของกาลังพลโดยจัดสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
ให้ข้าราชการได้รับเมื่อพ้นราชการ ดังนี้
๓.๑ การดาเนินการในเรื่อง บาเหน็จ บานาญของกาลังพล กองทัพต้องดาเนินการอานวยความสะดวก
ในการติดต่อ การรับสิทธิดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว โดยกองเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ กง.ทหาร จะอานวย
ความสะดวกให้กับข้าราชการสังกัด บก.ทท. ที่เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ให้สามารถเบิกจ่าย
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้ที่ บก.ทท.
๓.๒ เหล่าทัพ และ บก.ทท. ควรชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการรับบาเหน็ จ บานาญ
หรือการเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ให้ทราบตามโอกาสอันสมควร
๓.๓ เหล่าทัพ และ บก.ทท. ควรจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมอันน่าจะมีประโยชน์ต่อกาลังพลและ
ครอบครัวเมื่อพ้นจากราชการไปแล้ว เช่น โครงการที่อยู่อาศัย กิจกรรมแนวทางการดาเนินชีวิตหลังพ้นราชการ
กิจกรรมแนะแนวงานที่สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม เป็นต้น
-------------------------------------

