
๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

  ๑. การก าหนดความต้องการและการคัดสรรก าลังพล

๑.๑ ๑.๑.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จในการแบ่ง
โควตาการคัดสรรฯ ๒๒๐ นาย

๑๐๐ กพ.ทบ. รร.จปร.

๑.๑.๑(๒) ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการแบบเฉพาะกลุ่ม

๕๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. รร.จปร.

๑.๑.๑(๓) ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการแบบท่ัวไป

๕๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. รร.จปร.

๑.๑.๒ การคัดสรร นนส. มีการแบ่งโควตาส าหรับการ
สอบบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน จ านวน ๕๐๐ นาย 
ได้แก่ โควตาโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ, โควตาโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชด าริฯ, 
โควตาโรงเรียนท่ีได้รับการประกาศให้เป็นส านักงานใน
พ้ืนท่ีพิเศษฯ, โควตาผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกลุ่มบุคคล
พลเรือนท่ัวไป

๑.๑.๒(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
แบ่งโควตาการคัดสรรฯ ๑๒๕ นาย

๑๐๐ ๑

๑.๒ ๑.๒.๑ การจัดการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง การ
ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ให้มี
ประสิทธิภาพ

๑.๒.๑(๑) หน่วยท่ีเก่ียวข้องสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

๑๐๐ - - - กพ.ทบ. ยศ.ทบ. ๒, ๓

๑.๒.๒ การจัดชุดตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการประชาสัมพันธ์
ในพ้ืนท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔

๑.๒.๒(๑) ประชาชนในพ้ืนท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔
 รวมถึงพ้ืนท่ีชายขอบ, ห่างไกล และ
ทุรกันดาร เข้าใจเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ 
ส่งผลให้มีจ านวนผู้สมัครด้วยระบบออนไลน์
สูง

๑๐๐ - - - ๒, ๓

การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือ
มีฐานะยากจน มีโอกาสเข้าเรียนใน รร.จปร. 
และ รร.นส.ทบ. มากย่ิงข้ึน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการหรือปฏิบัติงานใน ทบ. เพ่ือคัดเลือก
บุคลากรท่ีดี ประชาชนเกิดความสะดวกใน
การสมัครเข้ารับราชการ รวมถึงให้ความเป็น
ธรรมและความเท่าเทียมในโอกาสเข้าเป็น
ทหาร

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเสนอข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านก าลังพลของ ทบ. ท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.๑.๑ การคัดสรร นตท. ในส่วนของ ทบ. มีการแบ่ง
โควตาการคัดสรรบุคคลพลเรือน ในการสอบคัดเลือก 
นตท. ในส่วนของ ทบ. จ านวน ๒๒๐ นาย โดยด าเนินการ
ตามกระบวนการสอบคัดเลือกฯ ๒ แบบ คือ
แบบเฉพาะกลุ่ม และแบบท่ัวไป ได้ตามเป้าหมายท่ี ทบ.
ก าหนด

เป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๑



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๑.๒.๓ การก าหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติส าหรับการ
รวมการสอบคัดเลือกฯ ๔ ประเภท ได้แก่ นนส.ทบ.,
กองหนุน เหล่า ร. ม. ป. ช. ส.,กองหนุนสัสดี และ ทหาร
อาสา(ส.))

๑.๒.๓(๑) ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกฯ มีเน้ือหาครบถ้วน ชัดเจน

๑๐๐ - - - ๒, ๓

๑.๒.๔ ยศ.ทบ. ด าเนินการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ๑.๒.๔(๑) การรับสมัครฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

๘๐ ๑๐๐ - - ๒, ๓

๑.๒.๕ ยศ.ทบ. และ ทภ.๑ - ทภ.๔ ด าเนินการ
สอบคัดเลือกฯ ๔ ประเภท ตามข้อ ๑.๓

๑.๒.๕(๑) การสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

- ๕๐ ๑๐๐ - ๒, ๓

๑.๒.๖ การมอบรางวัลให้กับหน่วยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
การประชาสัมพันธ์ดีเด่น

๑.๒.๖(๑) หน่วยท่ีได้รับรางวัลมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็น
แบบอย่างให้กับหน่วยอ่ืน ๆ

- - ๑๐๐ - ๒, ๓

๑.๓ ๑.๓.๑ การรวบรวมความต้องการก าลังพลในห้วง 
ปี ๖๖ - ๗๐ จาก หน่วย/เหล่า สายวิทยาการ

๑.๓.๑(๑) หน่วย/เหล่า สายวิทยาการ 
เสนอความต้องการก าลังพลครบถ้วน

๑๐๐ - - - กพ.ทบ. หน่วย/เหล่า 
สายวิทยาการ

๑.๓.๒ การจัดการประชุมเพ่ือจัดท านโยบายจัดหา และ
บรรจุก าลังพล ทบ. ปี ๖๖ - ๗๐

๑.๓.๒(๑) หน่วย/เหล่า สายวิทยาการ
เห็นชอบกับแนวทางการจัดท านโยบาย
จัดหา และบรรจุก าลังพล ทบ. ปี ๖๖ - ๗๐

- ๑๐๐ - -

๑.๓.๓ การขออนุมัตินโยบายจัดหา และบรรจุก าลังพล 
ทบ. ปี  ๖๖ - ๗๐

๑.๓.๓(๑) การจัดหา และบรรจุก าลังพล 
ทบ.สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการก าลังพลของ กห. ได้แก่ การ
ปรับลดข้าราชการทหารร้อยละ ๕, การ
ผลิตนักเรียนทหารในจ านวนท่ีเหมาะสม 
และการจ้างทหารอาสาทดแทนการปรับลด
ข้าราชการทหาร

- ๑๐๐ - -

๓การจัดท านโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล
ทบ. วงรอบปีงบประมาณ ๖๖ - ๗๐ ซ่ึงเป็น
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังพล



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๑.๔ การปรับลดยอดทหารกองประจ าการลงร้อย
ละ ๑๐ ของจ านวนท่ีบรรจุจริงในปัจจุบัน 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๔.๑ ขออนุมัติหลักการก าหนดแนวทางการ
ปรับลดยอดทหารกองประจ าการ

๑.๔.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
ก าหนดแนวทางการปรับลดยอดทหารกอง
ประจ าการร้อยละ ๑๐ ของจ านวนท่ีบรรจุ
จริงในปัจจุบัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐๐ กพ.ทบ.  -

๑.๔.๒ ด าเนินการก าหนดยอดจัดหาทหารกองประจ าการ
โดยการปรับลดยอดลง ส าหรับทหารกองประจ าการผลัดท่ี
 ๑/๒๕๖๕ และ ผลัดท่ี ๒/๒๕๖๕

๑.๔.๒(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
ก าหนดยอดทหารกองประจ าการ โดย
จะต้องมีจ านวนท่ีลดลงร้อยละ ๕ 
(เป้าหมายคร่ึงหน่ึงของเป้าหมายรวม) ของ
จ านวนท่ีบรรจุจริงในปัจจุบัน

๑๐๐ กพ.ทบ.  - 

  ๒. การใช้และการควบคุมก าลังพล

๒.๑ ๒.๑.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศบ้านพักอาศัย
ของ ทบ.

๑๐๐ กพ.ทบ. 
และ สส.

นขต.ทบ.

๒.๑.๑(๒) ร้อยละความส าเร็จของการน า
ระบบสารสนเทศบ้านพักอาศัยของ ทบ. มา
ใช้งานจริง

๑๐๐

กพ.ทบ. 
และ สส.

นขต.ทบ.

๒.๑.๒ การจัดท าบัตรอนุญาตลาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับทหารกองประจ าการ

๒.๑.๒(๑) ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
บัตรอนุญาตลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ทหารกองประจ าการ น ามาใช้ใน ทบ. ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

๕๐ ๑๐๐ สบ.ทบ. นขต.ทบ. ๑, ๓
ด าริ ผบ.ทบ. 

ในการประชุมฯ 
เม่ือ ๑๔ ต.ค. ๖๔

๒.๑.๓ การด าเนินการพัฒนาระบบทดแทนการเรียกรับ
ส าเนาเอกสารราชการ โดยเช่ือมโยงข้อมูลของ
กรมการปกครอง มท. เพ่ือลดภาระการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและลดการจัดเก็บส าเนาเอกสาร

๒.๑.๓(๑) ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาระบบทดแทนการเรียกรับ
ส าเนาฯ

๑๕ ๓๕ ๖๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. ๑, ๓

๒

๒.๑.๑ การจัดท าโครงการระบบสารสนเทศ
บ้านพักอาศัยของ ทบ. เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการ
เข้าพักอาศัย, การซ่อมบ ารุง รวมถึงพิจารณาก่อสร้าง
ท่ีพักอาศัยเพ่ิมเติมในอนาคต

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุง
ระบบงานธุรการ เพ่ือให้มีการสร้างนวัตกรรม
ภายในหน่วยงาน

๑, ๓



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๒.๒ การมอบหมายงานให้แก่คณะท างานต่าง ๆ 
ของ ทบ. ต้องมีการก าหนดเร่ืองส าคัญ
ท่ีต้องการให้แต่ละคณะท างานพิจารณา
ด าเนินการอย่างชัดเจน

 ๒.๒.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานของ
คณะท างานฯ ให้มีการก าหนดเป้าหมาย
และหัวข้อภารกิจของแต่ละคณะท างานฯ

๑๐๐ ๒

 ๒.๒.๑(๒) ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละ
คณะท างานฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้

๑๐๐

๒.๒.๑ การก าหนดมาตรการในการมอบหมายงานให้แก่
คณะท างานต่าง ๆ ของ ทบ. โดยมีการ
(๑) ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานของคณะท างาน 
และส านักงานของ ทบ. และ 
(๒) การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ของคณะท างาน
และส านักงานของ ทบ.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ภายใน ก.ย. ๖๕ โดยเป็นการน าเสนอบทสรุปของ
คณะท างาน
(๓) แบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับคือ 
ข้อเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง,ข้อเสนอแนะ
ต่อการแก้ปัญหาเชิงระบบ และข้อเสนอแนะต่อการ
แก้ปัญหาของหน่วยปฏิบัติ



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

  ๓. การพัฒนาก าลังพล

๓.๑ พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ังในด้านความรู้ความสามารถ
 และสร้างแรงจูงใจ

๓.๑.๑ ส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษา/การฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

๓.๑.๑(๑) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน

๘๐ กพ.ทบ. ยศ.ทบ. และ 
รร.เหล่า/สาย

วิทยาการ

๓.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ครู อาจารย์

๓.๑.๒(๑) ร้อยละของครู อาจารย์ท่ีขอรับ
การประเมินวิทยฐานะ และผ่านการประเมิน

๘๐ กพ.ทบ. ยศ.ทบ. และ 
รร.เหล่า/สาย

วิทยาการ

๓.๒ ปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบการคัดเลือกก าลัง
พล เข้าฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจ า วทบ.
หรือเทียบเท่า

๓.๒.๑ ปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบการคัดเลือกก าลังพล
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจ า วทบ.หรือเทียบเท่า

๓.๒.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จของ
การปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบการ
คัดเลือกก าลังพลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรหลัก
ประจ า วทบ.หรือเทียบเท่า

๑๐๐ กพ.ทบ. ยศ.ทบ. และ 
วทบ.

๓.๓ แผนพัฒนาบุคลากรของ กห. 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
เสริมสร้างบุคลากรของ กห. ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติภารกิจในศตวรรษท่ี ๒๑,

๓.๓.๑ พัฒนาก าลังพลตามหลักขีดสมรรถนะ ๓.๓.๑(๑) ร้อยละของก าลังพลท่ีมี
สมรรรถนะตามเกณฑ์ท่ี ทบ. ก าหนด

๘๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ.ท่ี
เป็นหน่วยน า
ร่องในการ
ประเมิน

สมรรถนะ
- ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ

๓.๓.๒ การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 
ผบ.หน่วยระดับกรม/กองพัน หรือเทียบเท่า

๓.๓.๒(๑) ร้อยละของ ผบ.หน่วยระดับ
กรม/กองพัน หรือเทียบเท่า ท่ีผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี ทบ.
ก าหนด

๑๐๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ.

- ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล
บุคลากรของ กห. เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

๓.๓.๓(๑) ร้อยละของ นขต.ทบ. 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

๘๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ.๓.๓.๓ ส่งเสริมให้ นขต.ทบ. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VTC การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(E-Learning)



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๓.๓.๓(๒) ร้อยละของ รร.เหล่า/
สายวิทยาการท่ีจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (E-Learning)

๘๐ กพ.ทบ. ยศ.ทบ. และ 
รร.เหล่า/สาย

วิทยาการ

๓.๓.๓ ส่งเสริมให้ นขต.ทบ. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VTC การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(E-Learning)



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๓.๓.๔ เผยแพร่คู่มือความรู้ในการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเว็บ
ไซด์คลังความรู้ของหน่วยและกองทัพบก เพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน

๓.๓.๔(๑) จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซด์คลังความรู้
ของหน่วยและกองทัพบก

๒๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ. 
ระดับ

กองพล หรือ
เทียบเท่า

๓.๓.๕ การทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ก าลังพล

๓.๓.๕(๑) ร้อยละผู้ปฏิบัติงานด้าน
ก าลังพลท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

๘๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ.

๓.๓.๖ ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้แก่
ก าลังพล

๓.๓.๖(๑) จ านวนทหารประจ าการ
ท่ีเข้ารับการศึกษาด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ

กพ.ทบ. นขต.ทบ.

๓.๓.๖(๒) จ านวนทหารกองประจ าการ
ท่ีเข้ารับการศึกษาด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ

กพ.ทบ. นขต.ทบ.

๓.๓.๗ ส่งเสริมให้ทหารกองประจ าการท่ีไม่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับเข้ารับการศึกษาหลักสูตร กศน.

๓.๓.๗(๑) ร้อยละของทหารกองประจ าการ
ไม่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับสมัครเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร กศน. ระหว่างประจ าการ

๘๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ.

  ๔. การอนุรักษ์ก าลังพล

๔.๑ การปรับปรุงระบบงานหรืออนุมัติหลักการใน
ระดับ ทบ. เพ่ือดูแลสิทธิก าลังพลของ
ข้าราชการช้ันผู้น้อย

๔.๑.๑ การผลักดันการด าเนินการด้านสวัสดิการและ
บริการต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้กับก าลังพลของ ทบ. ให้เป็น
รูปธรรมไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ

๔.๑.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาการให้สวัสดิการและบริการต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมของ นขต.ทบ.

๕๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ. ๑



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๔.๑.๒ การให้ทหารกองประจ าการลาพักในวัน
เสาร์-อาทิตย์ได้ ในลักษณะเดียวกันกับ นนร./นนส. 
รวมถึงเพ่ือให้ทหารกองประจ าการมีโอกาสฝึกวิชาชีพ
รองรับภายหลังปลดประจ าการมากข้ึน

๔.๑.๒(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
ก าหนดแนวทางในการให้ทหารกอง
ประจ าการลาพักในวันเสาร์-อาทิตย์

๑๐๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ. ๑
ด าริ ผบ.ทบ. 

ในการประชุมฯ 
เม่ือ ๑๔ ต.ค. ๖๔

๔.๑.๓ การปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ นขต.ทบ.

๔.๑.๓(๑) ร้อยละความส าเร็จของการปรับ
ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของกิจการสหกรณ์
ออกทรัพย์ของ นขต.ทบ. ให้เป็นไปตามท่ี 
ทบ. ก าหนด

๕๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ. ท่ีมี
สหกรณ์ออม
ทรัพย์

๑



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๔.๑.๔ นขต.ทบ. ก าหนดแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับ
หนังสือระบุเจตนาและพินัยกรรมทหารให้กับก าลังพล 
ทบ. ท่ีปฏิบัติราชการสนาม เพ่ือให้ทายาทของก าลังพลท่ี
เสียชีวิตได้รับสิทธิครบถ้วนและตรงกับสถานภาพของ
ครอบครัว

๔.๑.๔(๑) ร้อยละความส าเร็จของหน่วยท่ี
ด าเนินการด้านหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 สมบูรณ์ ตามแนวทางการด าเนินการ 
มาตรการควบคุม การระบุเจตนาและ
พินัยกรรมทหารให้กับก าลังพล

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ กพ.ทบ. นขต.ทบ. และ
หน่วยรอง
จนถึงระดับ
ต้ังแต่ระดับ 
กองพันหรือ
เทียบเท่า

ข้ึนไป

๑

๔.๒ การจัดต้ังคณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะ
กิจระดับ ทบ. มาดูแลและบริหารจัดการ
บ้านพักอาศัยของ ทบ.

๔.๒.๑ การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร
สงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดการอาคารฯ ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ

๔.๒.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จของการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร
สงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ในแต่ละพ้ืนท่ี

๕๐ ๑๐๐ สก.ทบ. นขต.ทบ. ท่ีมี
พักส่วนกลาง

๑
ด าริ ผบ.ทบ. 

ในการประชุมฯ

๔.๓ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดสวัสดิการในเชิง
ธุรกิจของ ทบ. เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้กับ
ก าลังพลและครอบครัว

๔.๓.๑ การติดตามและก ากับดูแลกิจการสวัสดิการในเชิง
ธุรกิจ ท่ีด าเนินการอยู่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผล
ประกอบการท่ีดี ก าลังพลและครอบครัวได้รับบริการท่ีดี 
มีมาตรฐาน ในราคาย่อมเยาว์

 ๔.๓.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดการสวัสดิการในเชิงธุรกิจ (มีผล
ประกอบการท่ีดีข้ึน ภายหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)

๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ กิจการ
สวัสดิการ

ในเชิงธุรกิจ

กพ.ทบ. ๑

๔.๓.๑(๒) ก าลังพลและครอบครัว
เข้าใช้บริการและมีความพึงพอใจในบริการ
มากข้ึน

๕๐ ๑๐๐ กิจการ
สวัสดิการ

ในเชิงธุรกิจ

กพ.ทบ.

๔.๔ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดสรรบ้านและ
ท่ีดินเพ่ือสวัสดิการของก าลังพลให้มีความ
รัดกุมมากท่ีสุด

๔.๔.๑ ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการด้านสินเช่ือ
บ้านและท่ีดินเพ่ือสวัสดิการตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 
ทบ. กับ ธนาคารกรุงไทย

๔.๔.๑(๑) มีก าลังพลขอเข้าร่วมโครงการ
สินเช่ือบ้านและท่ีดินเพ่ือสวัสดิการตาม
บันทึกข้อตกลงฯ

๑๐๐ สก.ทบ. นขต.ทบ. ๑

  ๕. การพ้นราชการ



๑/๖๕ ๒/๖๕ ๓/๖๕ ๔/๖๕

หมายเหตุเป้าหมาย (ร้อยละ)

ไตรมาส

หน่วยรับผิดชอบ

ล าดับ หัวข้อนโยบายด้านก าลังพล ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
หลัก รอง

๕.๑ การอบรมวิชาชีพให้ทหารกองประจ าการ 
ต้ังแต่เข้ากองประจ าการ

๕.๑.๑ การวางแผนจัดท าโครงการช่วยเหลือให้ก าลังพล
ในสังกัด ทบ. ซ่ึงรวมถึงทหารกองประจ าการ มีโอกาสใน
การอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมนอกเวลาราชการ เช่น 
มีการจัดท าตลาดออนไลน์ ส าหรับส่งเสริมอาชีพเสริมนอก
เวลาราชการ โดยก าหนดให้ทหารกองประจ าการได้มีส่วน
ร่วม

๕.๑.๑(๑) ร้อยละความส าเร็จในการขอ
อนุมัติแผนจัดท าโครงการฯ

๒๕ ๕๐ ๑๐๐ ๒

๕.๑.๒ การด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือก าลังพลฯ
ให้ทหารกองประจ าการมีโอกาสฝึกวิชาชีพและเพ่ิมรายได้
นอกเวลาราชการ

๕.๑.๒(๑) ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือ
ก าลังพลฯ

๕๐ ๑๐๐

หมายเหตุ -  ๑. หมายถึง การด าเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผบ.ทบ. (วงรอบ ๓ ปีงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

               ๒. หมายถึง การด าเนินการตามผลการประชุมช้ีแจงและส่ังการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. เม่ือวันศุกร์ท่ี ๘ ต.ค. ๖๔

               ๓. หมายถึง การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๗)


