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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการเตรียมพล ฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐ โทร.ทบ. ๙๗๑๓๘)
.
ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๗๖
วันที่
๑๒ พ.ย. ๖๒
.
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านกำลังพลของ ทบ. ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ สลก.ทบ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๐/๔๔๓ ลง ๒๔ ต.ค. ๖๒
๒. นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการด้านกำลังพลของ ทบ. ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติ แผนปฏิบัติการด้านกำลังพลของ ทบ. ที่มีความสำคัญเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรองรับนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. โดยให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.
ยึดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพล จำนวน ๙ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด
๑.๒ การใช้และการควบคุมกำลังพล จำนวน ๑๒ กลยุทธ์ ๑๒ ตัวชี้วัด
๑.๓ การพัฒนากำลังพล จำนวน ๓ กลยุทธ์ ๓ ตัวชี้วัด
๑.๔ การอนุรักษ์กำลังพล จำนวน ๘ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด
๑.๕ การพ้นราชการ จำนวน ๕ กลยุทธ์ ๕ ตัวชี้วัด
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ สลก.ทบ. ได้แจกจ่ายสรุปการสั่งการของ ผบ.ทบ. ในการประชุมชี้แจงและสั่งการ
ของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. โดยมีการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับด้านกำลังพล รายละเอียดตามอ้างถึง ๑
สรุปได้ดังนี้
๒.๑.๑ ตามที่ ทบ. ได้จัด ชุด ทหารกองประจำการต้นแบบสาธิต การฝึกตาม
แนวทางพระราชทานให้กับ ทภ.ต่าง ๆ แล้วนั้น ขอให้ทุกหน่วยฝึกนำแนวทางการฝึกทหารใหม่จากชุดสาธิต
ดังกล่าวมาปรับใช้และขยายผล รวมทั้งคัดเลือกครูฝึกที่มีขีดความสามารถมาทำการฝึก เพื่อให้ระบบการ
ฝึกมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับ ทหารกองประจำการต้นแบบ ทั้งนี้ ทุกหน่วยฝึกต้องเอาใจใส่
ดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี หากพบข้อผิดพลาดในเรื่องการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke) หรือ
การลงโทษโดยใช้ความรุนแรง จะต้องมีการพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาดจนถึงระดับ ผบ.พัน.
๒.๑.๒ ในการจัดตั้งศูนย์ธำรงวินัย ให้หน่วยประสาน พล.๑ รอ. เพื่อศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์ธำรงวินัยจากหน่วยต้นแบบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ในเรื่องการประพฤติ
ปฏิบัติของกำลังพล จะต้องมี ผบ.หน่วย เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เชื่อมันของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้ง
ต้องสังเกตพฤติกรรมของกำลังพล เพื่อป้องกันการกระทำผิด
๒.๑.๓ ในการดำเนินการเกี่ยวกับชุดครูตัวอย่างตามนโยบายของ ผบ.ทบ. นั้น
เป็นการปรับแนวทางการฝึกให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเยาวชนที่เข้ารับการฝึก นศท. รวมทั้ง
สอดแทรกให้มีความรักชาติ รักทหาร จึงขอให้ ศฝ.นศท. ปรับครูฝึก นศท. ให้มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี
ใช้วาจาสุภาพ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เป็นครูต้นแบบที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยฝึก

-๒๒.๑.๔ ตามที่ ทบ. จัดตั้ง ศฝ.ทพ. โดย นสศ. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
อส.ทพ. และให้ กรม ฝสธ. ร่วมพิจารณาในการกำหนดวงรอบการฝึก เพื่อให้การฝึก อส.ทพ. มีประสิทธิภาพ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น ขอให้ นสศ. เร่งวางแผน พร้อมทั้งปรับปรุงขีดความสามารถของครูให้พร้อม
รองรับการฝึก สำหรับกระบวนการคัดเลือกการบรรจุ อส.ทพ. ควรต้องมีความเข้มงวดในทุ กขั้นตอนให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
๒.๑.๕ การคัดสรรบุคลากรที่มีขีดความสามารถเฉพาะทาง ให้ กพ.ทบ. เร่งดำเนินการ
รวบรวม โดย ทบ. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้าน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับ ทบ. ได้ในอนาคต
๒.๑.๖ การจัดตั้งกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทภ. ให้ ทภ.๑ - ๓ ดำเนินการ
บริหารจัดการทุกด้าน ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือติดต่อสื่อสาร ให้มีความพร้อม เป็นไปตาม
นโยบาย
๒.๑.๗ การดูแลกำลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะกำลังพลที่บาดเจ็ บ และ
ทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการสนาม ให้หน่วยตรวจสอบว่ายังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหรือไม่
และให้ กพ.ทบ. ประสานหน่วยในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับกองพล หรือ ทภ. เพื่อดูแลสิทธิของ
กำลังพลดังกล่าวที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
๒.๒ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพล ทบ.
ในทุกระดับ” โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล เช่น การพัฒนาการบริหารจัดการ
อส.ทพ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, การมุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
(RDF) ของ ทบ. และการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับ พล.ร.๑๑ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กำหนด
นโยบายเฉพาะด้านกำลังพล ตามกรอบงานด้านกำลังพล ๕ ด้าน รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑ การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพล เช่น การจัดหาและบรรจุ
กำลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และเพิ่มเติมให้กับหน่วยที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๒.๒ การใช้และการควบคุมกำลังพล เช่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กำลังพลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเป็นมาตรฐาน, การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานของ ทบ.
ทั้งหมายเลขความชำนาญการทางทหารและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของทหาร และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวกับงานด้านกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
๒.๒.๓ การพัฒนากำลังพล เช่น การพัฒนาความรู้และทักษะของกำลัง พล,
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ผบ.หน่วย และกำลังพล และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ ทบ. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นต้น
๒.๒.๔ การอนุรักษ์กำลังพล เช่น การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการ
ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ การบริการ และสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว , การให้รางวัลตอบแทน
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งในสายงานปกติ และสายงานสนาม, การควบคุม กวดขัน ความประพฤติ และ
วินัยของกำลังพล และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติราชการและครอบครัว (ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นต้น

-๓๒.๒.๕ การพ้นราชการ เช่น การพัฒนาระบบปลดถ่ายกำลังพล และการดูแล
ช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่าง ๆ ตามความจำเป็น ให้กับกำลังพลที่ออกจากราชการ เป็นต้น
๒.๓ นอกเหนือจากนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ในการประชุมชี้แจงและสั่งการ
ของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) ตามข้อ ๒.๑ และนโยบายการปฏิบัติงาน
กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามข้อ ๒.๒ แล้ว ยังมีนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ที่สำคัญ
และเกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และยังคงมีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป เช่น การเตรียมการรองรับการมี กำลังพล
ประเภทใหม่, การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพลให้กับหน่วยที่ได้รับอนุมัติ, การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกาย สมรรถนะของกำลังพล และความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณของการเป็น
ทหารอาชีพ, การพัฒนาระบบการคัดเลือกกำลังพลเพื่อดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ และการดูแลกำลังพล
ที่ออกจากราชการและครอบครัวซึ่งพิการ เป็นต้น
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้
๓.๑ นโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ตามข้อ ๒ นั้น เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยต้องยึดถือ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การแปลงนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ.
ด้านกำลังพลไปสู่การปฏิบัติของ นขต.ทบ. ในระดับต่าง ๆ มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ กพ.ทบ. จึงได้จัด ทำแผนปฏิบัติการด้านกำลังพลของ ทบ. ที่มี
ความสำคัญเร่งด่วน เพื่อรองรับนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการ
ตามกรอบนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัตกิ ารด้านกำลังพลของ ทบ.
ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผล จะกำหนดให้หน่วยปฏิบตั ิ
ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส (๓ เดือน) โดยปิดรายงานในวันทำการสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส และเสนอเรื่องถึง กพ.ทบ. ภายในสองสัปดาห์แรกของไตรมาสถัด ไป เพื่อรวบรวม
วิเคราะห์และสรุป นำเรียน ผบ.ทบ. เพื่อกรุณาทราบต่อไป
๓.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกำลังพลฯ ตามข้อ ๓.๑ นั้น ได้ให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยเวลาซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วย
ที่รับผิดชอบดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานตามความรับผิดชอบให้บังเกิดผล
โดยเร็ว ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านกำลังพลฯ ในบางเรื่อง กพ.ทบ. จะพิจารณา
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำเป็น และจะแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไป
๓.๓ การดำเนินการด้ านกำลังพลอื ่น ๆ จะยึ ดถื อปฏิ บัติ ให้ เป็นไปตามกรอบงาน
ด้านกำลังพลทั้ง ๕ ด้าน (การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพล, การใช้และการควบคุมกำลังพล,
การพัฒ นากำลังพล, การอนุรักษ์กำลังพล และการพ้นราชการ) ตามนโยบายการปฏิบัต ิงาน ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านกำลังพลของ ทบ. ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

-๔๔.๒ ให้ กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ได้รบั อนุมัติในข้อ ๔.๑
๔.๓ สำเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.
พล.ท. อยุทธ์ ศรีวเิ ศษ
( อยุทธ์ ศรีวเิ ศษ )
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอ ในข้อ ๔
- อนุมัตติ ามเสนอ ในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
( อภิรัชต์ คงสมพงษ์ )
ผบ.ทบ.
๑๙ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
( ณัฐพล นาคพาณิชย์ )
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๔ พ.ย. ๖๒
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์
( ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ )
เสธ.ทบ.
๑๔ พ.ย. ๖๒
(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์
( สุนัย ประภูชะเนย์ )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๕ พ.ย. ๖๒

แผนปฏิบัติการด้านกาลังพลของ ทบ. ที่มีความสาคัญเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

กลยุทธ์

๑. การกาหนดความต้องการและการคัดสรรกาลังพล
๑.๑ การจัดทาแผนการเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพล การจัดทาแผนการเสริมสร้างความพร้อมรบ
ให้แก่หน่วยที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ เช่น
ด้านกาลังพล ให้แก่ พล.ร.๑๑
หน่วยที่ได้รับการจัดตัง้ ใหม่ หน่วยที่มีการแปรสภาพ
หรือปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากาลังพล
การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลให้กับ
หน่วยพร้อมรบเคลือ่ นที่เร็วของ ทบ. (RDF)
๑.๒ การนากาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว การดาเนินการตามขั้นตอนตัง้ แต่การกาหนดยอด
ใน ทบ.
การจ้าง จนกระทั่งถึงกระบวนการออกคาสัง่ จ้าง
กาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นเป็นการ
ชั่วคราวใน ทบ.
พิจารณาเปิดตาแหน่งจ้าง และกาหนดเหล่าของ
กาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารให้มีความเหมาะสม
เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมกาลังพลสารองและ
การประเมินผล เนื่องด้วยเป็นการดาเนินการต่อ
กาลังพลประเภทดังกล่าวเป็นครัง้ แรก
ดาเนินการสอบคัดเลือกกาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่
ทหารเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ได้กาลังพลสารอง ที่มี
ความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติราชการ
๑.๓ การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก อส.ทพ. ให้มีความเป็น การกาหนดแนวทางคัดสรร อส.ทพ. ของทุก ทภ.
มาตรฐานและได้กาลังพลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย ทบ. สามารถ
การปฏิบัติงานใน ทบ.
คัดเลือก อส.ทพ. ที่มีคุณภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของ ทบ. แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะการเป็น
กาลังประจาถิ่น

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓

หลัก

รอง

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.๑
พล.ร.๑๑

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.๑-๓

๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.
และ มทบ.

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ร้อยละความสาเร็จของการเปิดตาแหน่งจ้าง
กาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
ตามโควตาที่ได้รับ

กพ.ทบ.

ทภ.
และ มทบ.

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการสอบ
คัดเลือกฯ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

นรด.

ร้อยละของความสาเร็จในการปรับปรุงแนวทาง
การคัดสรร อส.ทพ. ไปจนกระทั่งถึงกระบวนการ
บรรจุ (จ้าง) อส.ทพ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒๕

กพ.ทบ.

ทภ.
และ กรม ทพ.

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความคืบหน้าในการขออนุมัติแผน
การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลให้แก่
พล.ร.๑๑
ร้อยละของความคืบหน้าในการเสริมสร้างความ
พร้อมรบด้านกาลังพลให้กับหน่วยพร้อมรบ
เคลือ่ นที่เร็วของ ทบ. (RDF)
ร้อยละความสาเร็จในการจ้างกาลังพลสารอง
เข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

-

-

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐

หน่วยรับผิดชอบ

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๑.๔ การทดแทนการสูญเสีย อส.ทพ.

กลยุทธ์

ขออนุมัติปรับปรุงแนวทาง และขั้นตอนการทดแทน
การสูญเสีย อส.ทพ.
ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ ทภ. และ กรม ทพ. ในการ
การทดแทนการสูญเสีย รวมถึงดาเนินการทดแทน
การสูญเสีย ให้เเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามแนวทาง ที่ ทบ. กาหนด
๑.๕ การกาหนดแนวทาง หรือวิธีการคัดเลือก/คัดสรร
จัดการประชุม หรือสัมมนา เพื่อหาแนวทาง หรือ
นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลกร จากสถาบันการศึกษา วิธีการคัดเลือก/คัดสรร บุคลากรที่มีศักยภาพ
หรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้กาลังพลที่มีความรูค้ วามสามารถ มาบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ.
มีศักยภาพ ตรงตามตาแหน่งหน้าที่เข้าปฏิบัติราชการ
๒. การใช้และการควบคุมกาลังพล
๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและควบคุม
การใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลกาลังพล
อส.ทพ. ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
ประเภท อส.ทพ.
มากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงสัญญาจ้าง อส.ทพ. ให้มีความทันสมัย
และครอบคลุมการดาเนินการต่อ อส.ทพ.
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบและควบคุมยอด อส.ทพ. ให้เป็นไป
ตามที่ กพ.ทบ. กาหนด

๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขและกาหนดระบบหมายเลขความ
ชานาญการทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ของข้าราชการทหาร ทบ.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อยละความสาเร็จชองการขออนุมัติปรับปรุง
แนวทางและขั้นตอนการทดแทนการสูญเสีย
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ร้อยละความสาเร็จ ที่ ทภ. และ กรม ทพ.
มีความเข้าใจ สามารถดาเนินการทดแทน
การสูญเสีย ได้อย่างถูกต้อง ทันตามเวลา
ที่กาหนด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดประชุม/ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐
สัมมนา แนวทางการคัดเลือก/คัดสรร บุคลากร
บรรจุเข้ารับราชการ

ร้อยละของความสาเร็จในการนาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลกาลังพลประเภท
อส.ทพ.
ร้อยละของความสาเร็จในการปรับปรุงสัญญาจ้าง
อส.ทพ.

การดาเนินการตรวจสอบและรักษายอดกาลังพล
รวมถึงการตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอานวยการด้าน
กาลังพลในหน่วย กรม ทพ. ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ กพ.ทบ. ได้รับอนุมัติหลักการให้
ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและกาหนดระบบหมายเลขความ
ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงแก้ไขและ
ชานาญการทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะ
กาหนดระบบหมายเลขความชานาญการทาง
ตาแหน่งของข้าราชการทหาร ทบ. ให้มีความทันสมัย ทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถบริหาร ข้าราชการทหาร ทบ.
จัดการกาลังพลของ ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
กพ.ทบ.
กพ.ทบ.

รอง
ทภ.
และ กรม ทพ.
ทภ.
และ กรม ทพ.

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.

๒๕

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.
และ กรม ทพ.

๒๕

๕๐

๗๕ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.
และ กรม ทพ.

๒๕

๕๐

๗๕ ๑๐๐

กพ.ทบ.

ทภ.
และ กรม ทพ.

๕๐

๗๕

๙๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

เหล่า/หน่วย
สายวิทยาการ
ที่รับผิดชอบ

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๒.๓ การตรวจสอบการจัดทาประวัติย่อกาลังพลบันทึกใน
ประวัติกาลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)

กลยุทธ์

การตรวจสอบการจัดทาประวัติย่อกาลังพลบันทึก
ในประวัติกาลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลสมบูรณ์ถูกต้อง
ตามรูปแบบให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
๒.๔ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับย้ายกาลังพลให้มีความ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมเกี่ยวกับข้อบังคับ,
ทันสมัย สอดคล้องกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ, หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับย้าย
มาใช้ในงานการปรับย้าย
กาลังพล ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความทันสมัย
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับย้ายกาลังพล
ตามคาสัง่ ทบ. ที่ ๕๖๗/๒๕๔๔ ลง ๒๖ พ.ย. ๔๔
เรือ่ ง การย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๒.๕ การปรับปรุงแก้ไขคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ตาแหน่งอัตราส่วนกลางที่ ทบ. ควบคุมไว้ เนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงสร้าง สง.ปรมน.ทบ., มทบ. และ สลก.ทบ.
(มีผลตัง้ แต่ ๑ ต.ค. ๖๒)

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จการตรวจสอบการจัดทา
ประวัติย่อกาลังพลบันทึกในประวัติกาลังพล
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)
ร้อยละความสาเร็จในการพิจารณาร่วมได้
ครอบคลุมประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับย้ายกาลังพล

ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การปรับย้ายกาลังพล ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการนาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
งานการปรับย้าย
การปรับปรุงแก้ไขคาสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑๙/๕๗ ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงแก้ไขคาสัง่
ลง ๒๒ ก.ย. ๕๗ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑๙/๕๗ ลง ๒๒ ก.ย. ๕๗
ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ให้คณะกรรมการ
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับย้ายนายทหาร
มีอานาจการพิจารณาครอบคลุมตาแหน่งใน
สัญญาบัตร
โครงสร้างใหม่ที่เป็นตาแหน่งอัตราส่วนกลางที่ ทบ.
ควบคุมไว้
การปรับปรุงแก้ไขคาสัง่ ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ ลง
ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงแก้ไขคาสัง่
๑๘ ก.ค. ๖๐ เรือ่ ง การกาหนดหน้าที่และการ
ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐ เรือ่ ง
ดาเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
การกาหนดหน้าที่และการดาเนินงานเอกสาร
ให้ครอบคลุมชื่อตาแหน่งในโครงสร้างใหม่ที่เป็น
ในกองบัญชาการกองทัพบก
ตาแหน่งอัตราส่วนกลางที่ ทบ. ควบคุมไว้

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓
๗๐ ๘๕ ๙๕ ๑๐๐

หลัก
กพ.ทบ.

รอง
นขต.ทบ.

๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.

๕๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

-

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

-

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

-

-

-

หน่วยรับผิดชอบ

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๒.๖ การสนับสนุนการดาเนินการด้านกาลังพลตามที่ได้รับ
การประสานจากหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

จัดทาแผนการติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานในสายงานกาลังพลทุกระดับให้มี
ความครบถ้วน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง
รวดเร็ว
ดาเนินการด้านกาลังพลตามที่ได้รับการประสาน
จากหน่วยงานภายนอกได้อย่างรวดเร็ว และมีความ
ถูกต้อง
๒.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ จัดทาแผนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับกาลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความ
การพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนา
สามารถของระบบฐานข้อมูลกาลังพลอิเล็กทรอนิกส์และ ระบบฐานข้อมูลกาลังพลอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ PDX)
การใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ประจาปี ๒๕๖๓
งานต่าง ๆ ด้านกาลังพล เพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและลดสาเนาเอกสารทางราชการ รวมถึง
เป็นการเตรียมข้อมูลสนับสนุนผูบ้ ังคับบัญชาและ
อานวยการด้านกาลังพลทุกระดับ
๓. การพัฒนากาลังพล
๓.๑ การตรวจสอบและประเมินการทดสอบสมรรถภาพ
ผูบ้ ังคับหน่วยระดับกองพันมีสมรรถภาพร่างกายที่
ร่างกายผูบ้ ังคับหน่วยระดับกองพัน ประจาปี
สมบูรณ์แข็งแรง สามาถปฏิบัติภารกิจของหน่วยที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
และมีพลานามัยที่ดีแก่ผใู้ ต้บังคับบัญชา
๓.๒ การทดสอบความรู้ ผบ.หน่วย (ความรูท้ ั่วไป, ความรู้
ผูบ้ ังคับหน่วยระดับกรมและระดับกองพัน มีความรู้
ภาษาอังกฤษ)
สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษกับบุคคลทั้ง
ภายในหน่วยและนอกหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสูม่ าตรฐานสากล
๓.๓ การส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ.
การจัดสัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ.
ให้กับกาลังพล ให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ การมีใจเป็น
จิตอาสาทาให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ธารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบัติ

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓
๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

หลัก
กพ.ทบ.

รอง
นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้าน
กาลังพลตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงาน
ภายนอก
ร้อยละความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูล, แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กาลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX และระบบ
งานที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผูบ้ ังคับหน่วยระดับกองพันที่ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่
ทบ. กาหนด

๑๐๐

-

-

๑๐๐

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.

ร้อยละของผูบ้ ังคับหน่วยระดับกรมและระดับ
กองพัน ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน
ทบ. และมาตรฐานสากล

๘๐

-

-

๙๐

กพ.ทบ.

ยศ.ทบ., วทบ.

ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้าสัมมนาในการส่งเสริม
คุณธรรมภายในหน่วยงาน

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนการ
ติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานภายนอก และ
หน่วยงานในสายงานกาลังพลทุกระดับ

หน่วยรับผิดชอบ

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๔. การอนุรักษ์กาลังพล
๔.๑ การดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่

๔.๒ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการดูแลด้านสิทธิ
ประโยชน์ การบริการ และสวัสดิการให้กับกาลังพลและ
ครอบครัวในกรณีต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
รวดเร็ว

กลยุทธ์

การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
ในห้วงของการส่งทหารกองประจาการเข้าหน่วย

การสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่สายงานกาลังพลให้
สามารถดาเนินการด้านสิทธิกาลังพลได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และรวดเร็ว ด้วยการจัดคณะอบรมด้าน
สิทธิกาลังพล เดินทางไปให้ความรูแ้ ละคาแนะนา
ในการดาเนินการด้านสิทธิกาลังพลแก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยต่าง ๆ ถึงระดับกองพันทั้ง ๔ ทภ.
๔.๓ การให้รางวัลตอบแทนกาลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับ กาลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก
บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ซึ่งหาย การปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ได้มีโอกาสเดินทางไป
เป็นปกติแล้ว และยังคงรับราชการอยู่
ทัศนศึกษาหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
พัฒนาบารุงขวัญและเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
กาลังพลดังกล่าว
๔.๔ การให้ความช่วยเหลือกาลังพล ทบ. ซึ่งพ้นราชการที่พิการ ดาเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่
และครอบครัวกาลังพลที่พิการ ให้มีอาชีพเสริมและรายได้ กาลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว
เพิ่มเติม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลีย้ งตนเองและ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รี
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๓๕)

๔.๕ การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓

ร้อยละของจานวนหน่วยที่ได้รับทหารใหม่ ที่ได้
จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
ในห้วงของการส่งทหารกองประจาการเข้าหน่วย
ร้อยละของจานวนผูท้ ี่เข้ารับการอบรมสามารถ
ทดสอบความรูผ้ ่านเกณฑ์ที่กาหนด

๑๐๐

ร้อยละความสาเร็จในการนากาลังพลที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่น ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏฺบัติหน้าที่
ราชการสนาม ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามจานวนที่กาหนด

-

-

๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๐

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

รอง

๑๐๐

-

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.

-

-

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

กพ.ทบ.

นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง

- ฝกพ.ศปก.ทบ. นขต.ทบ.
ร้อยละของจานวนกาลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ - ๑๐๐ และครอบครัวของกาลังพล ทบ. ที่มีความพิการ
ที่เกี่ยวข้อง
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินโครงการจาก
สถานประกอบการภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กพ.ทบ.
กาหนดมาตรการในการควบคุม กวดขันความ
ร้อยละของกาลังพล ทบ. ปฏิบัติตนตามกฎ
นขต.ทบ.
ประพฤติและวินัยของกาลังพล ด้วยการชี้แจงเน้นย้า ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร
กาลังพลปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๔.๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของ ทบ. (ITA) ประจาปี ๒๕๖๓
๔.๗ การจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการสนามด้านกาลังพล
(Fieldwork Operation System : FOS) เพื่อปรับปรุง
ระบบการออกคาสัง่ รับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณของ
ศปก.ทบ. และขยายผลการดาเนินโครงการไปยัง ศปก.ทภ.
และ ศปก.นสศ. รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณของหน่วยป้องกันชายแดน ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนการขอรับ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกาลังพลให้สามารถขอรับสิทธิ
ได้อย่างถูกต้อง
๔.๘ การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกาลังพลที่ปลดพิการ
ทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการและครอบครัว
(ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นหน่วยงาน ศปก.ทบ. ตัง้ แต่
๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป เพื่อให้การดาเนินโครงการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กาลังพล ทบ. เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๕) ได้อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

กลยุทธ์
การจัดสัมมนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
(ITA) ของ ทบ. และการสร้างองค์ความรูใ้ ห้กับ
กาลังพลของ ทบ. ทุกระดับเพื่อต่อต้านการทุจริต
การจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการสนามด้าน
กาลังพล (Fieldwork Operation System : FOS)
เพื่อปรับปรุงระบบการขอรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณของ ศปก.ทบ. โดยการนาระบบการออกคาสัง่
จากระบบ FOS มาใช้ในการรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และขยายผลการดาเนิน
โครงการไปยัง ศปก.ทบ., ศปก.นสศ. และ
กกล.ป้องกันชายแดน
การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกาลังพลที่
ปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการและ
ครอบครัว (ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นหน่วยงาน
ศปก.ทบ. ตัง้ แต่ ๑ ต.ค. ๖๒

เป้าหมาย (ร้อยละ)
หน่วยรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓
หลัก
รอง
ร้อยละความสาเร็จของการนาผลการสัมมนาไปสู่ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ กพ.ทบ.
นขต.ทบ.
การปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ ทบ.
ร้อยละของจานวนกาลังพลช่วยราชการ ศปก.ทบ. ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ฝกพ.ศปก.ทบ.
ฝ่าย/
(คาสัง่ ศปก.ทบ.) ได้รับการออกเอกสารรับรอง
หน่วยต่าง ๆ
เวลาราชการเป็นทวีคูณด้วยระบบ FOS
ของ ศปก.ทบ.
ร้อยละของความคืบหน้าการพัฒนาระบบ FOS
เพื่อรองรับการออกเอกสารรับรองเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ ในส่วนของกาลังพลช่วยราชการ
ศปก.ทบ.

๒๕

ร้อยละของการดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน ๑๐๐
ช่วยเหลือกาลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพจาก
การปฏิบัติราชการและครอบครัว
(ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นหน่วย ศปก.ทบ.
ตัง้ แต่ ๑ ต.ค. ๖๒

๕๐

-

๗๕ ๑๐๐ ฝกพ.ศปก.ทบ. ศปก.ทภ.๑-๔,
ศปก.นสศ.
และ
กกล.ป้องกัน
ชายแดน
- ฝกพ.ศปก.ทบ. ศปปค.ฝกพ.
ศปก.ทบ.

ลาดับ

นโยบายด้านกาลังพล

๕. การพ้นราชการ
๕.๑ การจัดทาคลังตาแหน่งงานประจาหน่วย มทบ.

กลยุทธ์

มทบ. แต่งตัง้ คณะทางานการจัดทาคลังตาแหน่งงาน
ประจาหน่วย มทบ.
ดาเนินการติดต่อประสานงาน หาสถานที่ทางานและ
ตาแหน่งงาน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการทั่วไป ที่ต้องการ
พนักงานที่ตรงกับความสามารถของกาลังพล ทบ.
นาข้อมูลลงใน Webpage คลังตาแหน่งงาน
ประจาหน่วย มทบ.
๕.๒ การพัฒนาระบบการปลดถ่ายกาลังพล ด้วยการประยุกต์ การจัดการประชุมการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
จากแนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานในกองทัพ
บุคคล (HRM Management) ร่วมกับ กห.สหรัฐฯ
มิตรประเทศให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ ทบ. และสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับจากการประชุม
มาประยุกต์ใช้กับ ทบ. ได้
การจัดการประชุมการพัฒนาระบบการปลดถ่าย
กาลังพล (Personnel SMEE) ร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ
และสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับจากการประชุม
มาประยุกต์ใช้กับ ทบ. ได้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาส
๑/๖๓ ๒/๖๓ ๓/๖๓ ๔/๖๓

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

รอง

ร้อยละของความสาเร็จในการแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ร้อยละความสาเร็จของการหาตาแหน่งงาน

๒๕

๕๐

๗๕ ๑๐๐

กพ.ทบ.

มทบ.

๒๕

๕๐

๗๕ ๑๐๐

กพ.ทบ.

มทบ.

ร้อยละความสาเร็จของการลงข้อมูล

๒๕

๕๐

๗๕ ๑๐๐

กพ.ทบ.

มทบ.

ร้อยละความสาเร็จของการจัดการประชุม
การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM
Management) ร่วมกับ กห.สหรัฐฯ ตามที่
ได้รับการอนุมัติ
ร้อยละความสาเร็จของการจัดการประชุม
การพัฒนาระบบการปลดถ่ายกาลังพล
(Personnel SMEE) ร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ ตามที่
ได้รับการอนุมติ

๒๐

๔๐

๘๐ ๑๐๐

กพ.ทบ.

-

-

-

กพ.ทบ.

-

-

๑๐๐

หมายเหตุ งานด้านกาลังพลที่เคยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกาลังพล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และงานด้านกาลังพลอื่น ๆ ตามกรอบงานด้านกาลังพลทั้ง ๕ ด้าน (การกาหนดความต้องการ และ
การคัดสรรกาลังพล, การใช้และการควบคุมกาลังพล, การพัฒนากาลังพล, การอนุรักษ์กาลังพล และการพ้นราชการ) ยังคงดาเนินการตามปกติ และต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านกาลังพลที่มีความสาคัญความเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตรวจถูกต้อง
(ลงนาม) พ.อ. สติ ดีหลี
( สติ ดีหลี )
ผอ.กอง กพ.ทบ.
๘ พ.ย. ๖๒

