๑

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกาลังพลของ ทบ. ที่มีความสาคัญเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยที่จัดทำรำยงำน : กพ.ทบ.
ห้วงรำยงำน : ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
(แบบรำยงำน ก – ๑)

ผลการดาเนินงาน

๑. การกาหนดความต้องการและการคัดสรรกาลังพล
๑.๑ กำรเตรียมกำรรองรับกำรมี
กำลังพลประเภทใหม่ ตำมนโยบำย
รมว.กห.

กลยุทธ์ : กำรเตรียมควำมพร้อมงำนในควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ทบ. สำมำรถบรรจุ
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม ได้ตำมกรอบระยะเวลำที่
กห. กำหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อม
งำนในควำมรับผิดชอบด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง โดยให้
สอดคล้องกับแผนงำนและกรอบระยะเวลำที่ กห. กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กพ.ทบ. /
ยก.ทบ.
(หลัก)
รพ.รร.๖
รพ.อปร.
หน่วย
นำร่อง
อื่น ๆ
(รอง)

/

/

/ ผลผลิต :
- ร่วมพิจำรณำทบทวนร่ำง พ.ร.ฎ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม พ.ศ. ....
ตำมที่สำนักงำน ก.พ. และสำนักงบประมำณ ได้ให้ควำมเห็นและข้อสังเกต
- ร่วมพิจำรณำแนวทำงในกำรกำหนดโครงสร้ำงบัญชีเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม และร่ำง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม พ.ศ. .... พร้อมบัญชีแนบท้ำย
- ร่วมพิจำรณำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม เช่น
เครื่องแบบ, กำรเลื่อนระดับ และกำรดำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร
พลเรือนกลำโหม
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทบ. สำมำรถบรรจุข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหมได้ตำมกรอบระยะเวลำที่ กห.
กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ : กำรเตรียมควำมพร้อมงำนในควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ทบ. สำมำรถบรรจุ
กำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำวได้
ตำมกรอบระยะเวลำที่ กห. กำหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อม

กพ.ทบ. /
ยก.ทบ.
(หลัก)
มทบ.
หน่วย

/

/

/ ผลผลิต :
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐ ลง ๔ ม.ค. ๖๒ เรื่อง รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินกำรเพื่อรองรับแนวทำงกำร
นำกำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำงของ กห.
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๘๐๘๔ ลง ๒๕ มี.ค. ๖๒ เรื่อง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

งำนในควำมรับผิดชอบด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง โดยให้
สอดคล้องกับแผนงำนและกรอบระยะเวลำที่ กห. กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

๑.๒ กำรพัฒนำระบบอำสำสมัคร
ให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ : กำรเตรียมควำมพร้อมงำนในควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำลังพล เพื่อให้ ทบ. พัฒนำระบบทหำรกองประจำกำร
อำสำสมัครให้เป็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อม
งำนในควำมรับผิดชอบด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒

นำร่อง
อื่น ๆ
(รอง)

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

แนวทำงกำรนำกำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำวของ กห.
(เสนอตำแหน่งที่สำมำรถบรรจุกำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ฯ ได้ใน ๑ ต.ค. ๖๒)
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทบ. สำมำรถบรรจุกำลังพลสำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำวได้
ตำมกรอบระยะเวลำที่ กห. กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
/

/

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

/ ผลผลิต :
- ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่งฯ) กรุณำอนุมัติสรุปผลกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรแผนเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำลังพลเพื่อรองรับกำรดำเนินกำร
ตำมนโยบำย THAILAND 4.0 และยุทธศำสตร์ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วน ที่ กห ๐๔๐๑/๘๓๔ ลง ๑ มี.ค. ๖๒ (ซึ่งเป็นกำร
สัมมนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบอำสำสมัคร)
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทบ. สำมำรถพัฒนำระบบทหำรกองประจำกำรอำสำสมัครได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมและบรรลุเป้ำหมำยด้วยกำรมีทหำรกองประจำกำรอำสำสมัคร
ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ : กำรเตรียมควำมพร้อมงำนในควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำลังพล เพื่อให้ ทบ. พัฒนำระบบกำลังพลสำรอง
อำสำสมัครให้เป็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อม

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

/ ผลผลิต :
- ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่งฯ) กรุณำอนุมัติสรุปผลกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรแผนเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำลังพลเพื่อรองรับกำรดำเนินกำร
ตำมนโยบำย THAILAND 4.0 และยุทธศำสตร์ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๓

งำนในควำมรับผิดชอบด้ำนกำลังพลที่เกี่ยวข้อง ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด

ผลการดาเนินงาน

ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วน ที่ กห ๐๔๐๑/๘๓๔ ลง ๑ มี.ค. ๖๒ (ซึ่งเป็นกำร
สัมมนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบอำสำสมัคร)
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : /ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

- ทบ. สำมำรถพัฒนำระบบทหำรกองประจำกำรอำสำสมัครได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมและบรรลุเป้ำหมำยด้วยกำรมีกำลังพลสำรองอำสำสมัคร
ร้อยละ ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
๑.๓ กำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบ
ด้ำนกำลังพลให้กับหน่วยที่มีควำม
จำเป็นเร่งด่วน

กลยุทธ์ : กำรจัดหำกำลังพลในตำแหน่งครู - อำจำรย์ใน
วิชำทหำร ด้วยกำรเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
(เฉพำะ รร.นส.ทบ. และ รร.เหล่ำสำยวิทยำกำร) และกำร
ปรับย้ำยแต่งตั้ง

กพ.ทบ. /
(หลัก)
วทบ.
รร.สธ.ทบ.

รร.จปร.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดหำและบรรจุ
กำลังพลในตำแหน่งครู - อำจำรย์ ที่ขำดแคลน ให้กับ
หน่วยกำรศึกษำหลักของ ทบ. ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

รร.เหล่ำสำย

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

วิทยำกำร

กลยุทธ์ : กำรจัดหำกำลังพลเพื่อบรรจุให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
หรือตำมที่ นถปภ.รอ. ขอรับกำรสนับสนุน ด้วยกำรปรับย้ำย
และกำรบรรจุใหม่ตำมลำดับ เมื่อสั่ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดหำและบรรจุ
กำลังพลให้กับหน่วยที่สนับสนุนภำรกิจของส่วนรำชกำร
ในพระองค์

/

รร.นส.ทบ.

(รอง)
กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/ ผลผลิต :
- ทบ. ได้อนุมัติกำรรับโอนข้ำรำชกำรเพื่อบรรจุในตำแหน่ง อจ.สกศ.รร.จปร.
และ กพ.ทบ. ออกหนังสือให้ วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.จปร. และ รร.นส.ทบ.
รำยงำนสถำนภำพกำลังพล พร้อมกับเสนอควำมต้องกำรเสริมสร้ำงด้ำนกำลังพล
เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงฯ ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ : กพ.ทบ. มีข้อมูลสถำนภำพกำลังพล และควำมต้องกำรด้ำน
กำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมหำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงฯ ที่เหมำะสมต่อไป
ผลกำรดำเนินกำร :ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

/

ผลผลิต : ดำเนินกำรโอนกำลังพลให้กับ นถปภ.รอ. ตำมที่ได้รับกำร
ประสำนจำก นถปภ.รอ. และกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบด้ำนกำลังพลให้กับ
ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ เช่น กำรรักษำยอดกำลังพลให้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
อัตรำอนุมัต,ิ กำรอนุมัติปรับยอดทหำรกองประจำกำรให้บรรจุในอัตรำเต็ม และ
กำรพิจำรณำคัดเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรในกองประจำกำรที่จะบรรจุ
ในหน่วยทหำรรักษำพระองค์ ให้เป็นไปตำมคุณสมบัติที่ทำง ทม.รอ. กำหนด

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๔

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

กลยุทธ์ : จัดหำกำลังพลเพื่อบรรจุให้กับหน่วยที่มีควำม
จำเป็นเร่งด่วน ตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด ด้วยกำรปรับย้ำย, กำรเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตรและกำรบรรจุใหม่ ตำมลำดับ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบรรจุกำลังพล
เพิ่มเติมให้กับหน่วยที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนตำมที่ได้รับกำร
อนุมัติ ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

ผลการดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนกำลังพลให้กับ นถปภ.รอ. ได้ตำมที่ นถปภ.รอ. ประสำน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
กพ.ทบ. /
(หลัก)
พล.ร.๑๑
สง.

/

/

/ ผลผลิต :
- กำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบด้ำนกำลังพลให้ พัน.สห.ทภ.
- กำรเพิ่มยอดกำรผลิตนำยทหำรสัญญำบัตร กำเนิด นร.
- กำรจัดทำแผนกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบด้ำนกำลังพลให้ พล.ร.๑๑

ปรมน.ทบ.

ผลสัมฤทธิ์ :

(รอง)

- หน่วยได้รับกำรบรรจุตำมแผนกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบมีกำลังพลเพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

๒. การใช้และการควบคุมกาลังพล
๒.๑ กำรพัฒนำระบบกำรคัดเลือก
กำลังพลเพื่อดำรงตำแหน่งที่มีควำม
สำคัญ

กลยุทธ์ : มีหลักกำรที่เหมำะสมในกำรคัดเลือกกำลังพลซึ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรปกครองและสำมำรถนำมำปฏิบัติ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรคัดเลือกนำยทหำร
สัญญำบัตรซึ่งปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรปกครองตำมจำนวน
ที่หน่วยต้องกำรและเป็นไปตำมอนุมัติหลักกำรที่กำหนดไว้
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กพ.ทบ. (หลัก)
รร.จปร.
รร.ตท.สปท.

รร.นส.ทบ.

นขต.ทบ.
(รอง)

-

/

ผลผลิต :
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๘๗ ลง ๒๐ มี.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง
- คำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) ที่ ๔๐๖/๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกนำยทหำร
สัญญำบัตรไปปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรปกครอง กรม นนร.รอ.รร.จปร. และ
กรม นร.รร.ตท.สปท. และกำรหมุนเวียนกลับ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๕๕ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เรื่อง กำหนดแนวทำงกำร
หมุนเวียนนำยทหำรสัญญำบัตรไปปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรปกครอง รร.นส.ทบ.
ตำแหน่ง ผบ.กรม นร.รร.นส.ทบ. และ ผบ.พัน.รร.นส.ทบ.
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๕

ผลการดาเนินงาน

- ทบ. มีหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรคัดเลือกกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำร
ปกครองและสำมำรถนำมำปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินกำร : ผลกำรดำเนินกำรได้ในไตรมำส ๓
กลยุทธ์ : พัฒนำระบบในกำรคัดเลือกกำลังพลที่จะดำรง
ตำแหน่งผู้บังคับหน่วยระดับ กรม และกองพันหรือเทียบเท่ำ
และนำมำปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรคัดเลือกผู้บังคับหน่วย
ระดับ กรม และกองพันหรือเทียบเท่ำ ตำมจำนวนที่หน่วย
ต้องกำร

๒.๒ กำรจัดเตรียมข้อมูลกำลังพล
ทบ. ในระบบ PDX ให้มีควำม
สมบูรณ์

กพ.ทบ. (หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

-

/

ผลผลิต :
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๕๕ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เรื่อง กำหนด
แนวทำงกำรหมุนเวียนนำยทหำรสัญญำบัตรไปปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรปกครอง
รร.นส.ทบ. ตำแหน่ง ผบ.กรม นร.รร.นส.ทบ. และ ผบ.พัน.รร.นส.ทบ.

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

- กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยและควำมรู้ภำษำอังกฤษของผู้บังคับหน่วย
ระดับกองพัน/เทียบเท่ำ แบบรวมกำร ในระดับ ทบ.
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์ : กำรจัดชุดตรวจสอบ ตรวจเยี่ยมและแนะนำหน่วย

- นขต.ทบ. เสนอรำยชื่อกำลังพลดำรงในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ
หรือเทียบเท่ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ ทบ. กำหนด เช่น ผ่ำนกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยและควำมรู้ภำษำอังกฤษ เป็นต้น
ผลกำรดำเนินกำร : ผลกำรดำเนินกำรได้ในไตรมำส ๓
ผลผลิต :

ในพื้นที่ ทภ.๑ - ๔
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยที่สำมำรถดำเนินกำร
แก้ไขข้อมูลที่คำดเคลื่อนได้จำนวน ๔,๐๐๐ รำยกำร
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

- นขต.ทบ. ดำเนินกำรแก้ไขประวัติย่อกำลังพลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ตำมระเบียบที่ ทบ. กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ :
- หน่วยมีข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติผ่ำนระบบ PDX ลดลง กำลังพลมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ PDX มำกขึ้น
ผลกำรดำเนินกำร : ผลกำรดำเนินกำรได้ครบในไตรมำส ๓

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลยุทธ์ : หน่วยตรวจสอบประวัติกำลังพล และแก้ไขให้
ถูกต้อง ผ่ำนระบบตรวจประวัติใน PDX
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยที่ใช้งำนระบบ
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

๒.๓ กำรปรับปรุงแก้ไขระบบ
หมำยเลข ชกท. และคุณสมบัติ
เฉพำะตำแหน่งของข้ำรำชกำร ทบ.
และมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม ให้มี
ควำมเหมำะสม ทันสมัย

กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงระบบหมำยเลข ชกท. ของกำลังพล
สำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงหมำยเลข
ชกท. ของข้ำรำชกำรทหำรรูปแบบใหม่ ได้แก่ กำลังพล
สำรองเข้ำทำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชั่วครำว
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๖

กพ.ทบ. /
(หลัก)

/

/

นขต.ทบ.
(รอง)

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

/ ผลผลิต :
- ระบบตรวจประวัติมีควำมพร้อมให้ทุกหน่วยดำเนินกำรฯ และ นขต.ทบ.
เริ่มตรวจสอบประวัติกำลังพลและแก้ไขให้ถูกต้อง
ผลสัมฤทธิ์ :
- ข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบ PDX มีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ
ผลกำรดำเนินกำร : ผลกำรดำเนินกำรได้ครบในไตรมำส ๔

/

/

/ ผลผลิต :
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๑๘ ลง ๕ พ.ย. ๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ
โครงกำรปรับปรุงแก้ไขแลกำหนดระบบหมำยเลขควำมชำนำญกำรทำงทหำร
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของข้ำรำชกำร ทบ.
- จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบ
หมำยเลขควำมชำนำญกำรทำงทหำร และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำร ทบ. เมื่อ ๑๗-๑๙ ธ.ค. ๖๑
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๒๙ ลง ๙ ม.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมำยเลขควำมชำนำญกำร
ทำงทหำรและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของข้ำรำชกำร ทบ.
- คำสั่ง คณะกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบ ชกท. และคุณสมบัติ
เฉพำะตำแหน่งของข้ำรำชกำร ทบ. ที่ ๑/๒๕๖๒ ลง ๑๑ ม.ค. ๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมำยเลขควำมชำนำญกำร
ทำงทหำรและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของข้ำรำชกำร ทบ.
- ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองกำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบหมำยเลข ชกท. ให้กับ
นขต.ทบ. สำหรับหมำยเลข ชกท. ที่มีหน่วยรับผิดชอบร่วมกันหลำยหน่วย โดยมี

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๗

ผลการดาเนินงาน

ผอ.สผพ.กพ.ทบ. เป็นประธำนฯ เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :
๑. กำหนดหมำยเลข ชกท. และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งให้มีหน่วยรับผิดชอบ
เพียงหน่วยเดียว เพื่อให้มีควำมชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๒. ยกเลิกกำรใช้ชื่อตำแหน่งที่ล้ำสมัย และชื่อตำแหน่งที่ไม่สำมำรถแยกหน้ำที่
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งได้
ผลกำรดำเนินกำร : ผลกำรดำเนินกำรได้ครบในไตรมำส ๔
กลยุทธ์ : กำรกำหนดมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง (หมำยเลข
ควำมชำนำญกำรทำงพลเรือนและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง)
ให้กับข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหมในหน่วยนำร่อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกำหนดมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง ให้กับข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

กพ.ทบ. /
(หลัก)
พบ.
รพ.รร.๖

/

/

รพ.อ.ป.ร.

(รอง)

- ทบ. มีมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งให้กับข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหมในหน่วย
นำร่อง พร้อมสำหรับกำรบรรจุข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหมได้ตำมกำหนดต่อไป
ผลกำรดำเนินกำร :ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย :/ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

๒.๔ กำรพัฒนำระบบกำรประเมินค่ำ กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงรูปแบบ วิธีกำร และแบบฟอร์มกำร
กำรปฏิบัติงำนของกำลังพล ทบ.
ประเมินค่ำกำลังพล ทั้งสมรรถนะและผลกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมเป็นมำตรฐำน
ซึ่งใช้กับหน่วยนำร่อง ให้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กับทุกหน่วยใน ทบ. ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรนำแบบฟอร์ม
ประเมินค่ำกำลังพลฉบับใหม่ ไปทดลองใช้กับหน่วยนำร่อง

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/ ผลผลิต :
- พิจำรณำแนวทำงกำรกำหนดมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง (หมำยเลข
ควำมชำนำญกำรทำงพลเรือนและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง) ให้กับ
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม ร่วมกับ กห. เพื่อเตรียมขยำยผลสู่ ทบ. ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ :

/

/

ผลผลิต :
- กำรนำแบบฟอร์มประเมินค่ำกำลังพล ฉบับปรับปรุงใหม่ ไปใช้กับหน่วยทดลอง
นำร่อง ในกำรประเมิน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒
โดยมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงดี จำนวน ๑๑ หน่วย จำกหน่วย
ทดลองนำร่องทั้งหมด ๑๔ หน่วย อีก ๓ หน่วย ยังคงต้องมีกำรปรับกำร
ดำเนินกำรและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มเติมก่อนทำกำรประเมินฯ ครั้งที่ ๒

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๘

ผลการดาเนินงาน

ในห้วง ๑ เม.ย. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

- ทรำบผลกำรทดลองใช้ร่ำงระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำน
กำลังพลของ ทบ. พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑ ๓๑ มี.ค. ๖๒ ตลอดจนปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ โดยเฉพำะประเด็น
ที่สำคัญสำหรับนำไปปรับปรุงร่ำงระเบียบฯ ให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น
ก่อนดำเนินกำรต่อไป
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
๓. การพัฒนากาลังพล
๓.๑ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำง
ร่ำงกำย ให้เหมำะสมกับช่วงอำยุ
และประเภทของหน่วย

กลยุทธ์ : กำรรณรงค์ให้กำลังพลออกกำลังกำย ในห้วงวัน
เวลำที่กำหนด โดยกำหนดให้ทุกบ่ำยวันพุธ เป็นห้วงเวลำ
ในกำรออกกำลังกำยเป็นส่วนรวมของหน่วย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกำลังพลของหน่วยที่เข้ำร่วมกำร
ออกกำลังกำยในทุกบ่ำยวันพุธ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลผลิต :

/

- นขต.ทบ. ให้กำลังพลของหน่วยออกกำลังกำย ตำมวัน เวลำที่กำหนด รวมถึง
มีกำรจัดตั้งชมรมกีฬำเพื่อฝึกสอนและพัฒนำกำลังพลเพิ่มเติมอย่ำงเป็นรูปธรรม
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพลเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำย และขยำยผลไปสู่กำร
ออกกำลังกำยเพิ่มเติมในวันอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓
กลยุทธ์ : กำรกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในแต่ละ
ช่วงอำยุและประเภทของหน่วย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรกำหนดมำตรกำร
ที่เหมำะสม และดำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ในกำรพัฒนำ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย ในแต่ละช่วงอำยุ

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

ผลผลิต :
- พิจำรณำร่วม นขต.ทบ. กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพ
ร่ำงกำยประจำปี ของข้ำรำชกำร ทบ.
- พิจำรณำร่วมกับ พบ. ในกำรหำวิธีกำรวัดค่ำ BMI ให้มีควำมเหมำะสมในแต่ละ
ช่วงอำยุ ประเภทของหน่วย สภำพร่ำงกำยของกำลังพล เนื่องจำกกำลังพล

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๙

ผลการดาเนินงาน

บำงนำยทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยได้ร้อยละ ๑๐๐ แต่มีค่ำ BMI เกินที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

- ได้รับทรำบข้อเสนอแนะเพื่อนำมำปรับปรุงจัดทำร่ำงหลักเกณฑ์กำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยประจำปี ของข้ำรำชกำร ทบ. แบบใหม่
ผลกำรดำเนินกำร :ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ : กำรกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในแต่ละ
ช่วงอำยุและประเภทของหน่วย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกำลังพลที่มีค่ำ BMI อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน เพิ่มมำกขึ้น

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. มีกำรแบ่งกลุ่มกำรออกกำลังกำยเฉพำะกำลังพลที่มีค่ำ BMI เกิน
มำตรฐำนมำก เพื่อให้สำมำรถพัฒนำร่ำงกำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
มีควำมปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

- นขต.ทบ. มีกำลังพลที่มีค่ำ BMI อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพ
ร่ำงกำยของกำลังพล ทบ. ให้มีควำมทันสมัย และเป็น
มำตรฐำน ตำมควำมต้องกำรของ ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยของกำลังพล ทบ.

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/ ผลผลิต :
- พิจำรณำร่วม นขต.ทบ. กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพ
ร่ำงกำยประจำปี ของข้ำรำชกำร ทบ.
ผลสัมฤทธิ์ :
- แนวทำงกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยให้มีควำม
ทันสมัย เหมำะสมกับกำลังพล
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กลยุทธ์ : กำรจัดทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยตำมเกณฑ์ที่

/

กพ.ทบ. -

/

ผลผลิต :

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ทบ. กำหนดของ นขต.ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบันทึกผลกำร
ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยของ นขต.ทบ. ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง)

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๐

(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

- นขต.ทบ. จัดกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เป็น
ไปด้วยควำมเรียบร้อย จริงจัง และมีกำรบันทึกผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ตลอดจนรำยงำนผลให้ ทบ. ทรำบตำมกำหนดเวลำ
ผลสัมฤทธิ์ :
- นขต.ทบ. มีกำลังพลที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงตำมเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

กลยุทธ์ : กำรจัดทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยของ ผบ.หน่วย
ระดับกองพัน/เทียบเท่ำ แบบรวมกำร ในระดับ ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยของ ผบ.หน่วยระดับกองพันเป็น
ส่วนรวม

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นสศ.
นขต.ทบ.
(รอง)

-

ผลผลิต :
- กำรจัดกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ผบ.หน่วย (ระดับกองพัน) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑
- กำรจัดกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ผบ.หน่วย (ระดับกองพัน) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ทดสอบซ่อม) เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๑

- ผบ.หน่วยระดับกองพัน/เทียบเท่ำ เข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
แบบรวมกำร ครบร้อยละ ๑๐๐ (ได้คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๕๐ นำย)
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ : กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในหน่วยและระหว่ำง
หน่วยในประเภททีม ในชนิดกีฬำตำมควำมเหมำะสม
ในห้วงวัน เวลำ สถำนที่ที่หน่วยกำหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำภำยในหน่วย และระหว่ำงหน่วย
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในหน่วยและระหว่ำงหน่วยตำม
ควำมเหมำะสม
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำรแข่งขันกีฬำมีส่วนช่วยทำให้เกิดควำมสำมัคคีของกำลังพลภำยในหน่วย
และระหว่ำงหน่วย

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๑

ผลการดาเนินงาน

ผลกำรดำเนินกำร :ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
๓.๒ กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของ
กำลังพล ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วน
บุคคล และภำษำอังกฤษ เพื่อให้
กำลังพลสำมำรถปฏิบัติงำนตำม
ตำแหน่งหน้ำที่และตำแหน่งอื่นที่
ได้รับมอบหมำย ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ : กำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ทั่วไปของ ผบ.หน่วย
ระดับ กรม แบบรวมกำรในระดับ ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำลังพลที่สอบผ่ำน
ควำมรู้ทั่วไปของ ผบ.หน่วยระดับกรม
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๑

กพ.ทบ. /
(หลัก)
ยศ.ทบ.
นขต.ทบ.
(รอง)

-

ผลผลิต :
- ดำเนินกำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ทั่วไปของ ผบ.หน่วยระดับกรม ครั้งที่ ๑
เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ และมีกำหนดกำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ทั่วไป ครั้งที่ ๒
ในห้วงเดือน ส.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :
- ผบ.หน่วยระดับกรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมสำคัญกับกำรทดสอบ
ควำมรู้ สำมำรถนำเรื่องในกำรสอบไปขยำยผลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำใจได้
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ : กำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษของ
ผบ.หน่วยระดับ กรม และระดับกองพันหรือเทียบเท่ำ
แบบรวมกำรในระดับ ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำลังพลที่สอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษของ ผบ.หน่วยระดับกรม และระดับกองพัน
หรือเทียบเท่ำ

กพ.ทบ. /
(หลัก)
ยศ.ทบ.
นขต.ทบ.
(รอง)

-

- ดำเนินกำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษของ ผบ.หน่วยระดับกรม และ
ผบ.หน่วยระดับกองพัน ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ และมีกำหนด
จัดกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ในห้วงเดือน ส.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :
- ผบ.หน่วยระดับกรมและ ผบ.หน่วยระดับกองพัน มีควำมตื่นตัวและให้ควำมสำคัญ
กับกำรทดสอบภำษำอังกฤษ และสำมำรถนำไปขยำยผลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำได้
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๑

กลยุทธ์ : กำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำร
ประทวนของ นขต.ทบ.

ผลผลิต :

กพ.ทบ. (หลัก)

/

ผลผลิต :
- ทบ.ได้จัดกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดกำรทดสอบวัดผล
ประเมินควำมรู้นำยทหำรประทวน (ปีละ ๒ ครั้ง)
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

กลยุทธ์ : กำรดำเนินโครงกำร "กำรอ่ำนเพื่อควำมเป็น
ทหำรอำชีพ"
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกำลังพลของ นขต.ทบ. ที่เข้ำ
ศึกษำทบทวน

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๒

รร.เหล่ำ

๒๕๖๒ ห้วงวันที่ ๑๘ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๒ และมีกำหนดจัดกำรทดสอบ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๒ ในห้วงเดือน ก.ย. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :

สำยวิทยำกำร

นขต.ทบ.
(รอง)

กพ.ทบ. (หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

- กำลังพล ทบ. ให้ควำมสำคัญกับกำรทดสอบวัดผลประเมินควำมรู้และมีควำม
ตื่นตัวในกำรทดสอบ มีกำรศึกษำบทเรียนก่อนที่จะเข้ำรับกำรทดสอบ
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
/

สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในทุกตำแหน่งงำน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดทำแบบ
ประเมินสมรรถนะหลัก
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๑

/ ผลผลิต :
- ทบ.ดำเนินกำรจัดโครงกำร "กำรอ่ำนเพื่อควำมเป็นทหำรมืออำชีพ" เพื่อให้
กำลังพล นขต.ทบ. สำมำรถเข้ำมำศึกษำหนังสือตำมเว็บไซต์ที่ ทบ.กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพลมีควำมตื่นตัวในกำรอ่ำนเพิ่มขึ้น สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอ่ำน
ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ @Q๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กลยุทธ์ : กำรจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) ให้

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. /
(หลัก)
เหล่ำ/หน่วย
สำยวิทยำกำร

(รอง)

-

ผลผลิต :
- กำหนดหน่วยสมรรถนะหลัก จำนวน ๔ หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ ๑) ธำรง
ควำมเป็นทหำรมืออำชีพ ๒) มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยสำนึกรับผิดชอบ ๓) พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง ๔) แสดงออกถึงวัฒนธรรมดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทบ. มีเครื่องมือประเมินควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะพื้นฐำนที่จำเป็นของ
กำลังพล ทบ. ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ผลกำรดำเนินกำร :

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลยุทธ์ : กำรจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) ให้
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในทุกตำแหน่งงำน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยที่จัดทำแบบประเมินสมรรถนะ
ในงำนสำเร็จตำมมำตรฐำน
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๓ ในไตรมำส ๒

กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ นขต.ทบ. ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดทำโครงกำรปรับปรุง
คุณภำพกระบวนกำรทำงำน (CQI)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ นขต.ทบ. ที่จัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐ ในไตรมำส ๔
กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ นขต.ทบ. ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดทำโครงกำรปรับปรุง

คุณภำพกระบวนกำรทำงำน (CQI)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ นขต.ทบ. ที่จัดทำโครงกำรปรับปรุง

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๓

กพ.ทบ. /
(หลัก)

/

สำยวิทยำกำร

(รอง)

กพ.ทบ. (หลัก)

นขต.ทบ.
(รอง)

- ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินเสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐ และอยู่ระหว่ำงกำร
กำหนดหน่วยนำร่องทดลองใช้แบบประเมิน และกำรพัฒนำโปรแกรมกำร
ประเมินในระบบออนไลน์
ผลผลิต :
- หน่วยจัดส่งผลงำน จำนวน ๒๗ หน่วย จำก ๓๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๘๔
- หน่วยทำผลงำนสำเร็จตำมมำตรฐำน จำนวน ๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๓
ผลสัมฤทธิ์ :

เหล่ำ/หน่วย

กพ.ทบ. (หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

-

-

- ทบ. มีเครื่องมือประเมินควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงำน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๓ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
ตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ในไตรมำส ๒ (ร้อยละ ๑๓) และอยู่ระหว่ำงจัดทำ
สมรรถนะร่วมในกำรปฏิบัติงำน
/ ผลผลิต :
- จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ ทบ.
(กำรบรรยำยควำมรู้ เรื่อง กำรถอดบทเรียนควำมรู)้
ผลสัมฤทธิ์ :
นขต.ทบ. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร
ผลกำรดำเนินกำร : กำหนดเป้ำหมำยผลกำรดำเนินกำรไว้ในไตรมำส ๔
/ ผลผลิต :
- จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ ทบ. (กำรจัดทำ
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำน (CQI)
ด้วยเทคนิค PDCA
ผลสัมฤทธิ์ :
นขต.ทบ. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๔

ผลกำรดำเนินกำร : กำหนดเป้ำหมำยผลกำรดำเนินกำรไว้ในไตรมำส ๔

คุณภำพกระบวนกำรทำงำน (CQI)
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๖๐ ในไตรมำส ๔
กลยุทธ์ : พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำนอก
โรงเรียนในหน่วยทหำร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของทหำรกองประจำกำรที่มีคุณวุฒิ
ต่ำกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับที่สมัครเข้ำรับกำรศึกษำ
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐ ในไตรมำส ๔
โรงเรียนในหน่วยทหำร

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. (หลัก)
ยศ.ทบ.
นขต.ทบ.
(รอง)

-

/ ผลผลิต :
- สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบฯ (กศน.) ของ
ทหำรกองประจำกำรที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับที่สมัครเข้ำรับกำร
ศึกษำในผลัดที่ ๒/๕๙, ๑/๖๐, ๒/๖๐, ๑/๖๑ และ ๒/๖๑ รวม ๕ ผลัด
รวมทั้งสิ้น ๓๐,๑๖๕ นำย
ระดับประถมศึกษำ
จำนวน ๑,๔๑๔ นำย
ระดับมัธยมศึกษำ
จำนวน ๒๘,๖๗๑ นำย
ยอดทหำรกองประจำกำรผลัดที่ ๒/๕๙, ๑/๖๐, ๒/๖๐, ๑/๖๑ และ ๒/๖๑
รวม ๕ ผลัด แยกตำมระดับกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๕๗๗ นำย
ไม่รู้หนังสือ
จำนวน ๕๘๖ นำย
อ่ำนออกเขียนได้ ต่ำกว่ำ ป.๔ จำนวน ๑,๑๐๓ นำย
ป.๑-ป.๖
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์ : พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบฯ ในหน่วยทหำร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของทหำรกองประจำกำรที่สำเร็จกำร
ศึกษำในระดับที่สูงขึ้น ก่อนปลดประจำกำร
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๘๐ ในไตรมำส ๔

กพ.ทบ. (หลัก)
ยศ.ทบ.
นขต.ทบ.
(รอง)

-

จำนวน ๓๘,๘๘๘ นำย

- ทหำรกองประจำกำรที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับ ได้สมัครเข้ำรับ
กำรศึกษำนอกระบบฯ (กศน.) ในหน่วยทหำร
ผลกำรดำเนินกำร : กำหนดเป้ำหมำยผลกำรดำเนินกำรไว้ในไตรมำส ๔
/ ผลผลิต :
- สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบฯ (กศน.) ของ
ทหำรกองประจำกำรที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นก่อนปลดประจำกำร
ในผลัดที่ ๒/๕๙ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๐๒ นำย ดังนี้
จำนวนผู้สมัครเรียน
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๖๐ นำย

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๕

ผลการดาเนินงาน

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ :

๓.๓ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนจิตวิญญำณของกำรเป็น
ทหำรอำชีพ

กลยุทธ์ : กำรจัดกิจกรรมเน้นกำรอบรมกล่อมเกลำจิตใจ
หรือจิตอำสำ และนำไปสู่กำรปฏิบัติ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรมในหน่วย

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

รวมทั้งสิ้น ๖,๙๐๒ นำย

- ทหำรกองประจำกำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นก่อนปลดประจำกำร
ผลกำรดำเนินกำร : กำหนดเป้ำหมำยผลกำรดำเนินกำรไว้ในไตรมำส ๔
ผลผลิต :

/

- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมเน้นกำรอบรมกล่อมเกลำจิตใจ ตลอดจนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมจิตอำสำ ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสมของหน่วย
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพล นขต.ทบ. มีคุณธรรม มีควำมเสียสละและมีจิตอำสำในกำรช่วยเหลือ

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

สังคม ช่วยเหลือประชำชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ : กำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
และกำรแสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัดกำรแข่งขัน
กองทหำรเกียรติยศ และกำรถวำยรำยงำนกำรรับเสด็จฯ

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. ให้ควำมสำคัญและมีกำรฝึกซ้อมเพื่อเตรียมกำรเข้ำแข่งขัน

/

กองทหำรเกียรติยศและกำรถวำยรำยงำนกำรรับเสด็จฯ
- กำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสม
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพล นขต.ทบ. มีจิตวิญญำณของกำรเป็นทหำรอำชีพและเทิดทูนสถำบัน

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

พระมหำกษัตริย์อย่ำงสูงสุด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
๓.๔ กำรพัฒนำและยกระดับควำม
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

กลยุทธ์ : กำรจัดสัมมนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม และ
นำไปสู่กำรปฏิบัติ

กพ.ทบ. (หลัก)

-

/

ผลผลิต :
- จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อได้แนวควำมคิดในกำรสร้ำงคุณธรรมและ

ดำเนินงำนของ ทบ.

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๖

นขต.ทบ.
(รอง)

จริยธรรมให้กำลังพล
ผลสัมฤทธิ์ :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

๓.๕ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรบรรจุ
กำลังพลและเตรียมควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติภำรกิจให้กับทหำร
กองหนุนที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่
ใน ทบ.

กลยุทธ์ : กำรกำหนดวงรอบกำรบรรจุกำลังพลและกำร
เตรียมควำมพร้อมทำงร่ำงกำยและจิตใจให้กับทหำรกองหนุน
ที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ใน ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบรรจุทหำร
กองหนุนเป็นนำยทหำรประทวน และกำรเตรียมควำม
พร้อมทำงร่ำงกำยและจิตใจ

กพ.ทบ. /
ยก.ทบ.
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

/

/

- กำลังพลที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำฯ มีควำมเข้ำใจในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
และคิดโครงกำรเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติในหน่วย ตลอดจนสำมำรถนำผลกำร
สัมมนำฯ ไปขยำยผลในหน่วยให้กำลังพลทุกนำยมีคุณธรรม
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
ผลผลิต :
- หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๓/๑๖๓๗๑ ลง ๑๒ พ.ย. ๖๑ เรื่อง
กำรจัดกำรฝึกอบรมทหำรกองหนุนที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่
- หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๓/๑๖๒๐๗ ลง ๑๓ พ.ย. ๖๑ เรื่อง
ขออนุมัติแนวทำงกำรปรับปรุงกำรฝึกทหำรใหม่และกำรฝึกนักเรียนทหำร
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๖๙๘ ลง ๓ ธ.ค. ๖๑ เรื่อง
ขออนุมัติแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำลังพลสำยงำนสัสดี

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๗ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติกำหนด
ห้วงกำรบรรจุกำลังพล และกำหนดกำรฝึกทบทวนวิชำทหำร และพัฒนำ
ศักยภำพนำยทหำรประทวน ประเภททหำรกองหนุนที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทหำรกองหนุนที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ ได้รับกำรฝึกทบทวนวิชำทหำร
แบบธรรมเนียมทหำร กำรฝึกตำมแบบฝึกพระรำชทำน มีควำมพร้อมปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
๔. การอนุรักษ์กาลังพล
๔.๑ กำรดูแลด้ำนสิทธิกำลังพล

กลยุทธ์ : กำรสร้ำงศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำลังพล

กพ.ทบ. /

/

ผลผลิต :

กำรบริกำร และสวัสดิกำรให้กับ
กำลังพลและครอบครัว

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

เพื่อให้มีศักยภำพ สำมำรถดำเนินกำรด้ำนสิทธิกำลังพล
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๗

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

- กพ.ทบ.ได้จัดคณะอบรมด้ำนสิทธิกำลังพล เดินทำงไปให้ควำมรู้และคำแนะนำ
ในกำรดำเนินกำรด้ำนสิทธิกำลังพลแก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยต่ำง ๆ ถึงระดับ
กองพัน ทั้ง ๔ ทภ. ในห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ๖๒ ตำมหนังสือ สปบ.กพ.ทบ.
ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑.๔/๒๕๕ ลง ๑๒ ธ.ค. ๖๑ และกำรจัดกำรทดสอบ
ควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์ : กำรบรรจุทำยำททดแทนกำลังพลที่เสียชีวิต

- ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิกำลังพล ตำมวัตถุประสงค์
ที่ได้กำหนดไว้
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๘๙ เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรอบรม
ร้อยละ ๓๐ เป็นเจ้ำหน้ำที่ใหม่ที่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิกำลังพล
อีกมำก กำรทดสอบควำมรู้จำกคณะอบรมฯ ภำยในเวลำจำกัด จึงส่งผลให้
เจ้ำหน้ำที่ใหม่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์
ผลผลิต :

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม มีผลกำร
ทดสอบควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์ เทียบกับจำนวนผู้ที่เข้ำอบรม
ทั้งหมด

หรือปลดพิกำรทุพพลภำพ จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
จนได้รับกำรปูนบำเหน็จพิเศษ ๗ ชั้นขึ้นไป
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนทำยำทของกำลังพล ทบ. ที่
ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ ให้บรรจุทดแทน
ตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับ
กำรปูนบำเหน็จพิเศษ เปรียบเทียบกับจำนวนทำยำทของ
กำลังพลที่หน่วยเสนอขอบรรจุทดแทน
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓
กลยุทธ์ : ผบ.หน่วย มีควำมใกล้ชิดกับกำลังพลและ
ครอบครัว รับทรำบปัญหำและดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

- คณะกรรมกำรพิจำรณำช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับกำรปูนบำเหน็จพิเศษ ได้จัด
กำรประชุมเพื่อพิจำรณำกำรบรรจุทำยำททดแทน เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒ ตำมหนังสือ
กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๙๒๒ ลง ๘ มี.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทำยำทของกำลังพล ทบ. ที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ
ได้รับกำรอนุมัติให้บรรจุทำยำททดแทน
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

กพ.ทบ. /
(หลัก)

/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวกำลังพลอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมห้วง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ของกำลังพลและครอบครัว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ ผบ.หน่วย (ระดับกองพันขึ้นไป)
เยี่ยมเยียนพบปะกำลังพลและครอบครัว และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหำของกำลังพล

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๘

นขต.ทบ.
(รอง)

ระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อรับทรำบปัญหำและดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพล ทบ. สำมำรถดำรงชีพได้อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับกำรดูแล
จำก ทบ. ในกำรช่วยลดปัญหำของกำลังพลและครอบครัว ส่งผลให้กำลังพล
สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงเต็มประสิทธภำพ
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

๔.๒ กำรให้รำงวัลตอบแทนแก่ผู้ที่
ปฏิบัติงำนดีเด่น ทั้งในสำยงำนปกติ
และสำยงำนสนำม ทั้งในส่วน
ข้ำรำชกำรทหำรและทหำรกอง
ประจำกำร รวมถึงกำลังพลที่ได้รับ
บำดเจ็บสำหัสจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรสนำมซึ่งหำยเป็นปกติแล้ว
และยังคงรับรำชกำรอยู่

กลยุทธ์ : กำลังพลที่ปฏิบัติงำนดีเด่น ทั้งในสำยงำนปกติ

๔.๓ กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ
หลักกำรต่ำง ๆ ทั้งสำยงำนปกติ
และสำยงำนสนำม เพื่อให้กำลังพล
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม
ครบถ้วน รวดเร็วและตรงตำมควำม
เป็นจริงของสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน

กลยุทธ์ : กำรแก้ไขกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ

และสำยงำนสนำมฯ ได้มีโอกำสเดินทำงไปทัศนศึกษำหรือ
ดูงำน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำร
พัฒนำบำรุงขวัญ และเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กำลังพล

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรนำกำลังพลที่ปฏิบัติ
งำนดีเด่น ทั้งสำยงำนปกติและสำยงำนสนำม ไปทัศนศึกษำ
หรือดูงำน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ขอแก้ไข กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คำสั่ง ด้ำนสิทธิกำลังพลที่ออกจำก ทบ. เทียบกับ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ได้ขอแก้ไขทั้งหมด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

/

/ ผลผลิต :
- กพ.ทบ. ได้นำกำลังพล ทบ. ที่บำดเจ็บจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสนำม
เดินทำงไปศึกษำดูงำนด้ำนสภำพแวดล้อมของมิตรประเทศ ตำมหนังสือ กพ.ทบ.
ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๕ ลง ๑๕ ม.ค. ๖๒
ผลสัมฤทธิ์ :
- กำลังพล ทบ. ที่เดินทำงไปศึกษำดูงำนด้ำนสภำพแวดล้อมของมิตรประเทศ
มีควำมพึงพอใจกับกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนฯ ดังกล่ำว
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

หลักกำรต่ำง ๆ ในด้ำนสิทธิกำลังพล ให้ทัดเทียมกับ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

ผลผลิต :
- กพ.ทบ. ได้ขอให้ กพ.ทหำร พิจำรณำเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ กห. ว่ำด้วยกำร
พิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขออนุมัติจำก รมว.กห. และใช้เป็นข้อมูลในกำร
ขออนุมัติ ก.บ.ท.ช. ให้ ทบ. สำมำรถพิจำรณำบำเหน็จพิเศษฯ ให้กับ อส.ทพ. ได้
เช่นเดียวกับทหำรประจำกำรและทหำรกองประจำกำร ซึ่งจะนำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำควำมล่ำช้ำและควำมเหลื่อมล้ำของกำรได้รับบำเหน็จพิเศษฯ ระหว่ำง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๑๙

ผลการดาเนินงาน

อส.ทพ. กับ ทหำร ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๙๖
ลง ๖ ก.ค. ๖๑
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรปรับย้ำยกำลังพล
ให้สอดคล้องกับกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในงำนกำรปรับย้ำย (คำสั่ง ทบ.ที่ ๕๖๗/๒๕๔๔ ลง
๒๖ พ.ย. ๔๔ เรื่องกำรย้ำยข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร)

กพ.ทบ. /
(หลัก)
กพ.ทบ.
(รอง)

- สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือหลักกำรต่ำง ๆ
ในด้ำนสิทธิกำลังพลให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ในระดับ ทบ. ได้
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
(ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรในระดับ กห.)
ผลผลิต :

/

- ตำรำงเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ปรับย้ำยกำลังพลแบบเดิมกับหลักเกณฑ์
ปรับย้ำยกำลังพลแบบใหม่
- พิจำรณำร่วม นขต.ทบ. หลักเกณฑ์ปรับย้ำยกำลังพลแบบเดิมกับหลักเกณฑ์
ปรับย้ำยกำลังพลแบบใหม่
ผลสัมฤทธิ์ :

ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรปรับย้ำยกำลังพลให้สอดคล้องกับกำรนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในงำนกำรปรับย้ำย
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒
กลยุทธ์ : กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำร
ภำคสนำม (ด้ำนกำลังพล) (Fieldwork Operation System :
FOS) เพื่อปรับปรุงระบบกำรรองรับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ
ของ ศปก.ทบ. โดยกำรนำระบบกำรออกคำสั่งจำกระบบ
FOS มำใช้ในกำรรับรองเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ ให้มีควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกำลังพลได้รับหนังสือรับรองฯ

ฝกพ.ฯ
(หลัก)
ฝ่ำย/
หน่วยต่ำง ๆ

ของ
ศปก.ทบ.
(รอง)

/

/

/

- สำมำรถร่ำงหลักเกณฑ์ปรับย้ำยกำลังพลแบบใหม่ที่มีประสิทธิภำพและนำ
มำใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๕๐
ผลผลิต :
- บริษัทซีเคียว คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำและดำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม
ระบบฐำนข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรภำคสนำม (ด้ำนกำลังพล) (Fieldwork )
Operation System : FOS) เข้ำดำเนินกำรจัดทำระบบฯ ตำมแผนที่กำหนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ :
- อยู่ในระหว่ำงกำรทดลองใช้งำน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ตำมควำมต้องกำรและตำมแผนงำนที่กำหนด

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒๐

ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

ถูกต้อง รวดเร็ว และมีกำรจัดเก็บข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้
อย่ำงสะดวก
๔.๔ กำรดูแลกำลังพลที่ออกจำก
รำชกำรและครอบครัวซึ่งพิกำร
ให้มีอำชีพเสริม เพื่อเพิ่มรำยได้

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓
กลยุทธ์ : ดำเนินโครงกำรประกอบอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้แก่

กพ.ทบ. กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกำรทุพพลภำพและครอบครัวตำม พ.ร.บ. (หลัก)
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐
นขต.ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกำลังพลที่ปลดพิกำรฯ ได้รับอนุมัติ (รอง)
โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ

/

- กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกำรทุพพลภำพและครอบครัว ที่มีคุณสมบัติตรงตำม
หลักเกณฑ์ของโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติและได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ดำเนินโครงกำรจำกสถำนประกอบกำรภำคเอกชนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กลยุทธ์ : กำรจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญำติทหำรใหม่
ในห้วงกำรส่งทหำรกองประจำกำรเข้ำหน่วย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยที่ได้รับทหำรใหม่และ
จัดกรรมต้อนรับครอบครัว/ญำติทหำรใหม่ ในห้วงกำรส่ง
ทหำรกองประจำกำรเข้ำหน่วย
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๑

ผลผลิต :
- กพ.ทบ. ได้รับกำรอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ตำมคำสั่ง
ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๔๑๗/๖๑ ลง ๒๖ ก.ย. ๖๑ และได้รับกำรอนุมัติจัดตั้ง
คณะทำงำนโครงกำรฯ ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๕๓
ลง ๖ พ.ย. ๖๑ เพื่อดำเนินโครงกำรฯ ระดับ ทบ. ให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ผลสัมฤทธิ์ :

ชีวิตคนพิกำรฯ มำตรำ ๓๕ เทียบกับจำนวนกำลังพลที่ปลด
พิกำรทั้งหมดที่หน่วยใน ทบ. เสนอขออนุมัติโครงกำร

๔.๕ กำรดูแลเอำใจใส่ทหำรใหม่

ผลการดาเนินงาน

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

-

ผลผลิต :
- ผบ.ทบ. อนุมัติแนวทำงกำรจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญำติทหำรใหม่
ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๖๐ ลง ๑๖ ต.ค. ๖๑
- ผบ.ทบ. รับทรำบและอนุมัติรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/
ญำติทหำรใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ ตำมหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห
๐๔๐๑/๔๘๔๒ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๑
ผลสัมฤทธิ์ :
- ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญำติทหำรใหม่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒๑

ผลการดาเนินงาน

ดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์

๔.๖ กำรบริหำรงบประมำณ
กำรกำลังพล ทบ. เป็นไปตำม
แผนงำนและนโยบำย ทบ.

กลยุทธ์ : กำรนำระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำม
ยุทธศำสตร์มำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดทำ และ
บริหำรงบประมำณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรงบประมำณ
กำรกำลังพล ให้สอดคล้องกับแผนงำนและกรอบระยะเวลำ
ที่ ทบ. กำหนด

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

- สำมำรถบริหำรงบประมำณกำรกำลังพลให้กับกำลังพลได้อย่ำงครบถ้วน
และทันเวลำ วัดจำกจำนวนงบประมำณค้ำงเบิกข้ำมปี ไม่เกิน ร้อยละ ๒
ของงบประมำณกำรกำลังพลทั้งหมด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๔๔.๗๔ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
กำรกำลังพล ซึ่งเป็นกำรบริหำรงบประมำณตำมสิทธิพึงมีพึงได้ ตำมกรอบเวลำ
ที่กำหนด เช่น เงินเดือน ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำตอบแทนอื่น ๆ
ผลผลิต :

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

๔.๗ กำรป้องกันยำเสพติด
ในหน่วยทหำร

กลยุทธ์ : จัดตั้งเครือข่ำยและระบบป้องกันในหน่วยทหำร
ตัวชี้วัด : ปริมำณคดียำเสพติดของกำลังพลลดลง
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๕๐ ในไตรมำส ๒

กลยุทธ์ : ฝึกอบรมบุคลำกรต้ำนภัยยำเสพติด
ตัวชี้วัด : กำลังพลที่เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ประเมิน

ฝกพ. /
ศปก.ทบ.
(หลัก)
สห.ทบ.
(รอง)

/

ฝกพ. /
ศปก.ทบ.

/

ของกำรจัดกิจกรรมฯ และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทบ.
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
/ ผลผลิต :
- กำรบริหำรงบประมำณสำหรับกำรดำรงสภำพควำมพร้อมรบในกำรป้องกัน
ประเทศ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำลังพลได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนสำหรับนำ
ไปใช้ในกำรดำรงชีพ ได้แก่ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่ำง ๆ ฯลฯ
ผลสัมฤทธิ์ :

- นขต.ทบ. ดำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยและระบบป้องกันยำเสพติด
ในหน่วยทหำร ตลอดจนชุมชนรอบค่ำย
ผลสัมฤทธิ์ :
- เครือข่ำยป้องกันยำเสพติดมีจำนวนที่เหมำะสมในกำรป้องกันยำเสพติด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๕๐
/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรต้ำนภัยยำเสพติดให้แก่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กลยุทธ์ : ฝึกอบรมเยำวชนป้องกันยำเสพติด
ตัวชี้วัด : เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ประเมินตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓

กลยุทธ์ : รณรงค์ประชำสัมพันธ์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
ตัวชี้วัด : กำลังพลร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนฯ เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒๒

(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

กำลังพลและครอบครัว
ผลสัมฤทธิ์ :
- หน่วย/ค่ำย มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ปลอดภัยจำกยำเสพติด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

ฝกพ. /
ศปก.ทบ.
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

ฝกพ. /
ศปก.ทบ.
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมเยำวชนป้องกันยำเสพติด และขยำยผล
ไปสู่เยำวชนในพื้นที่รอบค่ำย
ผลสัมฤทธิ์ :
- เยำวชนมีกำรรวมกันเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยำเสพติดได้
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

/

/ ผลผลิต :
- กำรจัดกิจกรรมกำรบรรยำยควำมรู้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในหน่วย ในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ตลอดจนให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลกให้กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชำชนทั่วไป
ผลสัมฤทธิ์ :
- นขต.ทบ.จัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ : รณรงค์ประชำสัมพันธ์ป้องกันยำเสพติดในหน่วยทหำร
ตัวชี้วัด : กำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด

ฝกพ. /
ศปก.ทบ.
(หลัก)

/

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรป้องกันยำเสพติดภำยในหน่วย
ผลสัมฤทธิ์ :

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๒

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒๓

นขต.ทบ.
(รอง)

กลยุทธ์ : กำรป้องกันยำเสพติดในหน่วยทหำร

๕. การพ้นราชการ
๕.๑ กำรพัฒนำระบบปลดถ่ำย
กำลังพล

- นขต.ทบ.จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรป้องกันยำเสพติด
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

ฝกพ. /
ตัวชี้วัด : กำลังพลและครอบครัวเกี่ยวข้องกับยำเสพติดน้อยลง ศปก.ทบ.
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
(หลัก)
พบ.
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๓
(รอง)

/

กลยุทธ์ : กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร

/

ช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ.
ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำรฯ รวมทั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำรฯ
เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต :
- นขต.ทบ. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำยในหน่วย
ตลอดจนชุมชนรอบค่ำย
ผลสัมฤทธิ์ :
- คดีเกี่ยวกับยำเสพติดลดลง
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

/

/ ผลผลิต :
- คำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๒๕๑/๖๑ ลง ๒๒ ก.พ. ๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ.
- คำสั่งคณะกรรมกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ. ที่
๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดทำข้อตกลงร่วม จัดทำคลังตำแหน่ง
และดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรของกำลังพลตำมโครงกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำก
รำชกำรของกำลังพล ทบ.
- คำสั่งคณะกรรมกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ. ที่
๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำหนดควำมชำนำญกำร กำรดำเนิน
กำรคัดเลือกกำลังพลและประชำสัมพันธ์โครงกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำร
ของกำลังพล ทบ.
- คำสั่งคณะกรรมกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ. ที่

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา

ไตรมาส ๑/๖๒
ไตรมาส ๒/๖๒
ไตรมาส ๓/๖๒
ไตรมาส ๔/๖๒

รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

๒๔

ผลการดาเนินงาน

๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลโครงกำรพ้นจำกรำชกำร
ของกำลังพล ทบ.
ผลสัมฤทธิ์ :
ทบ. สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำก
รำชกำรของกำลังพล ทบ. ตลอดจนดำเนินกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำร
ของกำลังพล ทบ. ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
๕.๒ กำรกำหนดแนวทำงสร้ำงแรง
จูงใจให้กับกำลังพลที่ตัดสินใจ
ลำออกด้วยควำมสมัครใจ หรือ
เกษียณอำยุรำชกำรก่อนกำหนด

กลยุทธ์ : ผลักดันให้มีกำรดำเนินกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำก
รำชกำรของกำลังพล ทบ. ในรูปของคณะกรรมกำร และกำร
กำหนดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรม

กพ.ทบ. /
(หลัก)
นขต.ทบ.
(รอง)

/

/

ตัวชี้วัด : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมงำน
ในควำมรับผิดชอบด้ำนกำลังพล และกำรกำหนดแนวทำง
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรช่วยเหลือกำลังพลที่ออกจำกรำชกำร

/ ผลผลิต :
- กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล
ทบ. เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ โดยมี จก.กพ.ทบ./ประธำนคณะกรรมกำรฯ
เป็นประธำนกำรประชุมฯ
ผลสัมฤทธิ์ :
- ผลักดันให้มีกำรดำเนินกำรช่วยเหลือกำรพ้นจำกรำชกำรของกำลังพล ทบ.
ในรูปของคณะกรรมกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถช่วยเหลือกำลังพลที่พ้น
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินกำร : ดำเนินกำรได้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

เป้ำหมำย : ร้อยละ ๑๐๐ ในไตรมำส ๔

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สติ ดีหลี)
ผอ.กอง กพ.ทบ.
พ.ค. ๖๒

