รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

( ) รอบ 6 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด:
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 กําหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อํานวยการ สั่งการ และกํากับดูแล
การดํ าเนิ นงานของส่ วนราชการในกองทั พไทยในการเตรี ยมกํ าลั ง การป้ องกั นราชอาณาจั กร และการดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บ การใช้ กํ า ลั ง ทหารตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
กระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ความเชื่อมโยง:
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่งความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การป้องกัน
ประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กองบัญชาการ- 1.1 ร้อยละความสําเร็จของการเตรียม
กองทัพไทย
ความพร้อมในการป้องกันประเทศ
มีความพร้อมและมี
ขีดความสามารถใน
การอํานวยการร่วม
ในการป้องกัน

เป้าหมาย
ปี 2561
96

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ไม่ผ่าน

ผ่าน

100

൏96

96

98.95 99.37

เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ

1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ธ.ค.

ก.พ.

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ประเทศทั้งในยาม
ปกติและยามสงคราม
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน ร้อยละ 96
รอบ 12 เดือน ร้อยละ 96
การกําหนด
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด :

ต.ค.

พ.ย.

ม.ค.

มี.ค.

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
5

ในการเตรียมความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อการป้องกันราชอาณาจักร มีกรมเสนาธิการร่วม (กรม สธร.) รับผิดชอบตามสาย
งาน จํานวน 7 กรม ได้แก่ กรมกําลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งกําลังบํารุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร
กรมการสื่อสารทหาร และสํานักงานปลัดบัญชีทหาร การวัดประเมินผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านกําลังพล
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกําลังพล
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของกําลังพลที่จัดหาได้ตามแผนบรรจุกําลังพลประจําปี แผนบรรจุกําลังพลเพิ่มเติมและทดแทน
การสูญเสีย
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลกําลังสํารอง ทท.
2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.2 ด้านการข่าว
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3
1.3 ด้านยุทธการ
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการข่าว
ระดับความสําเร็จของการจัดทําผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านทิศใต้
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงประจําปี 2561

ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธการ
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเสริมสร้างกําลังกองทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการอํานวยการยุทธร่วมในการป้องกันประเทศ
4. ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจําปี 2561
1.4 ด้านการส่งกําลังบํารุง
1. ตัวชี้วัดที่1.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านส่งกําลังบํารุง
2. ตัวชี้วัดที่1.2 จํานวนจังหวัดเป้าหมายที่สามารถจัดทําบัญชีทรัพยากรรายการ รถบรรทุกน้ํามัน รถโดยสาร
และรถกึ่งพ่วงชานต่ํา ได้ตามแผน
3. ตัวชี้วัดที่1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านส่งกําลังบํารุงกับมิตรประเทศ
1.5 ด้านกิจการพลเรือน
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกิจการพลเรือน
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง ผนวกกิจการพลเรือน ประกอบแผนป้องกันประเทศ
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเสริมสร้างกําลังภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันประเทศ
3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.6 ด้านการสื่อสาร
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2
3. ตัวชี้วัดที่ 1.3
4. ตัวชี้วัดที่ 1.4
1.7 ด้านปลัดบัญชี
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1
2. ตัวชี้วัดที่1.2
3. ตัวชี้วัดที่1.3

เงื่อนไข:
ผลการดําเนินงาน:

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการสื่อสาร
ร้อยละของการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน)
ร้อยละของการดํารงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท.
ร้อยละของการดํารงรักษาระบบควบคุมบังคับบัญชา ที่ระบบฯ สามารถใช้งานได้
ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงบประมาณ
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงสร้างงบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
โดยมีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ในรอบ 6 เดือน มีผลการดําเนินงานร้อยละ 98.80
ร้อยละความสําเร็จของการเตรียม = ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของ 7 ด้าน
ความพร้อมในการป้องกันประเทศ
7
= 91.66 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100
7
= 98.80
4

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการ
ที่ได้ดําเนินการ:

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

1. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกําลังพล เป็นการประเมิน 3 งาน ผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 91.66 ดังนี้
1.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกําลังพล (ผลการดําเนินงานครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ได้คะแนน ร้อยละ 100)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ เช่น
สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 - ให้องค์ความรู้การจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 - กพ.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบ
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ กพ.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กพ.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
1. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)เมื่อ 27-29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม
ยก.ทหาร ชั้น บี 1 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
2. กพ.ทหาร ดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms)
ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดทํารายงานและ วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/
ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
5

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

สารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA) และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ กพ.ทหาร
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
3. จัดทํานําเสนอ EA ให้กรมการสื่อสารทหาร (คณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท. Database Development Team : DTT
กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจง
การจัดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28
ก.พ.61 และ 21 - 23 มี.ค.61นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ กพ.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process
Model Notation) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
4.จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กพ.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของ กพ.ทหาร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กรมกําลังพลทหาร
1.2 ร้อยละของกําลังพลที่จัดหาได้ตามแผนบรรจุกําลังพลประจําปี แผนบรรจุกําลังพลเพิ่มเติมและทดแทนการสูญเสีย (ผลการดําเนินงาน
ระดับคะแนนที่ 5 ได้ร้อยละ100
พิจารณาจากจํานวนกําลังพลที่จัดหาได้ตามแผนบรรจุกําลังพลประจําปี แผนบรรจุกําลังพลเพิ่มเติมและทดแทนการสูญเสีย โดยจัดหาจาก
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด
รร.สธ.เหล่าทัพ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จัดสรร
นนร. เหล่า ผท.
นรจ.
นนส. เหล่า ผท.
นชท.

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราว
ประทวนทําหน้าที่/ปรับคุณวุฒิ
พนักงานราชการ
บุคคลพลเรือน
นชท.ภาคสมทบ
พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะ

วัดจากร้อยละของจํานวนกําลังพลที่ได้รับการบรรจุจริงเมื่อเทียบกับแผนการบรรจุกําลังพล บก.ทท.ประจําปี 2561
ระดับ 1
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ร้อยละ 65

รร.สธ.เหล่าทัพ จํานวน 34 อัตรา
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จํานวน 4 อัตรา
นนร.เหล่า ผท. จํานวน 10 อัตรา
นรจ. จํานวน 3 อัตรา
นนส. เหล่า ผท. จํานวน 42 อัตรา
นชท. จํานวน 130 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 50 อัตรา

ระดับ 3
ร้อยละ 70

ระดับ 4
ร้อยละ 75

ระดับ 5
ร้อยละ 80

บรรจุจริงได้จํานวน 34 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 4 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 10 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 3 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 42 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 130 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 50 อัตรา
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ประทวนทําหน้าที่/ปรับคุณวุฒิ จํานวน 126/2234 อัตรา บรรจุจริงได้จํานวน 117/22 อัตรา
พนักงานราชการ จํานวน 48 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 42 อัตรา
บุคคลพลเรือน จํานวน 241 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 172 อัตรา
นชท.ภาคสมทบ จํานวน 43 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 43 อัตรา
พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะ จํานวน 35 อัตรา
บรรจุจริงได้จํานวน 35 อัตรา
แผน 788 อัตรา บรรจุจริงได้ 704 อัตรา ร้อยละ 89.34 ผลการดําเนินงานได้ค่าคะแนน 5
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 -10
1. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0302/4656 ลง 7 ส.ค.60 เรื่องขออนุมัติแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.
2. คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 286/60 เรื่องให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
3. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0302/6630 ลง 19 ต.ค.60 เรื่องการสอบคัดเลือกกําลังพลของ บก.ทท.ประจําปีงบประมาณ
2561
4. คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย(เฉพาะ)ที่ 774/60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ของ บก.ทท.
5. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/251 ลง 16ม.ค.60 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหน้าที่ตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
6. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร(3) ที่ กห 0301/22 ลง 21ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคล
ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
7. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/22 ลง 21ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคล
ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
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8. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/26 ลง 26ม.ค.61 เรื่องรายงานผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติบรรจุบุคคล
พลเรือนเข้ารับราชการ กับขออนุมัติจ้างพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ 2561
9. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/27 ลง 26ม.ค.61 เรื่องรายงานผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคล
ให้พนักงานราชการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ 2561
10. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/48 ลง 16 ก.พ.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติ
ตัว
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นให้นายทหารประทวนกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านจัดหาจากบุคคลเรือน
ประจําปีงบประมาณ 2561
1.3. ร้อยละของความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลกําลังสํารอง (ร้อยละ 75)
- กพ.ทหาร ได้จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมกับ กกส.กห. และเหล่าทัพ เพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิกําลังพลสํารอง และรับทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงได้มีการประสานขอข้อมูลกําลังพลสํารองของหน่วย เมื่อวันที่29ม.ค.61 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 -2
- จัดทําแผนปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือ กกส.กห.ที่ กห 0221/122 ลง 19 ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกําลังพลสํารองด้านประสิทธิประโยชน์
และการสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2561
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกําลังพลสํารองด้านสิทธิประโยชน์และการสวัสดิการครั้งที่ 2/2561
3. แผนปฏิบัติการ
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2. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านข่าว เป็นการประเมิน 3 งาน ผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 100 ดังนี้
2.1 ระดับความสํ าเร็จ ของการขยายขีดความสามารถระบบบริ หารจัดการข้ อมูลด้ านการข่ าว (ดําเนินการครบทั้ ง 4 ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ100)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ เช่น
สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 ให้องค์ความรู้การจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 ขว.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบ
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้ นตอนที่ 3 นํากระบวนการทํ างานที่ เ ป็ นภารกิ จ ของ ขว.ทหาร มาจั ดทํากระบวนการทํ างาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ ขว.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
1. จั ด ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม การจั ด ทํ า สถาปั ต ยกรรมการจั ด การองค์ ก ร (Enterprise Architecture : EA) เมื่ อ 27-29 พ.ย.60
ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น บี 1 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
2. ขว.ทหาร ดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms)
ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดทํารายงาน และ วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/
ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA) และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ ขว.ทหาร
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
3. จัดทํานําเสนอ EA และผลการทบทวนกับ ที่ประชุมของ กรมการสื่อสารทหาร (ร่วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท.
Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทน
เข้ าร่ วมการสัมมนาเพื่อ รับฟัง การชี้แจงการจั ดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 – 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ ขว.ทหาร มาจัดทํา
กระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model Notation) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
4. จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ ขว.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของ ขว.ทหาร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 – 4. สถาปัตยกรรมองค์กรของ กรมกําลังพลทหาร
2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านทิศใต้ (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้ร้อยละ 100 )
การจัดทําผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศเป็นการดําเนินการตามภารกิจของ ขว.ทหารฐานะหน่วยงานด้านการข่าว
ในระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทําผลผลิตงานด้านการข่าวให้ ทท. มีความพร้อมในการป้องกันประเทศซึ่งผนวกข่าวกรองฯ
จะประกอบด้วย การจัดทําบัญชีเป้าหมายร่วม แผนรวบรวมข่าวสารและการจัดทําประมาณการข่าวกรองยุทธศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขว.ทหาร ได้วางแผนดําเนินการจัดทําผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้ เพื่อให้ ยก.ทหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็นหลักในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศด้านใต้ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
11

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ไปการจัดทําผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศประจําปี 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การจัดทําประมาณการข่าวกรอง
การจัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร การจัดทําบัญชีเป้าหมายร่วม
ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 อนุมัติหลักการ (ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทํา) ผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้
ขั้นตอนที่ 2 มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อจัดทําผนวกข่าวกรองแบบมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 3 มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการประเมิน นําเรียน
1. อนุมัติหลักการ (ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทํา) ผนวกข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้
1.1 การจัดทําประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้
1.1.1 จัดทําร่างอนุมัติหลักการปรับปรุงและพัฒนาประมาณการข่าวกรองยุทธศาสตร์ประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้
พ.ศ.2561 (เอกสาร 1.1)
1.2 การจัดทําพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วมและแผนรวบรวมข่าวสาร
1.2.1 ขออนุมัติหลักการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วม ประจําปี 2561 (เอกสาร 1.2.1)
1.2.2 ขออนุมัติหลักการแผนรวบรวมข่าวสาร (เอกสาร 1.2.2)
2. มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อจัดทําผนวกข่าวกรองแบบมีส่วนร่วม
2.1 การจัดทําประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศด้านทิศใต้
2.1.1 จัดประชุมภายใน กขย.ฯ เพื่อทําแผนการเดินทางสํารวจภูมิประเทศในพื้นที่กองกําลัง จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทําเนียบกําลังรบ ช่องทางต่างๆ หลักนิยม เพื่อนําไปประกอบเป็นข้อมูลระหว่างการเดินทางไปสํารวจภูมิประเทศ (เอกสาร 2.1.1)
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2.1.2 ขออนุมัติ จก.ขว.ทหาร ออกคําสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการในพื้นที่ กกล.เทพสตรี กองสนามจัดทําหลักเขตแดน
และ นป.สอ.รฝ. 552 ห้วง 24 – 30 ธ.ค.60 เพื่อประสานงานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาประมาณการข่าวกรองยุทธศาสตร์ประกอบ
แผนป้องกันประเทศฯ (เอกสาร 2.1.2)
2.1.3 สรุปผลการเดินทางไปสํารวจภูมิประเทศด้านการข่าวในพื้นที่ กกล.เทพสตรี นําเรียน จก.ขว.ทหาร (เอกสาร 2.1.3)
2.2 การจัดทําพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วมและแผนรวบรวมข่าวสาร
2.2.1 การขออนุมัติ จก.ขว.ทหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วม สควน. และการประชุมจัดทําแผนรวบรวม
ข่าวสารประจําปี 2561 (เอกสาร 2.2.1)
2.2.2 สรุปผลการประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาพั ฒนาข้ อมูลบัญชี เป้าหมายร่ว ม สควน. นําเรียน จก.ขว.ทหาร
(เอกสาร 2.2.2)
2.2.3 การขออนุมัติ จก.ขว.ทหาร จัดประชุมขอบเขตแผนรวบรวมข่าวสารกองทัพไทย ประจําปี 2561 (เอกสาร 2.2.3)
3. แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ส่งให้เหล่าทัพ (เอกสาร 3.1-3.3)
4. สรุปผลวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนําเรียนผู้บังคับบัญชา (เอกสาร 4)
เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอนที่1
1.1 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/181 ลง 3 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับปรุงและพัฒนาประมาณการข่าวกรอง
ยุทธศาสตร์ ประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้ พ.ศ.2561
1.2 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/192 ลง 27 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วม ปี 2561
1.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/190 ลง 22 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติจัดทํา แผนรวบรวมข่าวสารกองทัพไทย ประจําปี 2561
ขั้นตอนที่ 2
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2.1.หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/189 ลง 28 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติออกคําสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
2.2 คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 724/60 เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทาง ไปราชการ
2.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/12 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปสํารวจภูมิประเทศด้านการข่าว ในพื้นที่ กกล.เทพสตรี
ขั้นที่ 2.2
2.2.1 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/197 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อกําหนด ขอบเขตการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมาย
ร่วม สควน.ฯ
2.2.2 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/207 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมาย
ร่วม สควน.ฯ
2.2.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/233 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการจัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร
กองทัพไทย ประจําปี 2561
ขั้นตอนที่ 3
3.1 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทบ.
3.2 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทร.
3.3 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทอ.
ขั้นตอนที่ 4 หนังสือราชการ กขย.สนข.ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3.1/090 ลง 26 กพ.61 เรื่องรายงานผลการตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่น
คุณภาพเอกสารประมาณการข่าวกรอง
2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงประจําปี 2561 (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ผลการดําเนินงาน
ได้ร้อยละ 100)
การจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561 เป็นการดําเนินงานตามภารกิจของ กขม.สนข.ขว.ทหาร ในฐานะ
ที่เป็นกองงานที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร และมีการจัดทําผลผลิต
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ด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยใน บก.ทท. ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง
รวมทั้งได้กําหนดให้มีการจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงประจําปี และการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในห้วงปีต่อไป
มีการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดการประชุมกําหนดแนวทางในการดําเนินการด้านการข่าวความมั่นคง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงประจําปี 2561
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปการประชุม
ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคงประจําปี2561
ผลการดําเนินงาน
1. ขว.ทหารจัดประชุมภายใน กขม.สนข.ฯ เพื่อหารือร่วมกัน และเป็นการกําหนดแนวทาง/แผนการปฏิบัติงาน ด้านการข่าวความมั่นคง
ประจําปี 2561 (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1)
2. ได้จัดทําแนวทางการจัดทํารายงาน และการจัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง ประจําปี 2561 รายละเอียดเอกสาร
หมายเลข 2
3. รายงานสรุปผลการประชุมการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561 นําเรียน ผอ.สนข.ขว.ทหาร เพื่อรับทราบ
ผลการประชุม (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3)
4. การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4)
หลักฐานเอกสารอ้างอิง
1.ข่าว กขม.สนข.ฯ ที่ กห. 0303.3.4/พ ลง 16 ต.ค.60 เรื่อง ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง และการรายงาน
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561
2. แนวทางการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงาน (Action Plan)
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3. หนังสือ กขม.ฯ ที่ กห 0303.3.4/016 ลง 17 ต.ค.60 เรื่อง สรุปผลการประชุมจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่ นคง
ประจําปี 2561และขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
4. รายงานสรุปข่าวในประเทศที่สําคัญ
3. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ (เป็นการประเมิน 4 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 100)
ได้
3.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านยุทธการ (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ร้อยละ 100 )
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ เช่น
สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 – ยก.ทหาร จัดประชุมให้องค์ความรู้การจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 - ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศที่มีอยู่ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ ยก.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ ยก.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
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1. จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับ
การทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดทํา
รายงาน เมื่อ 27-29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น บี 1
2. วิเคราะห์สถานะปั จจุ บันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี
(Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA) และ
จัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ ยก.ทหาร
3. จัดทํานําเสนอ EA และผลการทบทวนกับที่ประชุมของกรมการสื่อสารทหาร (ร่วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท.
Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทน
เข้ าร่ วมการสัมมนาเพื่อ รับฟัง การชี้แจงการจั ดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 – 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ ยก.ทหาร มาจัดทํา
กระบวนการทํ า งาน (BPMN : Business Process Model Notation) มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบ และการมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ์
การเข้าถึงข้อมูล
4.จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ ยก.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของหน่วย
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4. สถาปัตยกรรมองค์กรของ ยก.ทหาร
3.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเสริมสร้างกําลังกองทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ (ดําเนินการครบทั้ง
4 ขั้นตอน ได้ร้อยละ 100)
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เสริมสร้างกําลังกองทัพ หมายถึง การดําเนินงานฝ่ายอํานวยการด้านแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนทางทหาร การพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างการจัดและอัตราของ ทท. ให้มีความพร้อมและทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
2. การจัดทําข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action plan)
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัตแผนนําเรียนผู้บังคับบัญชา
ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลขั้นต้น โดยจัดการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาผนวกประกอบแผนป้องกันประเทศ โดย
การเชิญผู้แทน กรม สธร. เหล่าทัพ และหน่วยปฏิบัติในด้านการป้องกันประเทศ ประชุมเพื่อแสวงข้อตกลงใจทางทหารในการปรับปรุงแผน
ป้องกันประเทศ กลุ่มงานที่ 1 (การวิเคราะห์ ภารกิจ) และกลุ่มงานที่ 2 (พัฒนาหนทางปฏิบัติ) และการตรวจเยี่ยมหน่วย กกล.ป้องกัน
ชายแดน เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลก สถานการณ์เฉพาะ การวางกําลัง
ของฝ่ า ยตรงข้ า ม เส้ นทางคมนาคม ระเบี ย บคํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เทคโนโลยี ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม และให้ มีค วามทั นสมั ย ยิ่ ง ขึ้ น
(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1.1 - 1.3)
ขั้นตอนที่ 2 ได้กําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดําเนินงานมีผลสัมฤทธิ์
2.1 การปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติการทางทหารตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ พ.ศ.2551
มาตรา 33 ภารกิจ การเตรียมกําลัง โดยมีเป้าหมายการดําเนินการด้านตะวันตก (แผนนเรศวร) ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีความสมจริง มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2.1)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ ร่างแผนป้องกันประเทศด้านตะวั นตก (แผนนเรศวร) และผนวกประกอบแผนฯ มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
2.2 การจัดทําข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่วิกฤติบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นไปตามอนุมัติหลักการของ ผบ.ทสส.
ให้ ยก.ทหาร จัดทําข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ ซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ยก.ทหาร ได้จัดทํา
ข้อมูลพื้นที่วิกฤติฯ แล้วคือ ด้านกัมพูชา ด้านเมียนมา และด้าน สปป.ลาว แต่ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต้องมีการทบทวน และปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยต่อสภาวะแวดล้อม การเมืองการทหาร และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่วิกฤติบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบและทันเวลา (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2.2)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในเรื่องความไม่ชัดเจน ในการกําหนดเขตแดนระหว่างประเทศ พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
โดยข้อมูลที่ใช้มีความทันสมัย รองรับกับสภาพแวดล้อมทางทหารที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
ขั้นตอนที่ 3 มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านยุทธการ (Action Plan)บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้หน่วย
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3)
ขั้ น ตอนที่ 4 จก.ยก.ทหาร อนุ มั ติ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมยุ ท ธการทหารประจํ า ปี ง บประมาณพ.ศ. 2561 เมื่ อ 15 ธ.ค.61
(รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4)
เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอนที่ 1
1.1.วิทยุ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4836 ลง 31 ต.ค.60 เรื่องประชุมเพื่อแสวงข้อตกลงใจทางทหารในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
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1.2.หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5/1416 ลง 14 ธ.ค.60 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการและขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณ
1.3 คําสั่งกรมยุทธการทหาร(เฉพาะ)ที่ 213/60 เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนที่ 2 สปช.05
ขั้นตอนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 4 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3.3 ระดับความสําเร็จของการอํานวยการยุทธร่วมในการป้องกันประเทศ (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้ร้อยละ 100 )
การอํานวยการยุทธร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของกองบัญชาการในการกํากับดูแล ควบคุมบังคับบัญชา การปฏิบัติทางทหาร ตั้งแต่
สองเหล่าทัพขึ้นไปให้เป็นไปตามสั่งการ เพื่อให้บรรลุภารกิจเดียวกัน ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการควบคุมทางยุทธการของผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว เป็นการกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนและคําสั่งทางทหาร ที่มีการใช้กําลังกับภัยคุกคามที่เป็นข้าศึกฝ่ายตรงข้าม
มีกิจกรรม 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมบังคับบัญชา
2. การดําเนินงานอากาศวิถีและป้องกันภัยทางอากาศ
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการข่าวสารร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน(Action plan)
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติแผนนําเรียนผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินกิจกรรมได้ 2 กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
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1. ยก.ทหาร ได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน (รายละเอียดเอกสาร
หมายเลข 1)
2. จก.ยก.ทหาร อนุมัติแผนปฏิบัติงาน (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2)
3. ยก.ทหาร ขออนุมัติดํ าเนิ นงานควบคุ มบั งคับบั ญชาให้ ข้าราชการเดิ นทางไปราชการ เพื่อประสานและติ ดตามการปฏิ บัติ ง าน
ในการดําเนินงานด้านการควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยในสายงานป้องกันประเทศของ ทภ.2 และ กกล.สุรนารี อีกทั้งรับทราบแนวทาง/
ปัญหาในการดําเนินงานการควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยในงานป้องกันประเทศและประสานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการระบบ NCO ตาม ROAD MAP ระบบควบคุม
บัญชาของ ทท. ในอนาคต (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 3)
4. ยก.ทหาร ขออนุมัติดําเนิ นกิจกรรมการดํ าเนิ นงานอากาศวิ ถีและป้อ งกันภัยทางอากาศ โดยให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
เพื่อรับทราบแนวทางในการดําเนินงานในการป้องกันภัยทางอากาศของหน่วย รวมทั้งประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันภัยทางอากาศ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและทันสมัย (รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4)
เอกสารอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. หนังสือราชการ สปก.ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304.6/713 ลง 1 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
4. หนังสือราชการ สปก.ยก.ทหาร ด่วน ที่ กห 0304.6/65 ลง 7 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
3.4 ระดับความสําเร็จในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจําปี 2561 (ดําเนินการได้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน ร้อยละ 100)
การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจําปี 2561 (กฝร.61) ครั้งที่ 36 ดําเนินการฝึกระหว่าง ต.ค.60 – ก.ค.61 โดยมีแนวความคิดในการบูรณาการ
การฝึกตามวงรอบประจําปีของเหล่าทัพ ทั้งด้านยุทธการ ด้านการส่งกําลังบํารุง และด้านกิจการพลเรือน เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อม
สําหรับการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
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ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบการอํานวยการยุทธ์ของคณะผู้บัญชาการทหาร ผ่าน ศบท. ต่อ ศปก.เหล่าทัพ
โดยใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ณ ศบท.สํารอง และ ศบท.(สน.) เพื่อฝึก ฝสธ.ทุกระดับ ในการวางแผนการปฏิบัติการร่วมเพื่อทดสอบ
คู่มือการปฏิบัติงานของ ศบท. พ.ศ.2459 เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออก และเพื่อทดสอบแผนป้องกันภัยทางอากาศ
(ทปอ.60)
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติงาน(Action plan)
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติแผนนําเรียนผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. นํา AAR ของปี 2560 เป็นข้อมูลพัฒนาการปรับปรุง (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
2. ขออนุมัติแนวทางการฝึก และคําสั่งการฝึก กฝร.61 โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์การฝึกฯ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2.ดังนี้
- เพื่อทดสอบการอํานวยการยุทธของคณะผู้บัญชาการทหารผ่านศบท.ต่อ ศปก.เหล่าทัพโดยใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา ณ. ศบท.
สํารองและ ศบท.(สน.)
- เพื่อฝึก ฝสธ.ทุกระดับในการวางแผนการปฏิบัติการร่วม
- เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออก
3. มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านยุทธการ (Action Plan) บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้หน่วยยึดถือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
4. จก.ยก.ทหาร อนุมัติร่างแผนปฏิ บัติ ราชการกรมยุ ทธการทหารประจํา ปี งบประมาณพ.ศ.2561 เมื่อ 15 ธ.ค.61 (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 4)
หลักฐานเอกสารอ้างอิง
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1. AARปี 60
2. หนังสือ ยก.ทหาร ลับมาก ที่ กห 0304/344 ลง 17 ต.ค.60
3. แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกําลังบํารุง เป็นการประเมิน 3 งาน (ได้ความพร้อมร้อยละ 100 ผลการดําเนินงานร้อยละ100)
4.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการส่งกําลังบํารุง (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ผลการดําเนินงานร้อยละ100)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ เช่น
สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 - จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 - กบ.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) จัดทํา
รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ กบ.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กบ.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
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1. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อรับฟังขั้นตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การจัดทํารายงาน เมื่อ 27 - 29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมยก.ทหาร ชั้น บี 1 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข1)
2. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี
(Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ กบ.ทหาร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
3. จัดทํานําเสนอ EA และผลการทบทวนกับที่ประชุมของ กรมการสื่อสารทหาร (ร่วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท.
Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทน
เข้ าร่ วมการสัมมนาเพื่อ รับฟัง การชี้แจงการจั ดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 – 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํ างานที่เป็ นภารกิจของ กบ.ทหาร
มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model Notation) มีการรักษาความปลอดภัยระบบ และการมีการกําหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
4. จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กบ.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของหน่วย. (รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง 4)
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กบ.ทหาร
4.2 จํานวนจังหวัดเป้าหมายที่สามารถจัดทําบัญชีทรัพยากรรายการรถบรรทุกน้ํามันได้ตามแผน (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ได้ร้อยละ 100)
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การจัดทําบัญชีทรัพยากรรายการรถบรรทุกน้ํามัน เป็นการดําเนินการตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 277/52 ลง 6 ก.ย.52 เรื่องการระดม
สรรพกําลังของ กห. เป็นไปตามแนวความคิด นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในการระดมสรรพกําลังของ กห. เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการระดมสรรพกําลังตั้งแต่ภาวะปกติ จนถึงภาวะในระหว่างที่ประเทศมีภัยจากการกระทําของศัตรูอย่ างรุนแรงภายในประเทศ
หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพกําลังของชาติ โดยการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีแนวทางในการจัดทําบัญชีทรัพยากรรายการรถบรรทุกน้ํามันฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่ ทภ.2 จํานวน 4 จังหวัด
และ ทภ.4 จํานวน 3 จังหวัด รวม 7 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้ทันสมัยในการระดมสรรพกําลังด้านการส่งกําลังบํ ารุง
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
ขั้นตอนที่ 1 มีหนังสือแจ้งสํานักงานขนส่งในพื้นที่ ทภ.2 (ตามอ้างถึง 1)
ขั้นตอนที่ 2 มีหนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางเพื่อการตรวจความพร้อมด้านการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.2 ประจําปี
งบประมาณ 2561 (ตามอ้างถึง 2)
ขั้นตอนที่ 3 มีหนังสือแจ้งสํานักงานขนส่งในพื้นที่ ทภ.4 (ตามอ้างถึง 3)
ขั้นตอนที่ 4 มีหนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางเพื่อการตรวจความพร้อมด้านการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.4 ประจําปี
งบประมาณ 2561 (ตามอ้างถึง 4)
เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/436 ลง 7 พ.ย.60 เรื่อง หนังสือเชิญขนส่ง จว.อ.ด. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.ส.น. และ จว.น.พ.
เข้าร่วมประชุม
2. หนั ง สื อ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/414 ลง 30 ต.ค.61 เรื่ อ งอนุ มัติ ให้ ข้ าราชการเดิ น ทางเพื่ อ ตรวจความพร้ อ ม
ด้านการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.2 ประจําปีงบประมาณ 2561
3. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/12 ลง 9 ม.ค.61 เรื่องเชิญประชุมด้านการระดมสรรพกําลังและเยี่ยมชมกิจการ
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4. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/08 ลง 4 ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปเพื่อตรวจความพร้อ ม
ด้านการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.4
4.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านส่งกําลังบํารุงกับมิตรประเทศ (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100)
การดําเนินงาน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านส่งกําลังบํารุงกับมิตรประเทศ เป็นการแสวงหาความร่วมมือด้านส่งกําลังบํารุง ประกอบด้วย
3 กิจกรรม มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 แผนการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการส่งกําลังบํารุงร่วมกับ กห.มิตรประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงใจ
ขั้นตอนที่ 4 ขอเชิญประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1.เข้าร่วมบูรณาการงบประมาณการดําเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของ บก.ทท.และขออนุมัติ
แผนงานและงบประมาณการดําเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
2. กบ.ทหาร แจ้งแผนการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการส่งกําลังบํารุงร่วมกับ กห.มิตรประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้คณะกรรมการส่งกําลังบํารุงร่วมกับกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
3. กบ.ทหาร ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงใจ (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 3)
4. เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ
และข้อตกลงใจในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.60 ณ ห้องประชุม กบ.ทหาร (1) ชั้น 4 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
เอกสารอ้างอิง
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1. หนังสือ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/173 ลง 16 ม.ค.61 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณการดําเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของ บก.ทท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. หนั งสื อ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/14 ลง 2 ก.พ.61 เรื่องแผนการเดิ นทางไปประชุ มคณะกรรมการส่ งกําลั งบํ ารุงร่ วมกั บ
กห.มิตรประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. หนังสือ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/5 ลง 2 มี.ค.61 ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินการภายใต้บันทึก
ความเข้าใจและข้อตกลงใจร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
4. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กห 0305/22 ลง 5 มี.ค.61 ขอเชิญประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ
และข้อตกลงใจร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
5. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกิจการพลเรือน (เป็นการประเมิน 3 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 100)
5.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกิจการพลเรือน (ดําเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน
ผลการดําเนินงานร้อยละ 100)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหาร
ราชการทั่วไป การสนับสนุนจัด ทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิ บัติ งานด้ านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ กับ
ส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงาน
ต่างๆ เช่น สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 - จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 - กร.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบ
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ กร.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
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Notation)
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กร.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
1. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อรับฟังขั้นตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การจัดทํารายงาน เมื่อ 27 - 29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น บี
2. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี
(Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ กร.ทหาร
3. จัดทํานําเสนอ EA และผลการทบทวนกับ ที่ประชุมของ กรมการสื่อสารทหาร (ร่วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท.
Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทน
เข้ าร่ วมการสัมมนาเพื่อ รับฟัง การชี้แจงการจั ดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 - 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ กบ.ทหาร มาจัดทํา
กระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model Notation) มีการรักษาความปลอดภัยระบบ และการมีการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล
4. จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ กร.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของหน่วย. รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง 9
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
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2 - 4. สถาปัตยกรรมองค์กรของ กร.ทหาร
5.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก (ผนวกกิจการพลเรือน) (ผลการดําเนินงานได้ครบ 3 ขั้นตอน
ได้คะแนน ร้อยละ100)
ขั้นตอนที่ 1 มีข้อมูลขั้นต้น (แผนเดิม) สําหรับการปรับปรุงผนวก : กร.ทหาร ได้ทบทวนผนวกประกอบแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก
(ผนวก กร. ตามแผนนเรศวร : สน.46) เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปรับแก้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนําไปใช้งาน
ได้จริง (ตามหลักฐานอ้างอิง 1.1 และ 1.2)
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทําร่างเพื่อปรับปรุงแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก (หลักฐานอ้างอิงระดับคะแนนที่ 2)
ขั้นตอนที่ 3 มีการประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ (หลักฐานอ้างอิงระดับคะแนนที่ 3)
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําแผนปฏิบัติงาน(Action plan) (หลักฐานอ้างอิงระดับคะแนนที่ 4)
หลักฐานเอกสารอ้างอิง
1. ผนวก ซ (กิจการพลเรือน) ประกอบแผนนเรศวร – บก.ทหารสูงสุด
2. ร่าง เพื่อปรับปรุง ผนวก ซ (กิจการพลเรือน) ประกอบแผนนเรศวร –บก.ทหารสูงสุด
3. ข่าวราชการทหารด่วนมากที่ กห0306.2/165 ลง 8พ.ค.60 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
4. แผนปฏิบัติการ
5.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร้ า งกํ า ลั ง ภาคประชาชน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น ประเทศ
(ผลการดําเนินงานได้ครบ 4 ขั้นตอน ได้คะแนน ร้อยละ 100)
เสริมสร้างกําลังภาคประชาชน หมายถึง การดําเนินงานด้านปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือ
ประชาชน ร่วมกับภาคประชาชน เช่น มวลชน สื่อมวลชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เพื่ออํานวยการ ประสานงาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพ รวมทั้งให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในยามปกติ และยามวิกฤติ โดยได้ดําเนินกิจกรรมงานด้านกิจการพลเรือน (กร.สัมพันธ์)
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เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อปรับการทํางานให้ไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน บก.ทท.และเหล่าทัพ เพื่อให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสาร 1)
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเป้าหมาย (รายละเอียดตามเอกสาร 2)
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติดําเนินงาน ระหว่าง 19-22 ธ.ค. ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท อ.เมือง จว.น.ย. (รายละเอียดตามเอกสาร 3)
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติแผนนําเรียนผู้บังคับบัญชา (รายละเอียดตามเอกสาร 4)
หลักฐานเอกสารอ้างอิง
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. สปช.05
3. หนังสือราชการ กร.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0306/3640 ลง 23 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน ทท.
4. หนังสือราชการ กร.ทหาร ที่ กห 0306/482 ลง 14 ก.พ.61เรื่อง สรุปผลการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน ทท.
6. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (เป็นการประเมิน 4 งาน ได้ความพร้อม ร้อยละ 100)
6.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการสื่อสาร (ผลการดําเนินงานได้ครบ 4 ขั้นตอน
ได้คะแนน ร้อยละ 100)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ
เช่น สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 – จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
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ขั้นตอนที่ 2 - สส.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบ
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ สส.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ สส.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
1. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อรับฟังขั้นตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การจัดทํารายงาน เมื่อ 27-29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น บี 1
2. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี
(Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สส.ทหาร
3. จัดทํานําเสนอ EA และผลการทบทวนกับ ที่ประชุมของ กรมการสื่อสารทหาร (ร่วมกับคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ บก.ทท.
Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และจัดผู้แทน
เข้ าร่ วมการสัมมนาเพื่อ รับฟัง การชี้แจงการจั ดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่ างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 – 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํ างานที่เป็นภารกิ จของ สส.ทหาร
มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model Notation) มีการรักษาความปลอดภัยระบบ และการมีการกําหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล
4. จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ สส.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของหน่วย
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เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4. สถาปัตยกรรมองค์กรของ สื่อสารทหาร
6.2 ร้อยละของการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) (ผลการดําเนินงานได้คะแนน ร้อยละ 100) ในรอบ
6 เดือน 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 จํานวน 182 วัน ระบบโทรคมนาคมทหารไม่ขาดการติดต่อ
การพิจารณาร้อยละความสําเร็จของการดํารงรักษาระบบสื่อสารให้เกิดความต่อเนื่องของเส้นทางหลักการสื่อสารในระบบโทรคมนาคมทหาร
จะใช้ข้อมูลการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพิจารณาเฉพาะในส่วนที่มีระบบรายงาน และในกรณีเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ภัยจากธรรมชาติ
เป็นต้น จะไม่นํามาคิดรวมในเกณฑ์การให้คะแนน นิยามศัพท์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1. ระบบโทรคมนาคมทหาร ประกอบด้วย ระบบวิทยุไมโครเวฟ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง และระบบการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม
2. เส้นทางหลักการสื่อสารในระบบโทรคมนาคมทหาร หมายถึง ระบบวิทยุไมโครเวฟ ที่เชื่อมโยงสถานีโทรคมนาคมทหารของศูนย์
การโทรคมนาคมทหารแต่ละสถานีเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนถนนที่ใช้ลําเลียงสัญญาณการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ไปในพื้นที่ต่างๆ ที่โครงข่าย
ระบบโทรคมนาคมทหารวางไปถึง
3. การดํารงรักษาเส้นทางหลักการสื่อสารในระบบโทรคมนาคมทหาร หมายถึง การปรนนิบัติบํารุง และการซ่อมบํารุง ระบบวิทยุ
ไมโครเวฟในระบบโทรคมนาคมทหาร ให้สามารถนําสัญญาณการสื่อสาร จากผู้ส่งไปยังผู้รับ หรือจากหน่วยส่งไปยังหน่วยรับ ในพื้นที่ ต่างๆ
ที่โครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหารวางไปถึง
4. ระบบรายงาน หมายถึง ระบบควบคุมการบริหารจัดการโครงข่ายแบบอัตโนมัติ (System Control) หรือระบบรายงาน (NMS :
Network Management System) ที่สามารถรั บทราบสถานภาพการสื่ อสาร การตรวจสอบปัญ หาที่เกิดขึ้ นกั บระบบวิทยุ ไมโครเวฟ
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และการดําเนินการ สั่งให้เจ้าหน้าที่ประจําสถานี ดําเนินการแก้ไขจากสถานีควบคุมกลาง ซึ่งมีสถานีโทรคมนาคมทหาร อยู่ในระบบควบคุม
นี้ จํานวน 63 สถานี ดังนี้
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของค่าเฉลี่ยเวลารวมในการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร คิดเป็นร้อยละ
N =
∑i = 1Ai
จํานวนสถานี
A i = เวลาที่สามารถดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหารในหนึ่งคู่สถานี คิดเป็นร้อยละ
= (เวลาที่สามารถดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร X 100) (หมายเหตุ การคิดเป็นจํานวน คู่สถานี)
จํานวนวัน X ชม.
เวลาที่สามารถดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหารในรอบ 6 เดือน 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 จํานวน 182 วัน
= ((จํานวนวัน (182) X ชม.(24) X นาที (60)) - เวลาที่ขาดการติดต่อสื่อสาร)
จํานวนสถานี = 63 สถานี
N = การดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) ปีงบประมาณ 2561จํานวน 63 สถานี
คิดเป็นร้อยละของการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหารของแต่ละคู่สถานี ดังนี้
= (182 x 24 X 60) – (0) x 100)/(182 x 24 x 60) = ร้อยละ 100
ผลรวมของค่าเฉลี่ยเวลารวมในการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหารในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ = (63 x 100)/63 = ร้อยละ 100
สรุป ร้อยละของการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน) รอบ 6 เดือน = 100%
เอกสารอ้างอิง
1. คําสั่งกองการโทรคมนาคม (เฉพาะ) ที่ 16/60 ลง 22 พ.ย.60)
2. แผนการปฏิบัติงาน และแผนดําเนินงาน
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3. ผังข่ายสื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร (ปทท.1 –4)
4. แบบฟอร์มรายงานข้อขัดข้องระบบโทรคมนาคมทหาร
6.3 ร้อยละของการดํารงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท. (ผลการดําเนินงานได้คะแนน ร้อยละ 100)
สถานภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บก.ทท. จะต้องเป็นปกติทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่าสามารถ
ดํารงรักษาระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการประสานงาน
กํ า กั บดู แ ลและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นศู นย์ ก ลางวิ ท ยาการ คอมพิ วเตอร์ ตลอดจนพั ฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อสนับสนุนระบบการบั งคั บบั ญชา การควบคุมการสื่ อสาร และการข่ า วกรองของกองทั พ ไทย เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตามภารกิจของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา
และกําลังพลของกองบั ญ ชาการกองทั พไทยได้ อ ย่ างรวดเร็ ว ถูก ต้อ ง และมี เสถียรภาพ จึ งจําเป็ นต้อ งดํ ารงสภาพระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของ บก.ทท. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
สถานภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บก.ทท. จะต้องเป็นปกติทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่า
สามารถดํารงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท. ได้
การดํารงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท. ประกอบด้วย
1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. (พื้นที่ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ)
2. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บก.ทท. (ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.)
- นับผลสําเร็จจากรายงานประจําวันของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพ
ความพร้อมใช้งานและเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. (พื้นที่ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ) และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
บก.ทท. (ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.)
- ผลการดําเนินงาน (ตามรายงานประจําวันฯ) ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท.
ตามตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. (พื้นที่ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ) และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บก.ทท.
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(ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.) สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ทั้ง 2 ระบบ) ทุกวัน รวม 182 วัน
- ความสําเร็จตามตัวชี้วัด “ร้อยละของการดํารงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ บก.ทท.” เท่ากับ ร้อยละ 100
จํานวนรายงานสถานภาพระบบสารสนเทศ
ร้อยละของการดํารงรักษา
=
เพื่อการบริหารของ บก.ทท. ที่สามารถดํารงรักษาได้ X 10
ระบบสารสนเทศ
จํานวนรายงานสถานภาพระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของบก.ทท.
เพื่อการบริหารของ บก.ทท. ทั้งหมด
= (182/182) x 100 = 100
เอกสารอ้างอิง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติประจําเดือน
6.4 ร้อยละของการดํารงรักษาระบบควบคุมบังคับบัญชา ที่ระบบฯ สามารถใช้งานได้ (ผลการดําเนินงานได้คะแนน ร้อยละ 100)
การดํารงรักษาระบบควบคุมบังคับบัญชา ประกอบด้วย
1. ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)
2. ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงานทางทหาร (MTF)
3. ระบบเครือข่ายของระบบควบคุมบังคับบัญชา (Network C4I)
4. ระบบนําเสนอ ในห้องส่วนสั่งการและควบคุม (CAS)
การตรวจสอบสถานภาพระบบควบคุมบังคับบัญชาประจําวันนั้น สถานภาพของทั้ง 4 ระบบ ต้องเป็นปกติทั้งหมดจึงจะถือได้ว่าสามารถ
ดํารงรักษาระบบควบคุมบังคับบัญชาได้ นับผลสําเร็จการดําเนินงานจากรายงานประจําวันของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ผลการดําเนินงาน
(ตามรายงานประจําวันฯ) 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 (รวม 182 วัน) พบว่าสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ทั้ง 4 ระบบ) ทุกวัน รวม 182 วัน
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จํานวนวันที่สามารถดํารงรักษาระบบควบคุมบังคับบัญชาได้ x 100
จํานวนวันที่มีการตรวจสอบสถานภาพระบบควบคุมบังคับบัญชา

= (182/182) x 100 = 100
เอกสารอ้างอิง
1.แผนการดําเนินงาน การดํารงสภาพการใช้งานระบบควบคุมบังคับบัญชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. สถานภาพระบบควบคุมบังคับบัญชา ต.ค.60 –มี.ค.61
7. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ เป็นการประเมิน 3 งาน ผลการดําเนินงานได้ความพร้อม ร้อยละ 100
7.1 ระดับความสําเร็จของการขยายขีดความสามารถระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงบประมาณ (ระดับคะแนนที่ 5)
พิจารณาจากผลสําเร็จของการสร้างกระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารราชการ
ทั่วไป การสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนราชการ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของระบบงาน และความต้องการงบประมาณ ในสายงานต่างๆ เช่น
สายงานกําลังพล, สายงานข่าว, สายงานยุทธการ, สายงานส่งกําลังบํารุง และสายงานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 1 - จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 2 - สปช.ทหาร ทบทวนทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ระบบการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด จัดทํา รูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
ขั้นตอนที่ 3 - นํากระบวนการทํางานที่เป็ นภารกิจของ สส.ทหาร มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model
Notation)
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ขั้นตอนที่ 4 - จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ สปช.ทหาร
ผลการดําเนินงาน
1. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อรับฟังขั้นตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี (Platforms) ของหน่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การจัดทํารายงาน เมื่อ 27-29 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมยก.ทหาร ชั้น บี 1
. 2. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร ทบทวนสภาพแวดล้อม/เครื่องมือ/ระบบงาน/ระบบเครือข่าย/รูปแบบเทคโนโลยี
(Platforms) ระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture : EA)
และจัดทํารูปเล่มสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สปช.ทหาร
3. จัด ทํา นํา เสนอ EA และผลการทบทวนกับ ที่ป ระชุม ของ กรมการสื่อ สารทหาร (ร่ว มกับ คณะทํางานพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล
ของ บก.ทท. Database Development Team : DTT กรม สธร.บก.ทท. และเลขาคณะทํางาน PMQA บก.ทท.) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และจัดผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทํารูปแบบระบบเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร และร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กห. เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.61 และ 21 – 23 มี.ค.61 นํากระบวนการทํางานที่เป็นภารกิจของ สส.ทหาร
มาจัดทํากระบวนการทํางาน (BPMN : Business Process Model Notation) มีการรักษาความปลอดภัยระบบ และการมีการกําหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล
4.จัดทํา Roadmap การพัฒนารูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (EA) ของ สปช.ทหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการดําเนินการ
ความต้องการงบประมาณ เสนอ CIO ของหน่วย. รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง 9
เอกสารอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทําสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สปช.ทหาร
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7.2 ร้อยละกรอบวงเงินคําของบประมาณ บก.ทท. ในการป้องกันประเทศของกรอบวงเงินงบประมาณ บก.ทท. ตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บก.ทท. (โดย สปช.ทหาร) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เสนอสํานักงบประมาณ โดยคําของบประมาณของ บก.ทท. แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 5 กลุ่มงาน และ 1 ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการ
บก.ทท. ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานการถวายความปลอดภัย 2. กลุ่มงานการป้องกันประเทศ 3. กลุ่มงานการรักษาความมั่นคงของรัฐ
4. กลุ่มงานการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 5. กลุ่มงานการพัฒนาประเทศเพื่อความมันคงและการช่วยเหลื อ
ประชาชน และ 6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณในกลุ่มงานป้องกันประเทศ ประกอบด้วย
- กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา
- กิจกรรมหลัก การศึกษา
- กิจกรรมหลัก การข่าว
- กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก
- กิจกรรมหลัก การส่งกําลังบํารุง
- กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน
- กิจกรรมหลัก การสื่อสาร
- กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
- กิจกรรมหลัก การอํานวยการร่วมด้านความมั่นคง
- งบประมาณตามแผนงานโครงการ บก.ทท.
ข้อมูลผลการดําเนินงาน
สปช.ทหาร รวบรวมคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ บก.ทท. จากส่วนราชการใน บก.ทท. ตามภารกิจ
พื้นฐานและเพิ่มเติมประมาณการรองรับภารกิจที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลกรณีเร่งด่วน จัดทําเป็นข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ บก.ทท. เบื้องต้น และขออนุมัติให้ส่งข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ บก.ทท. เบื้องต้น ส่งสป.(สงป.กห.) และสํานักงบประมาณ
งบประมาณในกลุ่มงานป้องกันประเทศ จํานวน 7,298.6189 รายละเอียดดังนี้
- กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา จํานวน 46.0000 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การศึกษาจํานวน 329.5570 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การข่าวจํานวน 256.1847 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึกจํานวน 158.0166 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การส่งกําลังบํารุงจํานวน 434.8961 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือนจํานวน 16.1000 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การสื่อสารจํานวน 61.0000 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการจํานวน 203.6000 ล้านบาท
- กิจกรรมหลัก การอํานวยการร่วมด้านความมั่นคง จํานวน 1,417.7832 ล้านบาท
- งบประมาณตามแผนงานโครงการ บก.ทท. จํานวน 4,375.4813 ล้านบาท
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สูตรการคํานวณ :
ร้อยละกรอบวงเงินคําของบประมาณ
บก.ทท. ในการป้องกันประเทศฯ

=

งบประมาณกลุ่มงานป้องกันประเทศ
งบประมาณ บก.ทท. - งบบุคลากร

X 100

= 18,565.9840 – 7,369.1717 X 100
7,298.6189
= 7,298.6189 X 100
11,196.8123
= 65.18 %
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1. ข่าวราชการทหาร ด่วนมากที่ กห 0308/2497 ลง 23 ส.ค.60เรื่องประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บก.ทท.สายวิทยาการ
2. หนังสื อราชการ สบท.สปช.ทหาร ที่ กห 0308.2/547 ลง 18 ส.ค.60 เรื่ องขออนุ มัติ จั ด การประชุ มเตรี ย มการชี้ แ จงการจั ด ทํ า
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562ของ บก.ทท.
3. ข่าวราชการทหาร ด่วนมากที่ กห 0308/2498 ลง 28 ส.ค.60เรื่อง ประชุมชี้ แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บก.ทท.สายงานที่รับผิดชอบ
4. หนังสือราชการ บก.ทท. ด่วนมาก ที่ กห 0300/2716 ลง27ต.ค.60 เรื่อง ขอส่งข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของ บก.ทท.เบื้องต้น
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7.3 ร้อยละจํานวนโครงการของ บก.ทท. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขีดความสามารถ กห. พ.ศ. 2560 – 2569 (Modernization Plan :
Vision 2026)
แผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - 2569 จัดทําขึ้นสําหรับใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพกองทัพ
เสริมสร้างหน่วยให้มีความสมบูรณ์และพร้อมรบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหมที่กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักประกัน ด้านความมั่นคงในการเผชิญภัยคุกคามและสภาพความท้าทายจากสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคงของโลกทั้งทางทหารและที่ไม่ใช่ทางทหาร ในห้วงระยะเวลา 10 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นกองบัญชาการร่วมที่สามารถ ควบคุมสั่งการ และอํานวยการปฏิบัติการร่วมได้อย่างแท้จริง
โดยยกระดั บสู่ กองทั พอิ เล็ กโทรนิ กส์ (E-Armed Forces) เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ก ารที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Network Centric
Operation) พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการด้านการข่าว การต่อต้านการข่าวกรอง
ในระดับยุทธศาสตร์และการในมิติไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย
หลักฐานอ้างอิง
1. สรุปสถานภาพโครงการ
2. หนังสือขออนุมัติโครงการ
3. คู่มือการจัดทําโครงการ ทท.
4. แผนพัฒนาขีดความสามารถ กห.
หลักฐานอ้างอิง:

ด้านกําลังพล
ตัวชี้วัดที่ 1.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
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2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กรมกําลังพลทหาร
ตัวชี้วัดที่ 1.2
1. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0302/4656 ลง 7 ส.ค.60 เรื่องขออนุมัติแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.
2. คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 286/60 เรื่องให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
3. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0302/6630 ลง 19 ต.ค.60 เรื่องการสอบคัดเลือกกําลังพลของ บก.ทท.ประจําปีงบประมาณ 2561
4. คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย(เฉพาะ)ที่ 774/60 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท.
5. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/251 ลง 16ม.ค.60 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหน้าที่ตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
6. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร(3) ที่ กห 0301/22 ลง 21ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุ คคล
ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
7. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/22 ลง 21ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุ คคล
ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิตามแผนการบรรจุกําลังพลของ บก.ทท.ในปีงบประมาณ 2561
8. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/26 ลง 26ม.ค.61 เรื่องรายงานผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติบรรจุบุคคล
พลเรือนเข้ารับราชการ กับขออนุมัติจ้างพนักงานราชการประจําปีงบประมาณ 2561
9. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/27 ลง 26ม.ค.61 เรื่องรายงานผลการสอบคั ดเลือกและขออนุ มัติตัว บุ ค คล
ให้พนักงานราชการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ 2561
10. หนังสือ สํานักงาน รอง เสธ.ทหาร (3) ที่ กห 0301/48 ลง 16 ก.พ.61 เรื่องขออนุมัติผลการสอบคัดเลือกและขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการเป็ นให้นายทหารประทวนกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านจัดหาจากบุคคลเรือนประจํ าปีงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดที่ 1.3
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1. หนังสือ กกส.กห.ที่ กห 0221/122ลง190ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกําลังพลสํารองด้านประสิทธิประโยชน์
และการสวัสดิการ ครั้งที่2/2561
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกําลังพลสํารองด้านสิทธิประโยชน์และการสวัสดิการครั้งที่ 2/2561
3. แผนปฏิบัติการ
ด้านการข่าว
ตัวชี้วัดที่ 2.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 – 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กรมกําลังพลทหาร
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ขั้นตอนที่1
1.1 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/181 ลง 3 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับปรุงและพัฒนาประมาณการข่าวกรอง
ยุทธศาสตร์ ประกอบแผนป้องกันประเทศด้านใต้ พ.ศ.2561
1.2 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/192 ลง 27 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมายร่วม ปี 2561
1.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/190 ลง 22 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติจัดทํา แผนรวบรวมข่าวสารกองทัพไทย ประจําปี 2561
ขั้นตอนที่ 2
2.1 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/189 ลง 28 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติออกคําสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
2.2 คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 724/60 เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทาง ไปราชการ
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2.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/12 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปสํารวจภูมิประเทศด้านการข่าว ในพื้นที่ กกล.เทพสตรี
ขั้นที่ 2.2
2.2.1 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/197 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อกําหนด ขอบเขตการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมาย
ร่วม สควน.ฯ
2.2.2 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/207 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการจัดทําและพัฒนาบัญชีเป้าหมาย
ร่วม สควน.ฯ
2.2.3 หนังสือราชการ ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3/233 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการจัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร
กองทัพไทย ประจําปี 2561
ขั้นตอนที่ 3
3.1 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทบ.
3.2 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทร.
3.3 แบบสอบถามความเชื่อมั่นคุณภาพประมาณการข่าวกรองประกอบแผนป้องกันประเทศ ทอ.
ขั้นตอนที่ 4 หนังสือราชการ กขย.สนข.ขว.ทหาร ที่ กห 0303.3.1/090 ลง 26 กพ61 เรื่องรายงานผลการตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่น
คุณภาพเอกสารประมาณการข่าวกรอง
ตัวชี้วัดที่ 2.3
1.ข่าว กขม.สนข.ฯ ที่ กห. 0303.3.4/พ ลง 16 ต.ค.60 เรื่อง ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง และการรายงาน
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561
2. แนวทางการจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ประจําปี 2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงาน (Action
Plan)
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3. หนังสือ กขม.ฯ ที่ กห 0303.3.4/016 ลง 17 ต.ค.60 เรื่อง สรุปผลการประชุมจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมั่ นคง
ประจําปี 2561และขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
4. รายงานสรุปข่าวในประเทศที่สําคัญ
ด้านยุทธการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ ยก.ทหาร
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ขั้นตอนที่ 1
1.1.วิทยุ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4836 ลง 31 ต.ค.60 เรื่องประชุมเพื่อแสวงข้อตกลงใจทางทหารในการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
1.2.หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5/1416 ลง 14 ธ.ค.60 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการและขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณ
1.3 คําสั่งกรมยุทธการทหาร(เฉพาะ)ที่ 213/60 เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนที่ 2 สปช.05
ขั้นตอนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 4 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติรา่ งแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 3.3
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1. แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3. หนังสือราชการ สปก.ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304.6/713 ลง 1 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
4.หนังสือราชการ สปก.ยก.ทหาร ด่วน ที่ กห 0304.6/65 ลง 7 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.4
1.AARปี 60
2. หนังสือ ยก.ทหาร ลับมาก ที่ กห 0304/344 ลง 17 ต.ค.60
3. แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1072 ลง 15 ธ.ค.60 ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
ด้านการส่งกําลังบํารุง
ตัวชี้วัดที่ 4.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การ (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กบ.ทหาร
ตัวชี้วัดที่ 4.2
1. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/436 ลง 7 พ.ย.60 เรื่อง หนังสือเชิญขนส่ง จว.อ.ด. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.ส.น. และ จว.น.พ.
เข้าร่วมประชุม
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2. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/414 ลง 30 ต.ค.61 เรื่องอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางเพื่อตรวจความพร้อมด้านการระดม
สรรพกําลังเพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.2 ประจําปีงบประมาณ 2561
3. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/12 ลง 9 ม.ค.61 เรื่องเชิญประชุมด้านการระดมสรรพกําลังและเยี่ยมชมกิจการ
4. หนังสือ กสก.สบส.กบ.ทหาร ที่ กห 0305.4.4/08 ลง 4 ม.ค.61 เรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปเพื่อตรวจความพร้อมด้านการ
ระดมสรรพกําลัง เพื่อการทหารในพื้นที่ ทภ.4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
1 .หนังสือ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/173 ลง 16 ม.ค.61 ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณการดําเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของ บก.ทท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.หนังสือ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/14 ลง 2 ก.พ.61 เรื่องแผนการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการส่งกําลังบํารุงร่วมกับ กห.มิตร
ประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.หนังสือ กนผ.สสร.กบ.ทหาร ที่ กห 0305/5 ลง 2 มี.ค.61 ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินการภายใต้บันทึก
ความเข้าใจและข้อตกลงใจร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
ด้านกิจการพลเรือน
ตัวชี้วัดที่ 5.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ กร.ทหาร
ตัวชี้วัดที่ 5.2
1.ผนวก ซ (กิจการพลเรือน) ประกอบแผนนเรศวร –บก.ทหารสูงสุด
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2. ร่าง เพื่อปรับปรุง ผนวก ซ (กิจการพลเรือน) ประกอบแผนนเรศวร –บก.ทหารสูงสุด
3.ข่าวราชการทหารด่วนมากที่ กห0306.2/165 ลง 8พ.ค.60 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
4.แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ 5.3
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. สปช.05
3. หนังสือราชการ กร.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0306/3640 ลง 23 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน ทท.
4. หนังสือราชการ กร.ทหาร ที่ กห 0306/482 ลง 14 ก.พ.61เรื่อง สรุปผลการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน ทท.
ด้านการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 6.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 - 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สื่อสารทหาร
ตัวชี้วัดที่ 6.2
1. คําสั่งกองการโทรคมนาคม (เฉพาะ) ที่ 16/60 ลง 22พ.ย.60)
2. แผนการปฏิบัติงาน และแผนดําเนินงาน
3. ผังข่ายสื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร (ปทท.1 –4)
4. แบบฟอร์มรายงานข้อขัดข้องระบบโทรคมนาคมทหาร
ตัวชี้วัดที่ 6.3
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติประจําเดือน
ตัวชี้วัดที่ 6.4
1. แผนการดําเนินงาน การดํารงสภาพการใช้งานระบบควบคุมบังคับบัญชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. สถานภาพระบบควบคุมบังคับบัญชา ต.ค.60 – มี.ค.61
ด้านปลัดบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 7.1
1. ข่าวราชการทหาร ที่ กห 0304/5274 ลง 21 พ.ย.60 เรื่อง จัดประชุมการจัดทํ าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์ก าร (Enterprise
Architecture : EA)
2 – 4 สถาปัตยกรรมองค์กรของ สปช.ทหาร
ตัวชี้วัดที่ 7.2
1.ข่าวราชการทหาร ด่วนมากที่ กห 0308/2497 ลง 23 ส.ค.60เรื่องประชุมชี้แจงแนวทางการจั ดทํ างบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บก.ทท.สายวิทยาการ
2.หนั ง สื อ ราชการ สบท.สปช.ทหาร ที่ กห 0308.2/547 ลง 18 ส.ค.60 เรื่ อ งขออนุ มัติ จั ด การประชุ ม เตรี ย มการชี้ แ จงการจั ด ทํ า
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562ของ บก.ทท.
3.ข่าวราชการทหาร ด่วนมากที่ กห 0308/2498 ลง 28 ส.ค.60เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บก.ทท.สายงานที่รับผิดชอบ
4.หนังสือราชการ บก.ทท. ด่วนมาก ที่ กห 0300/2716 ลง27ต.ค.60 เรื่อง ขอส่งข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของ บก.ทท.เบื้องต้น
ตัวชี้วัดที่ 7.3
1. สรุปสถานภาพโครงการ
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2. หนังสือขออนุมัติโครงการ
3. คู่มือการจัดทําโครงการ ทท.
4. แผนพัฒนาขีดความสามารถ กห.
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด:
บก.ทท. โดย นทพ. ได้ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดย
วัดจากจํานวนงานการจัดหาน้ํากินน้ําใช้และงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี
2561
ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่งความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5:
การพัฒนา
ประเทศเพื่อ
ความมั่นคงและ
การช่วยเหลือ
ประชาชน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

พื้นที่เพื่อ
1.2 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน
100
ความมั่นคงมี พัฒนาประเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ
การพัฒนา
ผลการสํารวจ
โครงสร้าง
ความพึง
พื้นฐานและ
พอใจไม่น้อย
ยกระดับ
กว่า
คุณภาพชีวิต
ร้อยละ 85
ให้กับ
ประชาชน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560
5

5

5

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

൏ร้อยละ
100

ร้อยละ 100
และ
ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

หมายเหตุ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน ผลการดําเนินการตามแผนร้อยละ 100 ตามแผนรอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน ผลการดําเนินการตามแผนร้อยละ 100 และผลการสํารวจความพึงพอใจร้อยละ 85
การกําหนด
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด :

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
5

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยวัดจากจํานวนงานการจัดหาน้ํากินน้ําใช้และงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท ที่ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2561 โดยแต่ละงานมีความหมาย ดังนี้
1. งานการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ หมายถึง การขุด/ลอก แหล่งน้ําและลําน้ํา การก่อสร้างฝายน้ําล้น งานก่อสร้างระบบประปา การติดตั้ง
เครื่องกรองน้ํา การก่อสร้างถังเก็บน้ํา และการขุดเจาะบ่อบาดาล
2. งานการก่อสร้างเส้นทางชนบท หมายถึง การก่อสร้าง การปรับปรุง ซ่อมทางผิวจราจรลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรัง
กิจกรรมที่ดําเนินการ รวม 450 งาน ได้แก่
1. การก่อสร้างทางชนบท จํานวน 98 งาน
2. การจัดหาน้ํากินน้ําใช้ จํานวน 352 งาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

เงื่อนไข:
ผลการดําเนินงาน:

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

วัดความสําเร็จจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ดําเนินการแล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ
ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
โดยมีผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 105.78
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ =

จํานวนโครงการที่ดําเนินการสําเร็จ x 100
จํานวนโครงการตามเป้าหมายผลผลิต

=

238 X 100
225

=

105.78
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดําเนินการ:

หลักฐานอ้างอิง:

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

1. กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาประเทศตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 450 โครงการ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้
1.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 98 งาน
1.2 โครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ จํานวน 352 งาน
2. กองบัญชาการกองทัพไทย มีแผนการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน จํานวน 225 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 35 งาน
2.2 โครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ จํานวน 190 งาน
3. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โดยโครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท และ โครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือน จํานวน 238 งาน คิดเป็นร้อยละ 105.78
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2) ดังนี้
3.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 36 งาน จากเป้าหมาย 35 งาน
3.2 โครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ จํานวน 202 งาน จากเป้าหมาย 190 งาน
1. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ
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องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูร
ณาการ
การดําเนินงานร่วมกัน หลายหน่วยงาน (Agenda Base)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด : ตามมติ ครม. เมื่อ 11 ต.ค.59 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ในลักษณะการแจ้งข่าวสาร แจ้งเตือน โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นที่สนใจหรือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งต้อง
คํานึงถึง
ความถูกต้อง ความรวดเร็วของข่าวสาร และปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ต้องมีผลการดําเนินการร้อยละ 100 ของแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
ความเชื่อโยง: ตัวชี้วัดที่ 2.1.1: ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
(Baseline Data)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ภารกิจหลัก
ปี 2561 2558 2559 2560 ไม่ผ่าน
ผ่าน
1. การพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. การป้องกันประเทศ
3. การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ
4. การเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางทหารกับ

(ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์)

ร้อยละการดําเนินการตามแผน
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

100

-

-

5

൏100

100
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

ต่างประเทศ
5. การพัฒนาประเทศเพื่อ
ความมั่นคงและการ
ช่วยเหลือประชาชน
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ ร้อยละ 100
รอบ 12 เดือน สามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ ร้อยละ 100
การกําหนด
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด :

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
5

พิจารณาจากการดําเนินการ ดังนี้
1. ส่วนราชการจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบฟอร์มที่กําหนด
2. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประกอบด้วย ผลการดําเนินงานที่ได้ทํามาแล้ว นโยบายสําคัญของรัฐบาล
ที่เป็น High Impact High Value นโยบายสําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยเทียบ
ผลการดําเนินงานกับแผนฯ ที่กําหนดไว้ รายงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
เงื่อนไข:
ผลการดําเนินงาน:

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
โดยมีผลการดําเนินการสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ร้อยละการดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ = จํานวนแผนฯ ที่ดําเนินการได้ X 100
จํานวนแผนฯ ทั้งหมด
= 91 X 100
91
= 100
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ บก.ทท. ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้
มาตรการที่ได้ดําเนินการ: 1. ขอรับการสนับสนุนแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยจาก นขต.บก.ทท. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2 และ 3)
2. นขต.บก.ทท. ส่งข้อมูลแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยให้ กร.ทหาร (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4 - 7)
3. กร.ทหาร นําข้อมูลแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ นขต.บก.ทท. มาจัดทําแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ บก.ทท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบฟอร์มที่ สพร.กห. กําหนด (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 8)
4. ขออนุมัติแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 9)
5. รวบรวมข่าวและจั ด ทํ าผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการสร้ างความรั บรู้ความเข้ า ใจแก่ ประชาชนของ บก.ทท. ประจําปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

6. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 1 การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 11)
7. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 2 การป้องกันประเทศ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 12)
8. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 13)
9. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 4 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 14)
10. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 5 การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 15)
11. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 6 การบริหารจัดการกองทัพ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 16)
12. ผลการดําเนินงานตามแผนฯ หมวด 7 การแถลงผลงานของ บก.ทท. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 17)
หลักฐานอ้างอิง:

1. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 1 (6 เดือน)
2. หนังสือ สปส.กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306.5/799 ลง 1 พ.ย.60 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนแผนการดําเนินงานที่สําคัญของส่วนราชการ
ใน บก.ทท.
3. ข่าวราชการ ด่วนมาก ที่ กห 0306/3391 ลง 1 พ.ย.60
4. หนังสือ ศปร. ด่วนมาก ที่ กห 0301.9/2392 ลง 10 พ.ย.60 เรื่อง ส่งแผนการดําเนินงานที่สําคัญ และรายชื่อผู้แทนหน่วยฯ
5. หนังสือ นทพ. ด่วนมาก ที่ กห 0309/3084 ลง 14 พ.ย.60 เรื่อง ขอส่งแผนการดําเนินงานที่สําคัญของ นทพ.ฯ และรายชื่อผู้แทนหน่วย
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
6. หนังสือ ขว.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0303/4895 ลง 23 พ.ย.60 เรื่อง ขอส่งแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยที่ประสงค์จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
7. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/5419 ลง 4 ธ.ค.60 เรื่อง แผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนรับทราบ
8. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การให้คะแนน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

9. หนังสือ สปส.กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306.5/885 ลง 27 พ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ
บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
1. การพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. การป้องกันประเทศ
3. การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ
4. การเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศ
5. การพัฒนาประเทศเพื่อ
ความมั่นคงและการ
ช่วยเหลือประชาชน
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เป้าประสงค์
(ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัด
ร้อยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์

ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้
คะแนน
เป้าหมาย (Baseline Data)
ปี 2561 2558 2559 2560 ไม่ผ่าน ผ่าน
100

-

-

หมายเหตุ

ผ่าน ൏100 100

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวที่มีคุณภาพและรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่กําหนดร้อยละ 100
ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวที่มีคุณภาพและรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่กําหนด ร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

การกําหนด
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด:

ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้
คะแนน
เป้าหมาย (Baseline Data)
ปี 2561 2558 2559 2560 ไม่ผ่าน ผ่าน

ตัวชี้วัด
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

หมายเหตุ

ส.ค.

ก.ย
.
5

พิจารณาจาก
1. ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวที่มีคุณภาพและรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลาการตอบสนองที่กําหนดไว้ (ร้อยละ 100)
2. ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
3. ส่งเอกสารหลักฐานการดําเนินการ เช่น ภาพการแถลงข่าว, เว็บไซต์, คลิปการแถลงข่าว ที่ส่วนราชการเผยแพร่ข่าวการชี้แจง ฯลฯ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spokesman@prd.go.th ภายใน 2 วัน นับจากเวลาที่รายงานผลการชี้แจงประเด็นข่าวผ่าน IR – Chat
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการรายงาน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพ คือ 1.5 คะแนน สําหรับ
การดําเนินการต่อประเด็นข่าวสารสําคัญในแต่ละครั้งที่ได้รับการสั่งการให้ดําเนินการ รายละเอียดดังนี้
1. การชี้แจงภายในระยะเวลาที่กําหนด
: ตรงเวลาภายใน 1 วัน ได้ 1 คะแนน เกิน 1 วัน หรือไม่ตอบไม่ได้คะแนน
2. เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น
: ครบถ้วนทุกประเด็น ได้ 1 คะแนน ตรงบางประเด็น ได้ 0.5 คะแนน ไม่ตรงประเด็นไม่ได้คะแนน
3. ช่องทางการชี้แจง 4 ช่องทาง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์
: 3 ช่องทางหรือมากกว่า ได้ 1 คะแนน 1 หรือ 2 ช่องทาง ได้ 0.5 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ได้คะแนน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
เงื่อนไข :
ผลการดําเนินงาน:

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้
คะแนน
เป้าหมาย (Baseline Data)
ปี 2561 2558 2559 2560 ไม่ผ่าน ผ่าน

หมายเหตุ

1. กรณีชี้แจงไม่ทัน เวลาที่กําหนดถือว่า “ไม่ผ่านการประเมิน”จะไม่พิจารณาคุณภาพข่าว
2. กรณีไม่ระบุช่องทางเผยแพร่ ถือว่า “ไม่ผ่านการประเมิน” จะไม่พิจารณาคุณภาพข่าว
ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
สามารถเตรียมความพร้อมในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีคุณภาพและสามารถรายงานเข้าสู่ระบบฯ ได้ทันตามระยะเวลา
การตอบสนองที่กําหนด ร้อยละ 100 ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนยังไม่มีประเด็นข่าวสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ บก.ทท.
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ บก.ทท. ได้เตรียมความพร้อมในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้
มาตรการที่ได้ดําเนินการ: 1. กร.ทหาร จัดตั้งกลุ่มไลน์ บก.ทท. (RTARF – Chat) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มไลน์ IA – Chat และกลุ่มไลน์ สป. (MOD - Chat) (หลักฐาน
อ้างอิงหมายเลข 1)
2. กร.ทหาร ขอรับการสนับสนุนรายชื่อผู้แทนหน่วยเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ RTARF – Chat จาก นขต.บก.ทท. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2 - 3)
3. กร.ทหาร ปรับปรุงคู่มือเพื่อสนับสนุนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ของ บก.ทท. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4)
4. กร.ทหาร ติดตามสถานการณ์ข่าวสารประจําวันในกลุ่มไลน์ MOD - Chat (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5) หากมีประเด็นข่าวสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับ บก.ทท. กร.ทหาร และผู้แทนหน่ วยที่ เกี่ยวข้ องร่ วมกั นจัด ทํ าข้ อมูลชี้ แจงต่อกลุ่ มไลน์ IR – Chat และกลุ่มไลน์ MOD - Chat ภายใน
24 ชั่วโมงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการรายงาน ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือน ยังไม่มีประเด็นการชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับ บก.ทท.
หลักฐานอ้างอิง:

1. ภาพกลุ่มไลน์ (RTARF – Chat)
2. ข่าวราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306/3391 ลง 1 พ.ย.60
3. รายชื่อผู้แทนหน่วยที่สามารถตกลงใจได้ในการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วย เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ RTARF – Chat
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้
คะแนน
เป้าหมาย (Baseline Data)
ปี 2561 2558 2559 2560 ไม่ผ่าน ผ่าน

หมายเหตุ

4. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
5. ภาพการติดตามสถานการณ์ข่าวสารประจําวันในกลุ่มไลน์ MOD - Chat
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ความสําเร็จของการดําเนินการของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทยในกรอบ ADMM – Plus และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด:
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน รมว.กห. ปี 61 ข้อ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และความร่วมมือ
ทางทหารกับมิตรประเทศ ด้วยการใช้กลไกและเวทีระหว่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่ได้จัดตั้งไว้แล้วในทุกระดับ รวมทั้งพิจารณาขยายขอบเขต
และพัฒนาความร่วมมือทางทหารไปยังมิตรประเทศที่ได้ดําเนินการอยู่แล้ว และประเทศที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ทั้งในด้านการฝึกศึกษา และแลกเปลี่ยนการ
เยือนในทุกระดับ การข่าวกรอง การปฏิบัติการด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย และภัยคุกคามข้ามชาติในลักษณะอื่นๆ โดยกําหนดความเร่งด่วนและ
ความสําคัญให้สอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2564 ตลอดจนจัดเตรียม
กําลังให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบขององค์การสหประชาชาติ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการ
บรรเทาภัยพิบัติแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้
เห็นถึงบทบาทของกองทัพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคงวามมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 4:การเสริมสร้าง
ความร่วมมือทาง
ทหารกับ
ต่างประเทศ

กองทัพประเทศ
เพื่อนบ้าน
ประเทศอาซียน
และองค์การ
ระหว่างประเทศ
ให้ความร่วมมือ

2.2 ความสําเร็จของการดําเนินการของ
คณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากลฝ่ายไทยในกรอบ
ADMM – Plus และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ปี 2561
จัดทําร่าง
กรอบแนวคิด
ในการฝึกร่วม
ในปี 62 และ
ร่าง รปจ. ว่า
ด้วยการ

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

-

จัดทําร่าง
กรอบแนวคิด
ในการฝึกร่วม
ในปี 62 และ
ร่าง รปจ. ว่า
ด้วยการต่อต้าน

หมายเหตุ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

และสนับสนุน
กิจการทางทหาร
ของ
กองบัญชาการ
กองทัพไทยและ
เหล่าทัพ

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

ต่อต้านการ
ก่อการร้าย
ภาคพื้นดิน
เสนอให้
กห.สปจ. และ
ประเทศสมาชิก
พิจารณา

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน
การก่อการร้าย
ภาคพื้นดิน
เสนอให้
กห.สปจ. และ
ประเทศสมาชิก
พิจารณา

เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน จัดทําร่างระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดิน เสนอให้ที่ประชุม EWG on CT พิจารณา
รอบ 12 เดือน ทําจัดทําร่างกรอบแนวคิดในการฝึกร่วมในปี 62 และร่าง รปจ. ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดินเสนอให้ กห.สปจ. และประเทศสมาชิกพิจารณา
การกําหนด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด :

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

5

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ บก.ทท. ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ “เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ” เพื่อให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน ๓ ปี ซึ่ง
ผู้แทนทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุม สรุปว่า ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเป็นความท้าทาย ความมั่นคงต่อทุกประเทศ ซึ่งเป็นการประเมินของความสําเร็จ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

ของการสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดําเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายไทยด้านการก่อการร้ ายสากลในกรอบการประชุ มระหว่ าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’
Meeting : ADMM-Plus)
การดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือ รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา
เป็นการร่วมกันพิจารณาและ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการปฏิบัติงาน 3 ปี โดยในปี 61 มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. จัดทําร่างระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดิน
2. เสนอร่าง รปจ. ให้กับ กห.สปจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. จัดทําร่าง รปจ. เสนอให้ที่ประชุม EWG on CT พิจารณา
4. ฝ่ายไทยจัดทําร่างกรอบแนวคิดในการฝึกร่วมในปี 62 และร่าง รปจ. ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดินเสนอให้ กห.สปจ.
พิจารณาขั้นต้น
5. ฝ่าย สปจ. พิจารณา ความถูกต้อง แจกจ่ายให้ประเทศสมาชิก 18 ประเทศ เพื่อนําเสนอ กห.ของประเทศสมาชิก ทบทวน
เงื่อนไข:

1. กิจกรรมหากได้รับอนุมัติแล้ว และไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ภัยสงคราม การเมืองภายในประเทศ/ประเทศ คู่ภาคี ภัย
พิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง หากดําเนินการไปแล้วจะเกิดผลเสียหายต่อกองทัพหรือประเทศไม่ถือว่ากิจกรรมนั้นเป็นความผิดของเจ้าของกิจกรรม รวมถึงให้ถือว่า
มีคะแนนจากกิจกรรมนั้นตามปกติ
2. กรณีที่กิจกรรมใดไม่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจาก ผบ.ทสส./รมว.กห. และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ถือกิจกรรมนั้นไม่นํามาคิดเป็นคะแนนที่เป็นผลเสียหาย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
ผลการดําเนินงาน:

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด
ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ

สูงกว่าเป้าหมาย

5
โดยมีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ในรอบ 6 เดือน สามารถจัดทําร่างกรอบแนวคิดในการฝึกร่วมในปี 62 และร่าง รปจ. ว่าด้วย
การต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดินเสนอให้ กห.สปจ. และประเทศสมาชิกพิจารณา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ การดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือ รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา
มาตรการที่ได้ดําเนินการ: เป็นการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการปฏิบัติงาน 3 ปี โดยดําเนินการ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1 - 6) ดังนี้
1. จัดทําร่างระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นดิน
2. เสนอร่าง รปจ. ให้กับ กห.สปจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. จัดทําร่าง รปจ. เสนอให้ที่ประชุม EWG on CT พิจารณา
หลักฐานอ้างอิง:
1. หนังสือสรุปผลการประชุม
2. Chapter 7_Unban_CT_OP
3. ANNEX A
4. ANNEX B
5. ANNEX C
6. ANNEX D
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องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : การพัฒนานวัตกรรม “การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ให้สามารถทํางานในรูปแบบ Web Application”
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด:
ระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ของ บก.ทท. ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการทํางานในรูปแบบ Client – Server มีความยุ่งยากในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน ระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ของ บก.ทท. และยังมี
ข้อจํากัดในการพัฒนาระบบงานให้รองรับอุปกรณ์มือถือ รวมถึงยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สําหรับการบริหารจัดการข้อมูลกําลังพล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ, แผนฯ 12, SDG, ยุทธศาสตร์จัดสรรตามเอกสารงบประมาณ
...........................................................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็น
เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
(Baseline data)
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ปี 2561
ภารกิจหลัก
2558 2559 2560 ไม่ผ่าน
ผ่าน
ประเด็น
กองบัญชาการกองทัพไทย
4.1 การพัฒนานวัตกรรม
ได้นวัตกรรม
50 ผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีความพร้อมและมีขีด
“การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน ด้านการ
ตั้งแต่ 50
:การป้องกัน
ความสามารถ ในการ อํานวย
กําลังพล ให้สามารถทํางานใน
บริหาร/
คะแนน ขึ้นไป
ประเทศ
การร่วมในการป้องกันประเทศทั้ง รูปแบบ Web Application”
องค์การ
ในยามปกติและยามสงคราม
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ได้นวัตกรรมด้านการบริหาร/องค์การและผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม 50 คะแนน ขึ้นไป
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก
คําอธิบายตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การประเมิน
(Baseline data)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
2558 2559 2560 ไม่ผ่าน
ผ่าน
เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศด้านกํ าลังพล ที่ สามารถทํางานในรูป แบบ Web Application มาใช้บริ หารจัดการงานด้ านกํ าลั งพล (Personnel
Management Information System : PMIS) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีข้อมูลกําลังพลที่
ถูกต้องและทันสมัย เพื่อใช้ประกอบการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ โดยใช้เป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถติดตาม ประเมินและรายงานผลข้อมูลผ่านWeb Application ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูล และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ในรูปแบบ Web Application
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ในรูปแบบ Web Application จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
3. กําหนดผู้รับผิดชอบบริหารจัดการข้อมูล (Information Management Officer: IMO) และกําหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ในรูปแบบ Web Application และการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
4. ทดสอบระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ในรูปแบบ Web Application ที่สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายไร้สาย กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทํารายงานและคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านกําลังพล ในรูปแบบ Web Application และส่งมอบให้กับหน่วยที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย
ปี 2561

เงื่อนไข:
ผลการดําเนินงาน:

ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
หลักฐานอ้างอิง:
-
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องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หลักการ เหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดตัวชี้วัด : เป็นการจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1. การจัดทําแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ./2561
2. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
3. เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS
ความเชื่อมโยง:
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่งความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

- ผลการดําเนินงาน/ ผลการดําเนินงาน/
1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
(ตามประเด็น การจัดทําและ
ผลการดําเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ
ผลผลิตโครงการ
พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์) ดําเนินการตาม ผลผลิตโครงการ
น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. การป้องกันประเทศ
แผนการ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
และผลการเบิกจ่าย และผลการเบิกจ่าย
หรือผลการเบิกจ่าย
3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ขับเคลื่อน
น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ขึ้นไป
4. การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร
ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
กับต่างประเทศ
5. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและ
การช่วยเหลือประชาชน
เป้าหมาย :
รอบ 6 เดือน ผลการดําเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป
รอบ 12 เดือน ผลการดําเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

การกําหนด
ค่าเป้าหมาย:

คําอธิบายตัวชี้วัด :

เป้าหมาย
ปี 2561

ตัวชี้วัด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560
ก.พ.

มี.ค.

เป้าหมายปี 61

5

ผลการดําเนินงาน

5

เม.ย.

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ

ผ่าน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
5

วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/งาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 10 โครงการ/งาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ระยะที่ ๒
4. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ออฟเซทและอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ
5. การปฏิบัติการงานข่าวใน จชต.
6. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์การร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
7. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน
8. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

9. การจัดหาน้ํากินน้ําใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
10. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
เงื่อนไข:
ผลการดําเนินงาน:

ต่ํากว่าเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5
โดยมีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ในรอบ 6 เดือน
ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 79.94 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 72.65
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
1. ร้อยละเฉลี่ยผลการดําเนินงาน

= (57.14 + 100 + 100 + 100 + 100 + 95 + 90 + 48 + 63.72 + 45.53)
= 79.94
10
2. ร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย (GFMIS) = (100 + 98.29 + 100 + 100 + 79.77 + 81.91 + 35.68 + 47.83 + 37.51 + 45.53) = 72.65
10
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/ บก.ทท. ดําเนินงานโครงการ/งาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรการที่ได้ดําเนินการ: จํานวน 10 โครงการ/งาน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 13) มีผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1 และ 2) ดังนี้
ยุทธศาสตร์พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3)
มีผลการดําเนินงาน 2 งาน จากเป้าหมาย 3.5 งาน คิดเป็นร้อยละ 57.14
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 0.0553 ล้านบาท จากเป้าหมาย 0.0553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4)
มีผลการดําเนินงาน 1 งาน จากเป้าหมาย 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 233.4500 ล้านบาท จากเป้าหมาย 237.500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.29
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ระยะที่ ๒ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5)
มีผลการดําเนินงาน 0.5 งาน จากเป้าหมาย 0.5 งาน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 89.580 ล้านบาท จากเป้าหมาย 89.580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
4. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ออฟเซทและอุปกรณ์ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6)
มีผลการดําเนินงาน 1 งาน จากเป้าหมาย 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 145.5267 ล้านบาท จากเป้าหมาย 89.5800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ
5. การปฏิบัติการงานข่าวใน จชต. (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 7)
มีผลการดําเนินงาน 4 พื้นที่ จากเป้าหมาย 4 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 100
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 7.4154 ล้านบาท จากเป้าหมาย 9.3002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.77
6. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 8)
มีผลการดําเนินงาน 0.76 งาน จากเป้าหมาย 0.8 งาน คิดเป็นร้อยละ 95
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 16.6471 ล้านบาท จากเป้าหมาย 20.3238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.91
ยุทธศาสตร์การร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
7. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 9)
มีผลการดําเนินงาน 0.9 งาน จากเป้าหมาย 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 90
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 2.3379 ล้านบาท จากเป้าหมาย 6.5531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.68
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน
8. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10)
มีผลการดําเนินงาน 36 งาน จากเป้าหมาย 75 งาน คิดเป็นร้อยละ 48
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 478.3193 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,000.1399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.83
9. การจัดหาน้ํากินน้ําใช้ในพื้นที่เป้าหมาย (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 11)
มีผลการดําเนินงาน 202 งาน จากเป้าหมาย 317 งาน คิดเป็นร้อยละ 63.72
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 445.6919 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1,188.3162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.51
10. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 12)
มีผลการดําเนินงาน 0.40 งาน จากเป้าหมาย 0.9 งาน คิดเป็นร้อยละ 45.53
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวนเงิน 173.1399 ล้านบาท จากเป้าหมาย 380.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.53
หลักฐานอ้างอิง:

1. แบบฟอร์มที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (6 เดือน)
2. แบบฟอร์มที่ 5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนงาน/โครงการ รอบที่ 1 (6 เดือน)
3. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4. โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ระยะที่ ๒
6. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ออฟเซทและอุปกรณ์
7. การปฏิบัติการงานข่าวใน จชต.
8. โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
10. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ภารกิจหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2558 2559 2560

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน

11. การจัดหาน้ํากินน้ําใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
12. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
13. ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
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