รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 6 เดือน
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกําลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้
มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท.บัณฑิตย์ บุณยะปาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.อ. ธีระพงษ์ นุ่มทิพย์
พ.ท.หญิง พิสัชกุญช์ แสงเมฆ
เบอร์ติดต่อ : 0 2572 1505
เบอร์ติดต่อ : 0 2575 6585
คาอธิบาย :
ความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกําลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
องค์ประกอบการสร้างเครือข่าย ดังนี้
1. มีการรวมกลุ่มและทํากิจกรรมร่วมกัน
2. จัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ และมีการจัดตั้งแกนนํา
3. กําหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารตามความเหมาะสมของกลุ่ม
4. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5. มีการติดตาม/สรุป/รายงานผล
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บก.ทท. มีแผนการสร้างเครือข่ายกําลังพลและประชาชน จํานวน 9 เครือข่าย ดังนี้
1. แผนงาน/โครงการปลูกฝังค่านิยมหลัก 3 เครือข่าย
2. แผนงาน/โครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชน 6 เครือข่าย
ระดับคะแนน
การดาเนินงาน
1
2
3
ดําเนินการสร้างเครือข่ายประชาชนและกําลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สําเร็จทั้ง 9 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100
4
5
เครื อข่า ยประชาชนและกําลั งพลฯ สามารถดํา เนินการตามบทบาทและกิจกรรม มีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเทิดทูน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจที่พระองค์
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เกิดความรัก ความเทิดทูนในสถาบัน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยในการเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ นร่ ว มกั บ บก.ทท. ได้ 9 เครื อ ข่ า ย
คิดเป็นร้อยละ 100
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการสร้าง
เครือข่ายประชาชนและกําลังพลในการเฝ้าตรวจ
และป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ระดับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับความสาเร็จ (Milestone)
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1

2


3



4




5





การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ระดับความสําเร็จของการสร้าง
เครือข่ายประชาชนและกําลังพลใน
การเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มี
การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

12

ขั้นตอนที่ 5

5

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
0.6000
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. กองบั ญชาการกองทัพไทย ได้จัดทําแผนการสร้างเครือข่ายกําลังพลและประชาชนในการเฝ้ าตรวจและ
ป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีจํานวน 9 เครือข่าย (หลักฐาน
อ้างอิงหมายเลข 1) ดังนี้
1.1 ปลูกฝังค่านิยมหลัก 3 เครือข่าย กําลังพล บก.ทท.
1.2 ฝึกอบรมผู้นําเยาวชน 6 เครือข่าย พื้นที่เป้าหมาย จ.นครพนม (2 รุ่น) จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.เชียงใหม่
จ.พิษณุโลก
2. กองบัญชาการกองทัพไทยได้ดําเนินการตามแผนฯ ได้ครบถ้วนทั้ง 9 รุ่น ดังนี้
2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดําเนินกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย
ให้ กํ าลั งพลมี พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ของกองบั ญชาการกองทั พไทย มี พฤติ กรรมในการประพฤติ ปฏิ บั ติตนเป็ นอั นหนึ่ ง
อันเดียวกัน ดําเนินการ 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน มีห้วงเวลาการการดําเนินการดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)
รุ่นที่ 1 ดําเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.57
รุ่นที่ 2 ดําเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 ม.ค.58
รุ่นที่ 3 ดําเนินการระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.58
ผลลั พธ์ ที่ ได้ คือ กํ าลั งพลมี จิ ตสํ านึ กในความรั กชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และได้ มีก ารสร้า ง
เครือข่ายสําหรับการติดต่อ ประสานงาน ส่งข่าวสารกันทั้ง 3 รุ่น 3 เครือข่าย ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3 - 6)
2.1.1 มีการรวมกลุ่มและทํากิจกรรมร่วมกัน
2.1.2 มีการจัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ และมีการจัดตั้งแกนนํา 3 กลุ่ม ๆ ละ
100 นาย
2.1.3 กําหนดใช้ “Line” ในการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม
2.1.4 มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.5 มีการติดตาม/สรุป/รายงานผล
2.2 กองบัญชาการกองทัพไทยได้ฝึกอบรมผู้นาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 6 รุ่น รุ่นละ 150 คน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
และเยาวชน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความชํานาญ มาบรรยายในเรื่องการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมีพื้นที่และห้วงเวลาการดําเนินการดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)
รุ่นที่ 1 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จ.นครพนม ดําเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย.57
รุ่นที่ 2 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จ.นครพนม ดําเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 ธ.ค.57
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รอบ 6 เดือน
รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รุ่นที่ 3 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จว.สุรินทร์ ดําเนินการระหว่างวันที่ 17 – 19 ธ.ค.57
รุ่นที่ 4 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จว.ศรีสะเกษ ดําเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.57
รุ่นที่ 5 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ดําเนินการระหว่างวันที่ 21 – 23 ม.ค.58
รุ่นที่ 6 อบรมเยาวชน ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก ดําเนินการระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.58
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานส่งข่าวสารได้สําเร็จ 6 เครือข่าย ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 7 - 11)
2.2.1 มีการรวมกลุ่มและทํากิจกรรมร่วมกัน
2.2.2 มีการจัดทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ และมีการจัดตั้งแกนนํา
2.2.3 กําหนด Facebook เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่ม
2.2.4 มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2.5 มีการติดตาม/สรุป/รายงานผล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. นโยบายของผู้บังคับบัญชา
2. งบประมาณ
3. กําลังพลที่ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านสื่อต่างๆ หน่วยงานที่ฝึก
4. ความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียน
5. อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บก.ทท. ได้อุทธรณ์ จานวนเครือข่ายในตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชน
และกาลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริ ย์ จากจานวน 39 เครือข่าย เป็น
จานวน 9 เครือข่าย คือ ฝึกอบรมผู้นาเยาวชนจานวน 6 เครือข่าย และปลูกฝังค่านิยมหลักจานวน 3 เครือข่าย ตาม
หนังสือ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห 0300/1733 ลง 29 ก.ค.58 เนื่องจากกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งของ บก.ทท.
เป็นการดาเนินการภายใต้ผลผลิตการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่ ผลผลิต การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทา
ความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งมี วัตถุประสงค์ในการดาเนินการแตกต่างกัน จึงยังไม่
ตรงประเด็นกับรายละเอียดของตัวชี้วัด (เอกสารตามที่แนบ)
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รายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/5962 ลง 27 ต.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจทิศทางของกองทัพและปลูกฝังค่านิยมหลักของ บก.ทท. สําหรับกําลังพล บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3. เอกสารการจัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลัก
4. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/2006 ลง 5 เม.ย.58 เรื่องขอความร่วมมือเข้ากลุ่มการสร้างรุ่นที่ประชาชน
และกําลังพลในการเฝ้าตรวจและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
5. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาง Line
6. เอกสารแสดงถึงการติดตามเครือข่ายการปลูกฝังค่านิยมหลัก
7. หนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/2853 ลง 31 ต.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการอบรมผู้นําเยาวชนไทย
ประจําปีงบประมาณ 2558
8. เอกสารการจัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นําเยาวชน
9. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทาง Facebook
10. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาง Facebook
11. เอกสารแสดงถึงการติดตามเครือข่ายผู้นําเยาวชน
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.2:ร้อยละความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ
จัดเก็บข้อมูล: พ.อ. เทอดไทย ทัพธานี
กากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท. วัลลภ รักเสนาะ
:พ.ท. สายทอง ปลัดกอง
: พล.ร.ต. ไกรศรี เกสร ร.น.
:พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ นักร้อง
โทรศัพท์ :02575 6407

โทรศัพท์ : 02575 6407
โทรศัพท์ : 02575 6198
โทรศัพท์ : 025750835

คาอธิบาย:
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 18 กําหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่
ควบคุ ม อํ า นวยการ สั่ ง การ และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของส่ ว นราชการในกองทั พ ไทยในการเตรี ย มกํ า ลั ง
การป้องกัน ราชอาณาจั กร และการดํา เนิ น การเกี่ยวกับการใช้กําลั ง ทหารตามอํานาจหน้า ที่ของกระทรวงกลาโหมให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการป้องกันราชอาณาจักรมีกรมเสนาธิการร่วม(กรม สธร.)
รับผิดชอบตามสายงานจํานวน 7 กรมได้แก่ กรมกําลังพลทหาร กรมข่าวทหารกรมยุทธการทหาร กรมส่งกําลังบํารุงทหาร กรมกิจการพล
เรือนทหาร กรมการสื่อสารทหาร และสํานักงานปลัดบัญชีทหารงานที่พิจารณาในการวัดประเมินผลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในแต่ละด้านดังนี้
1.2.1ด้านกําลังพล “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกําลังพล”
ประเมิน 5 งาน
1.2.1.1 สถานภาพกําลังพลในยามปกติ
1.2.1.2 สถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบ
1.2.1.3 ระบบข้อมูลกําลังสํารอง
1.2.1.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกําลังพล
1.2.1.5 การนําข้อมูลกําลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.
(COP)ได้
1.2.2 ด้านการข่าว “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว”
ประเมิน 5 งาน
1.2.2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558
1.2.2.2 การจัดทําข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ
1.2.2.3 การจัดทําบัญชีเป้าหมายร่วม
6

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.2.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง
1.2.2.5 การนําข้อมูลทําเนียบกําลังรบประเทศเป้าหมายลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบน
ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP) ได้
ด้านยุทธการ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ”
ประเมิน 6 งาน
1.2.3.1 แผนจัดวางกําลังตั้งแต่ยามปกติ
1.2.3.2 แผนป้องกันประเทศ
1.2.3.3 ทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกําลังฝ่ายเรา
1.2.3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอํานวยการยุทธในการป้องกันประเทศ
1.2.3.5 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการ
1.2.3.6 การนําข้อมูลทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และ
เรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
ด้านส่งกําลังบํารุง “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกําลังบํารุง”
ประเมิน 4 งาน
1.2.4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์
1.2.4.2 การแสวงหาความร่วมมือการส่งกําลังบํารุงร่วม
1.2.4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกําลังบํารุง
1.2.4.4 การนําข้อมูลที่ตั้งการส่งกําลังบํารุง ร่วมตามแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศลงใน
ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
ด้านกิจการพลเรือน“ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน”
ประเมิน 2 งาน
1.2.5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน
1.2.5.2 การนําข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่
สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
ด้ า นการสื่ อ สารและสารสนเทศ“ร้ อ ยละเฉลี่ ย ความพร้ อ มในการป้ อ งกั น ประเทศด้ า นการสื่ อ สารและ
สารสนเทศ”

ประเมิน 3 งาน
1.2.6.1 การดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน)
1.2.6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท.
1.2.6.3 การนํ า ข้ อ มู ล ทางทหารลงในระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา(C4I) และเรี ย กใช้ ง านบนระบบแผนที่
สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
1.2.7 ด้านปลัดบัญชี“ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ”
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ประเมิน 2 งาน
1.2.7.1 การจัดทําข้อมูลสถานภาพงบประมาณ
1.2.7.2 การจัดทําข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ห้วง 6 เดือน และ 9 เดือน)
ลาดับตัวชี้วัด
1.ด้านกําลังพล (กพ.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศด้านกําลังพล”
2.ด้านการข่าว (ขว.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศด้านการข่าว”
3.ด้านยุทธการ (ยก.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศด้านยุทธการ”
4.ด้านส่งกําลังบํารุง (กบ.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศด้านส่งกําลังบํารุง”
5.ด้านกิจการพลเรือน(กร.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ ยความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน”
6.ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ (สส.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความ
พร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศ”
7.ด้านงบประมาณ (สปช.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศด้านงบประมาณ”
สรุปผลการดําเนินงาน

ระดับ
คะแนน
รอบ 6
เดือน
ร้อยละ
60
ร้อยละ
52
ร้อยละ
63.33
ร้อยละ
35
ร้อยละ
20
ร้อยละ
100
ร้อยละ
40
ร้อยละ
52.9

ระดับ
คะแนน
รอบ 9
เดือน
ร้อยละ
68
ร้อยละ
72
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
50
ร้อยละ
78.5

ระดับ
คะแนน
รอบ 12
เดือน
ร้อยละ
96
ร้อยละ
100
ร้อยละ
96.67
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
ร้อยละ
98.95

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น
20.45
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สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผล
การดาเนินงาน
ร้อยละ
96

1. ด้านกําลังพล “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกําลังพล”
1.1 สถานภาพกําลังพลในยามปกติ(ระดับ 5)
1.2 สถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบ(ระดับ 4)
1.3 ระบบข้อมูลกําลังสํารอง(ระดับ 5)
1.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกําลังพล(ระดับ 5)
1.5 การนํ า ข้ อ มู ล กํ า ลั ง พลลงในระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา(C4I)และเรี ย กใช้ ง านบนระบบแผนที่
สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้(ระดับ 5)
2. ด้านการข่าว “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว”
ร้อยละ
2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558 (ระดับ 5)
100
2.2 การจัดทําข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ(ระดับ 5)
2.3 การจัดทําบัญชีเป้าหมายร่วม(ระดับ 5)
2.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง(ระดับ 5)
2.5 การนําข้อมูลทําเนียบกําลังรบประเทศเป้าหมายลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และ
เรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP) ได้(ระดับ 5)
3. ด้านยุทธการ “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ”
ร้อยละ 96.67
3.1 แผนจัดวางกําลังตั้งแต่ยามปกติ(ระดับ5)
3.2 แผนป้องกันประเทศ(ระดับ 5 )
3.3 ทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกําลังฝ่ายเรา
(ระดับ 4)
3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอํานวยการยุทธในการป้องกันประเทศ
(ระดับ 5)
3.5 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการ(ระดับ5 )
3.6 การนําข้อมูลทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)
และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้(ระดับ 5 )
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4. ด้านส่งกําลังบํารุง “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกําลังบํารุง”
4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์(ระดับ 5)
4.2 การแสวงหาความร่วมมือการส่งกําลังบํารุงร่วม(ระดับ 5)
4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกําลังบํารุง(ระดับ 5)
4.4 การนําข้อมูลที่ตั้งการส่งกําลังบํารุงร่วมตามแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ
ลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้(ระดับ 5)
5. ด้านกิจการพลเรือน“ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน”
5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน(ระดับ 5)
5.2 การนําข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบน
ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้(ระดับ 5)
6.ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ“ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศ”
6.1 การดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร(เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน)(ระดับ 5)
6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท.(ระดับ 5)
6.3 การนําข้อมูลทางทหารลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่
สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้(ระดับ 5)
7.ด้านงบประมาณ (สปช.ทหาร) “ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ”
7.1 การจัดทําข้อมูลสถานภาพงบประมาณ(ระดับ 5)
7.2 การจัดทําข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ(ระดับ 5)

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ 100

สูตรการคานวณ:
ร้อยละความสําเร็จของ
การเตรียมความพร้อม= ผลรวมของร้อยละเฉลี่ยความพร้อมในการป้องกันประเทศ 7 ด้าน
ในการป้องกันประเทศ7
= 96+100+96.67+100+100+100+100
7
= 98.95
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เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ1

ระดับ2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

(1 คะแนน)

(2 คะแนน)

(3 คะแนน)

(4 คะแนน)

(5 คะแนน)

75

77.5

80

82.5

85

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ

ค่าคะแนน
น้าหนัก ผลการดาเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
(ร้อยละ)
24

ร้อยละ 98.95

5 คะแนน

1.2

ป้องกันประเทศ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกาลังพล เป็นการประเมิน 5 งาน ได้ความพร้อมร้อยละ 96 ค่าคะแนนได้ 5
คะแนนดังนี้
1.1 สถานภาพกาลังพลในยามปกติ ปัจจุบันสถานภาพกําลังพลตามที่หน่วยรายงานมีจํานวน21,364 นาย และข้อมูล
กําลังพลในระบบสารสนเทศด้านกําลังพลมีจํานวน 21,364 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกําลังพล บก.ทท. ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศด้านกําลังพลผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
1.2 สถานภาพกาลังพลส่วนกาลังรบการรายงานสถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบของ ทท. โดยเหล่าทัพ และส่วนราชการ
บก.ทท. จะรายงานสถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบมายัง กพ.ทหาร เป็นประจําทุก 3 เดือน(ไตรมาส) เพื่อรวบรวมรายงานสถานภาพ
กําลังพลส่วนกําลังรบ ทท. เสนอรายงานยก.ทหาร ปัจจุบันสถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบ ได้มีการดําเนินการรายงานแล้ว 3 ครั้ง
สําหรับการรายงานครั้งที่ 4 อยู่ในระหว่างดําเนินการ ผลการดําเนินงานระดับ 4 ค่าคะแนนได้ 4 คะแนน
1.3 ระบบข้อมูลกาลังสารองการรายงานสถานภาพกําลังพลสํารองของเหล่าทัพ โดยเหล่าทัพ จะรายงานยอดกําลังพล
สํารองให้กพ.ทหาร ทราบภายหลังที่ได้ดําเนินการเรียกพลเรียบร้อยแล้วปัจจุบันสถานภาพกําลังพลสํารอง ได้มีการบันทึกข้อมูล
แก้ไข ปี 58และสามารถทําการบันทึกได้เรียบร้อยแล้ว ผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
1.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกาลังพลกพ.ทหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อศึกษาข้อมูลและแนวทางปรับปรุง
รปจ.การปฏิบัติงานของ ฝกพ.ศบท. และ ฝกพ.ศปก.เหล่าทัพ และเตรียมการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ(CPX) ด้านกําลังพลร่วม เมื่อ 19 –
20 ม.ค.58 และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในสนามเพื่อประสานการปฏิบัติตาม รปจ.สนาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกําลังพล3 ครั้ง
และดําเนินการจัดการฝึกร่วมด้านกําลังพลในห้วง 8–10 ก.ค.58 และทําการประเมินความรู้ความเข้าใจของกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกร่วม
ด้านกําลังพลมีจํานวนกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึก กฝร. ด้านกําลังพลที่มีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กําหนด(อย่างน้อย
ร้อยละ 80) คิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวนกําลังพลที่เข้ารับการฝึกทั้งหมด ผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
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1.5 การนาข้อมูลกาลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.
(COP)ได้กพ.ทหาร จะทําการถ่ายโอนข้อมูลด้านกําลังพลจากระบบสารสนเทศด้านกําลังพลปกติ มาสู่ระบบควบคุมบังคับบัญชา
(C4I) สายงานกําลังพล (รายงานทางทหาร/MTF) ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกําลังพลในระบบสารสนเทศด้านกําลังพลมีจํานวน 21,364
นายสามารถถ่ายโอนข้อมูล และบันทึกในระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) สายงานกําลังพล ของจํานวนกําลังพล บก.ทท.
ทั้งหมด และระบบสามารถเรียกดูรายงานสถานภาพกําลังพลได้ในระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) ผลการดําเนินงานร้อยละ
100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
2.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าวเป็นการประเมิน 5 งานผลการดําเนินงานได้ความพร้อมร้อยละ 100
ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558ขว.ทหาร ได้จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาประมาณการข่าวกรองยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธ.ค.57ได้นําเรียน ผบ.ทสส. และอนุมัติ
แจกจ่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผลการดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
2.2. การจัดทาข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซี ยนและวิเคราะห์ขีดความสามารถขว.ทหาร ได้มีการจัดประชุมเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียน จํานวน9ประเทศ กพช. สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์เวียดนาม และดําเนินการแจกจ่ายหนังสือข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.3 การจัดทาบัญชีเป้าหมายร่วมขว.ทหาร ได้จัดประชุมเพื่อจัดทําและพัฒนาข้อมูลบัญชีเป้าหมายร่วมของประเทศ
สปป.ลาว และ กัมพูชา และดําเนินการแจกจ่ายบัญชีเป้าหมายร่วมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผลการดําเนินงานระดับ 5ค่า
คะแนนได้ 5 คะแนน
2.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้า นข่าวกรองได้ขออนุมัติให้กําลังพลจากหน่ว ยในประชาคมข่าวกรอง กห.
จํานวน 46 นายเข้ารับการฝึก ระหว่าง 6 – 8 พ.ค.58 ณ จว.ก.จ. เพื่อทดสอบการจัดตั้งศูนย์ประสานประชาคมข่าวกรอง
(ศป.ปข.(ส่วนหน้า)) ในพื้นที่วิกฤติ และทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจาก UAV ด้านการข่าวของเหล่าทัพจากพื้นที่ฝึกมายัง
ศบท.มีผลทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 84ผลการดําเนินงานร้อยละ 84ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
2.5 การนาข้อมูลทาเนียบกาลังรบประเทศเป้าหมายลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบ
แผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP) ได้ จํานวน 5 ประเทศ กพช. สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนามผลการดําเนินงาน
ระดับ 5 ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
3.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ เป็นการประเมิน 6 งาน ผลการดําเนินงานได้ความพร้อมร้อยละ 96.67
ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
3.1 แผนจัดวางกาลังตั้งแต่ยามปกติมกี ารประชุมเพื่อจัดและวางกําลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
คุกคามและนําเรียน ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ขออนุมัติ การจัดกําลังพล นขต.บก.ทท. ปฏิบัติงานตามคําสั่งการจัดและวางกําลังเพื่อ
ป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (ทรช.54) ประจําปีงบประมาณ 2558สรุปผลการปฏิบัติงานของ ศบท. ระหว่าง 26 - 28
ส.ค.58ผลการดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
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3.2 แผนป้องกันประเทศมีการประชุมและรวบรวมข้อมูลการปรับปรุงแผนป้องกันภัยทางอากาศและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการโครงการนําร่องระบบป้องกันภัยทางอากาศ และระบบป้องกันชายแดนเมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 และจัดการสัมมนา
ปรับปรุงแผนป้องกันภัยทางอากาศ ระหว่าง24 - 28 พ.ย. เพื่อจัดทําแนวคิดด้านยุทธการ และกําหนดกรอบแนวความคิดการ
ป้องกันภัยทางอากาศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และสรุปนําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อกรุณาทราบผล
การดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
3.3 ทาเนียบกาลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกาลังฝ่ายเรามีการรวบรวมข้อมูลด้าน
กําลังรบฝ่ายเราและประเทศเพื่อนบ้านมีการวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถของฝ่ายเรามีข้อมูลเปรียบเทียบอํานาจกําลัง
รบฝ่ายเรากับประเทศเพื่อนบ้านผลการดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอานวยการยุทธในการป้องกันประเทศได้ดําเนินการจัด ประชุม
ปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ.2550 ด้านยุทธการร่วมระหว่างวันที่ 9–13 ก.พ.58 และสรุปรายงานผลการ
ประชุมปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ทท. พ.ศ.2550 ด้านยุทธการร่วม และอนุมัติให้นําหลักนิยมฯ ไปใช้ในหน่วยปฏิบัติ
สถาบันการศึกษาและการฝึก CPXกฝร.58 เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และรายงานผลการปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ทท.
พ.ศ.2550 ด้านยุทธการร่วม นําเรียน ผบ.ทสส. ทราบ และจัดพิมพ์แจกจ่ายให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไปผลการ
ดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
3.5 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการได้จัดการฝึกปัญหาที่บังคับการด้านยุทธการ (CPX)กฝร.58 แล้วเมื่อ
11-22 พ.ค.58 ประเมินผลการฝึก ฝสธ.บก.ทท. ในสายงานด้าน กพ. ขว. ยก.กบ.กร. และ สส. ที่เข้ารับการฝึกสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 83ผลการดําเนินงาน ร้อยละ83 ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
3.6 การนาข้อมูลทาเนียบกาลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบน
ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้มีการนําทําเนียบกําลังรบลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) พร้อมได้ตรวจสอบข้อมูล
และแสดงผลบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม(COP) สามารถแสดงได้ร้อยละ 100 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ100 ค่าคะแนนได้
5 คะแนน
4. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกาลังบารุงเป็นการประเมิน 4 งานผลการดําเนินงานได้ความพร้อมร้อยละ
100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์กบ.ทหาร ได้สรุปสถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ครบตามวงรอบ
จํานวน 4 ครั้ง(1ครั้ง/ไตรมาส)ผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
4.2 การแสวงหาความร่วมมือการส่งกาลังบารุงร่วมได้ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งกําลังบํารุง
และความร่วมมืออื่นๆในด้านการส่งกําลังบํารุงทางทหาร จํานวน 5 กิจกรรมผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5
คะแนน
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4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกาลังบารุงกบ.ทหาร ได้มีการประชุมและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึก กฝกบ.กฝร.58 โดยส่วนประเมินผลได้ทําการออกแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลฝ่ายอํานวยการที่เข้ารับการฝึกปัญหาที่
บังคับการว่าสามารถปฏิบัติตาม รปจ. หรือ รรป. การส่งกําลังบํารุ งของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ตามบ่งการที่ได้รับในการฝึก
ปัญหาที่บังคับการ โดยผู้เข้ารับการฝึกฯ จะได้รับแบบทดสอบเมื่อวันที่ 6 พ.ค.58 จํานวน 31 นาย ผ่านเกณฑ์ 31 ผลการ
ดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
4.4 การนาข้อมูลที่ตั้งการส่งกาลังบารุงร่วมตามแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุม
บังคับบัญชา (C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้กบ.ทหาร ได้รวบรวมที่ตั้งด้านการส่งกําลัง
บํารุงตามแผนป้องกันประเทศและได้ประสาน สส.ทหารเพื่อจัดทําระบบที่ตั้งด้านการส่งกําลังบํารุง ให้สามารถแสดงในระบบ
COP ได้ โดยปัจจุบันสามารถดําเนินการได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
5.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกิจการพลเรือนเป็นการประเมิน 2 งาน ผลการดําเนินงานได้ความพร้อม
ร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือนได้จัดการฝึกปัญหาที่บังคับการ กฝกร.กฝร.58เมื่อ 6 – 26 พ.ค.58 และ
ประเมินผลการฝึกที่เข้ารับการฝึกสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75.32 ผลการดําเนินงานร้อยละ 75.32ค่าคะแนนได้
5 คะแนน
5.2 การนาข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.
(COP)ได้สามารถบันทึกข้อมูลศูนย์อพยพ ลงในระบบ ได้ จานวน 9 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่า
คะแนนได้ 5 คะแนน
6.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศเป็นการประเมิน 3 งานผลการดําเนินงานได้ความ
พร้อมร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
6.1 การดารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน)การดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะ
ส่วนที่มีระบบรายงาน) ในปีงบประมาณ 2558จํานวน 53 คู่สถานีการสื่อสารขาดการติดต่อจํานวน 7 คู่สถานีรวมเวลาขาดการติดต่อ
2,793 นาทีรวมเวลาการซ่อมบํารุงการสื่อสารให้เป็นปกติ 2,793นาทีของการดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่
มีระบบรายงาน) = 99.9895ผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท. ผลการดําเนินงาน ตั้งแต่ 1 ต.ค.57– 11 ก.ย.58ศรบ.ฝ
สส.ศบท.ฯ ควบคุมระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและระบบนําเสนอ ในการประชุมบรรยายสรุปสถานการณ์ ในห้วงของการ
สนับสนุนการฝึก จํานวน 34 ครั้ง โดยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
6.3 การน าข้อมู ลทางทหารลงในระบบควบคุ มบั งคับบั ญชา(C4I) และเรี ยกใช้ งานบนระบบแผนที่ สถานการณ์ ร่ วม ทท.
(COP)ได้ผลการดําเนินงาน ณ 26 ส.ค.58 ศรบ.ฝสส.ศบท.ฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูล ดังนี้
- ข้อมูลที่ตั้งทางทหาร จาก ทบ. จํานวน 687 รายการ
- ข้อมูลเป้าทางเรือ จาก ทร. จํานวน 140 รายการ
- ข้อมูลเป้าทางอากาศ จาก ทอ.จํานวน 449 รายการ
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รวมข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจาก เหล่าทัพ จํานวน 1,276 รายการ
ข้อมูลทางทหารที่สามารถแสดงผลได้บนระบบ COP จํานวน 1,276 รายการผลการดําเนินงานร้อยละ 100ค่าคะแนนได้5
คะแนน
7.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณเป็นการประเมิน 2 งานผลการดําเนินงานได้ความพร้อมร้อยละ 100
ค่าคะแนนได้ 5 คะแนนดังนี้
7.1 การจัดทําข้อมูลสถานภาพงบประมาณรวบรวมผลการเบิกจ่ายปี 58 ของ 4 หน่วยงานหลัก ตามแผนป้องกันประเทศ
ครบถ้วนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.58 (ไตรมาสที่ 4) ผลการดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
7.2 การจัดทําข้อมูล ประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล ประมาณการ
งบประมาณในภารกิจ ของพล.ร.2 พล.ร.3 และ พล.ร.7 ลงในโปรแกรมประมาณการงบประมาณแผนป้องกันประเทศผลการ
ดําเนินงานระดับ 5ค่าคะแนนได้ 5 คะแนน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีถัดไป : หลักฐานอ้างอิง :
1.ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านกําลังพล (เอกสารหมายเลข 1)
1.1 สถานภาพกําลังพลในยามปกติ
1.2สถานภาพกําลังพลส่วนกําลังรบ
1.3 ระบบข้อมูลกําลังสํารอง
1.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกําลังพล
1.5 การนําข้อมูลกําลังพลลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.(COP) ได้
2. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการข่าว (เอกสารหมายเลข 2)
2.1 การผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบแผนป้องกันประเทศปี พ.ศ.2558
2.2 การจัดทําข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียนและวิเคราะห์ขีดความสามารถ
2.3 การจัดทําบัญชีเป้าหมายร่วม
2.4 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านข่าวกรอง
2.5 การนํ าข้อมูล ทําเนีย บกําลั งรบประเทศเป้ าหมายลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่
สถานการณ์ร่วม ทท. (COP) ได้
3. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านยุทธการ (เอกสารหมายเลข 3)
3.1 แผนจัดวางกําลังตั้งแต่ยามปกติ
3.2 แผนป้องกันประเทศ
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3.3 ทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศและวิเคราะห์ขีดความสามารถกําลังฝ่ายเรา
3.4 หลักนิยม/แนวทาง/ประมาณการสนับสนุนการอํานวยการยุทธในการป้องกันประเทศ
3.5 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านยุทธการ
3.6 การนําข้อมูลทําเนียบกําลังฝ่ายเราตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) และเรียกใช้งาน
บนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
4. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกําลังบํารุง(เอกสารหมายเลข 4)
4.1 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์
4.2 การแสวงหาความร่วมมือการส่งกําลังบํารุงร่วม
4.3 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านการส่งกําลังบํารุง
4.4 การนําข้อมูลที่ตั้งการส่งกําลังบํารุงร่วมตามแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศลงในระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา (C4I)และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท. (COP)ได้
5. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านส่งกิจการพลเรือน(เอกสารหมายเลข 5)
5.1 การประเมินการฝึกร่วมกองทัพไทยด้านกิจการพลเรือน
5.2 การนําข้อมูลด้านกิจการพลเรือนลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.
(COP)ได้
6. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านการสื่อสารและสารสนเทศ(เอกสารหมายเลข 6)
6.1 การดํารงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (เฉพาะส่วนที่มีระบบรายงาน)
6.2 การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการฝึกของ บก.ทท.
6.3 การนําข้อมูลทางทหารลงในระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) และเรียกใช้งานบนระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม ทท.(COP)ได้
7. ความพร้อมในการป้องกันประเทศด้านงบประมาณ(เอกสารหมายเลข 7)
7.1 การจัดทําข้อมูลสถานภาพงบประมาณ
7.2 การจัดทําข้อมูลประมาณการด้านงบประมาณตามแผนป้องกันประเทศ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(.......) รอบ 6 เดือน
(.......) รอบ 9 เดือน
(  ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ร้อยละความสาเร็จของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
พล.ท.จํานงค์ จันพร
พ.อ. สาธิต พงษ์ศิริ
โทรศัพท์ : 0 2585 6487
โทรศัพท์ : 0 2963 6137
คาอธิบาย :
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมยุทธบริการทหาร ได้ดําเนินการตามแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ กลุ่มที่ 4 แบตเตอรี่ โดยจัดซื้อจากโรงงานแบตเตอรี่ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(ศอพท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ สป.กห. สามารถผลิตได้ โดยคํานวณจากร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์
ที่สั่งซื้อจากศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
การดําเนินงานจัดหาห้วงที่ 1 จํานวน 5 รายการ (139 หม้อ) มูลค่า 499,039.51 บาท ดังนี้
1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ (N 70) ขั้ว R
2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 80 แอมป์ (N 70 Z)
3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ (N 120)
4. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์ (N150)
5. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ (N 200)
การดําเนินงานจัดหาห้วงที่ 2 จํานวน 7 รายการ (108 หม้อ, น้ํากรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ํา) 1,200 ลิตร) มูลค่า
520,526.96 บาท ดังนี้
1. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 50 แอมป์/ชม. (N 50)
2. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์/ชม. (N 70 )
3. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 75 แอมป์/ชม. (DIN 75)
4. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์/ชม. (N120)
5. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์/ชม. (N150)
6. แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์/ชม. (N 200)
7. น้ํากรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ํา)
การดําเนินงานจัดหาห้วงที่ 3 จํานวน 2 เรื่อง รวม 5 รายการ ดังนี้
1.1 จัดหาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นาํ ขบวน จํานวน 1 รายการ วงเงิน 91,500.-บาท
- รายการแบตเตอรี่ 12 โวลท์ 12 แอมป์ ยี่ห้อ ยัวช่า รุ่น YTX 14-BS จํานวน 30 หม้อ
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1.2. จัดหาแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ํา) จํานวน 4 รายการ
293,171.86 บาท ดังนี้
- แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์/ชม. (N 70)
- แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์/ชม. (N 70 L )
- แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์/ชม. (N 70 Z)
- น้ํากรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ํา)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
30

ระดับ 2
35

ระดับ 3
40

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจาก ศอพท.
และมูลค่าผลิภัณฑ์ที่ซื้อจากทุกแหล่ง

ระดับ 4
45

ระดับ 5
50

จํานวน 1,404,238.33 บาท
จํานวน 1,404,269.- บาท

ร้อยละความสําเร็จของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจาก ศอพท. = มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ บก.ทท.ซื้อจาก ศอพท. (Y)x100
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ บก.ทท. ซื้อจากทุกแหล่ง (Z)
= 1,404,238.33 x100
1,404,269
=
99.997
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่
สนับสนุนภารกิจของเหล่าทัพได้ตาม
เป้าหมาย

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 99.997

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมยุทธบริการทหาร ได้ดําเนินการจัดหาแบตเตอรี่ แบ่งเป็น 3 ห้วง
มีผลการดําเนินการดังนี้.ห้วงที่ 1 จัดหาแบตเตอรี่ จํานวน 5 รายการ (139 หม้อ) เป็นเงิน 499,039.51 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1 – 9)
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ห้วงที่ 2 จัดหาแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรมผสม จํานวน 7 รายการ เป็นเงิน 520,526.96 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10 – 16)
ห้วงที่ 3 จัดหาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นําขบวน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 91,500.- บาท ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 18 – 24) และจัดหาแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรมผสม จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน
293,171.86 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 25 – 30)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ความชัดเจน ของการจัดหาตามตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้สําเร็จ
๒. ความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด
๓. ความพอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
๔. ขั้นตอนการดําเนินการแต่ละขั้นตอนจะต้องมีความชัดเจนสามารถดําเนินการให้สําเร็จได้
หลักฐานอ้างอิง :
ห้วงที่ 1 (1 – 9)
1.บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 5 พ.ย.57 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
3.หนังสือ กบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0305/746 ลง 13 ก.ค.52 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนความ
ต้องการผลิตภัณฑ์จาก ศอพท. ประจําปีงบประมาณ 2555- 2558 ของส่วนราชการใน บก.ทท.
4.หนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กห 0315/2663 ลง 14 พ.ย.57 เรื่อง ขอให้เสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์
5.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 7 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์
6.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กคง.ยบ.ทหาร เลขรับ 3052/57 ลง 17 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์
7.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 2579/57 ลง 22 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับพัสดุ จํานวน 5 รายการ ลง 21 มกราคม 2558
8.เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผูป้ ระกอบการ ตามฎีกาเบิกเงินเลขที่ 449/58 จํานวน 499,039.51 บาท
9.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ กห 0315.1/117 ลง 3 มี.ค.58 เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําเดือน ก.พ.58
ห้วงที่ 2 (10-17)
10.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 24 ก.พ.58 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม
11.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 27 ก.พ.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม
12.หนังสือ ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0315/434 ลง 2 มี.ค.58 เรื่อง ขอให้เสนอราคาแบตเตอรี่รถยนต์
และน้าํ กรดผสม
19

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

13. หนังสือ อท.ศอพท. ที่ กห 0206/403 ลง 2 มี.ค.58 เรื่อง ขอแจ้งราคาแบตเตอรี่ชนิดตะกัว่ –กรด
และน้าํ กรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้าํ ) และใบเสนอราคา ลง 2 มีนาคม 2558 กําหนดยืนราคา 120 วัน
กําหนดส่งมอบ 60 วัน
14. หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 468/58 ลง 6 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติ
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม
15. จก.ยบ.ทหาร อนุมัติซื้อ เมื่อ 10 มี.ค.58 ท้ายหนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ยบ.ทหาร
เลขรับ 409/58 ลง 9 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม
16. ครบกําหนดส่งมอบ ในวันที่ 5 ก.ค.58 และเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ประกอบการ ตามฎีกาเบิกเงิน
เลขที่ 1068/58 จํานวน 520,526.96 บาท
17.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ กห 0315.1/431 ลง 3 ส.ค.58 เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําเดือน ก.ค.58
ห้วงที่ 3 (18 – 24 วงเงิน 91,500.- บาท)
18.หนังสือ ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0315/439 ลง 31 มี.ค.58 เรื่อง ขอให้ยืนยันการผลิตแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์นาํ ขบวน
19.หนังสือกรอ.อท.ศอพท. ที่ กห 0206.6/523 ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง ขอแจ้งยืนยันการผลิตแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์นาํ ขบวน
20.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ที่ กห 0315.4/439 ลง 6 ก.ค.58 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นาํ ขบวน ให้กับ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. จํานวน 1 รายการ
21.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กคง.ยบ.ทหาร เลขรับ 1206/58 ลง 8 ก.ค.58 เรื่อง ขอรับการสนับ
งบประมาณ เป็นเงิน 91,500.- บาท
22.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ ต่อ กคง.ยบ.ทหาร เลขรับ 1206/58 ลง 21 ก.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติซื้อ
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์นาํ ขบวน โดยวิธตี กลงราคา จาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพรัชจักรกล
23.เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผูป้ ระกอบการ ตามฎีกาเบิกเงินเลขที่ 1177/58 จํานวน 91,500.- บาท
24.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ที่ กห 0315.1/494 ลง 1 ก.ย.58 เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําเดือน ส.ค.58
ห้วงที่ 3 (25 – 28 วงเงิน 293,171.86 บาท)
25.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 1523/58 ลง 3 ส.ค.58 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม
26.หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ยบ.ทหาร เลขรับ 1516/58 ลง 3 ส.ค.58 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 293,171.86 บาท
27.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 1523/58 ลง 6 ส.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้าํ กรดผสม
28.หนังสือ กจห.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กจห.ยบ.ทหาร เลขรับ 1523/58 ลง 14 ส.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติ
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และน้ํากรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ํา) จํานวน 4 รายการ จาก อท.ศอพท.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ( ..... ) รอบ 6 เดือน
( ..... ) รอบ 9 เดือน
(  ) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
พล.อ. ทวีป เนตรนิยม
พ.อ. นพดล ปิ่นทอง
โทรศัพท์ : 0 2193 6180
โทรศัพท์ : 0 2193 6111
คาอธิบาย :
บก.ทท. โดย นทพ. ได้ดาํ เนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขึ้นโดยวัดจากจํานวนงานการจัดหาน้ํากินน้าํ ใช้และงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท ที่
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558
งานการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ หมายถึง การขุด/ลอก แหล่งน้ําและลําน้ํา การก่อสร้างฝายน้าํ ล้น งานก่อสร้างระบบ
ประปา การติดตั้งเครื่องกรองน้ํา การก่อสร้างถังเก็บน้าํ และการขุดเจาะบ่อบาดาล
งานการก่อสร้างเส้นทางชนบท หมายถึง การก่อสร้าง การปรับปรุง ซ่อมทางผิวจราจรลาดยางคอนกรีตเสริม
เหล็กและลูกรัง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 82 โครงการ และ โครงการ
พัฒนาแหล่งน้าํ จํานวน 343 โครงการ รวม 425 โครงการ ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ดําเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบและ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายผลผลิต จํานวน 425 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 91.25 จึงมีคะแนนอยู่ในระดับ 5
เกณฑ์การให้คะแนน :
 ดําเนินการตามแผนพัฒนาประเทศได้ตาม
เป้าหมายผลผลิตร้อยละ 95
 ดําเนินการตามแผนพัฒนาประเทศได้ตาม
เป้าหมายผลผลิตร้อยละ 100
 สํารวจความพึงพอใจโดยมีผลสํารวจอยู่ที่
ร้อยละ 80
 สํารวจความพึงพอใจโดยมีผลสํารวจอยู่ที่
ร้อยละ 85
 สํารวจความพึงพอใจโดยมีผลสํารวจอยู่ที่
ร้อยละ 90

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนงานพัฒนาประเทศประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558

น้าหนัก
(ร้อยละ)
17

ผลการดาเนินงาน
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
ประเทศได้ตาม
เป้าหมายผลผลิต
ร้อยละ 100 และ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1700

จากการสํารวจ
ความพึงพอใจ โดย
มีผลสํารวจอยู่ที่
ร้อยละ 91.25

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
1. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 82 โครงการ และ โครงการ
พัฒนาแหล่งน้าํ จํานวน 343 โครงการ รวม 425 โครงการ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน ดําเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบและดําเนินการได้ตามเป้าหมายผลผลิต จํานวน 425 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2 และ 3) โดยแยกตาม นขต.นทพ. ดังนี้
สนภ.1 นทพ. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 16 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ จํานวน 16 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้าํ จํานวน 76 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน 76 โครงการ
สนภ.2 นทพ. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 13 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ จํานวน 11 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้าํ จํานวน 60 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน 60 โครงการ
สนภ.3 นทพ. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 10 โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ จํานวน 9 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน 43 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน 43 โครงการ
สนภ.4 นทพ. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 28 โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จและส่งมอบโครงการ จํานวน 19 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน 76 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน
76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
สนภ.5 นทพ. โครงการที่ดําเนินงานประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 15 โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จและส่งมอบโครงการ จํานวน 15 โครงการ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน 88 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน
88 โครงการ
2. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชนที่ได้รบั ประโยชน์)
ต่อโครงการก่อสร้างเส้นทางชนบทและโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา โดยขอรับการสนับสนุนการสุ่มตัวอย่างเพื่อทําการ
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สํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4 และ 5) เพื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง
ตามหลักการสถิติ หลักการการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการสุ่มตัวอย่างผู้รับ
ผลประโยชน์ จํานวน 1,000 ตัวอย่าง ดังนี้ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 6 และ 7)
2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท จํานวน 500 ตัวอย่าง
2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
จํานวน 500 ตัวอย่าง
3. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 1,000 ชุด โดยเข้าไป
ในพื้นที่ตัวอย่างและสอบถามพูดคุยกับผู้รับประโยชน์ตามจํานวนที่สาํ นักงานสถิติแห่งชาติกําหนด และดําเนินกรรมวิธี
ทางสถิติกับข้อมูลทีไ่ ด้ โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91.25 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 8)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ความชัดเจนของนโยบาย ได้แก่ นโยบายแต่ละตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้สําเร็จ
2. ความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ความพอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุและเครื่องมือ
4. ความพร้อมของกลุ่มราษฎรที่ได้รับประโยชน์ของแต่ละโครงการ
5. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจและสังคม
6. รูปแบบในการเข้าดําเนินการแต่ละโครงการจะต้องมีความชัดเจนสามารถดําเนินโครงการให้สําเร็จได้
7. การสนับสนุนด้านการระวังป้องกันให้กับหน่วยปฏิบัติงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เอกสารส่งมอบโครงการตามแผนงานจัดหาน้ํากินน้าํ ใช้
3. เอกสารส่งมอบโครงการตามแผนงานการก่อสร้างเส้นทางชนบท
4. บัญชีรายชื่อพืน้ ที่การดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและงานจัดหา
น้ํากินน้ําใช้
5. หนังสือ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ กห 0300/1083 ลง 20 พ.ค.58 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการ
ดําเนินการสุ่มตัวอย่างผู้รับประโยชน์เพื่อสํารวจความพึงพอใจ จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาประเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6. หนังสือ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ทก 0505/1068 ลง 27 พ.ค.58
7. บัญชีรายชื่อพืน้ ที่ตัวอย่างโครงการสํารวจความพึงพอใจจากการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

8. รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้รับประโยชน์) เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
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 รอบ 6 เดือน
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนกิจกรรมความร่วมมือของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการ
กองทัพไทย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ท. วัลลภ รักเสนาะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : พล.ต. ณตฐพล บุญงาม
: พ.อ. กิตติ คงสมบัติ
: น.อ. สุรสันต์ คงสิริ ร.น.
: พ.ต.หญิง สิริกร ฉัตรภูติ
โทรศัพท์ : 5750309
โทรศัพท์ : 5750309
คาอธิบาย :
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ บก.ทท. ต้อง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ “เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ” ซึ่งในรอบ 12 เดือน สามารถดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยครบถ้วนทุกกิจกรรม จํานวน 19 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดคําอธิบายแต่ละกิจกรรมดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่ายอานวยการ ณ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน (กพ.ทหาร) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระบบการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพ
สาธารณรัฐสิงคโปร์และกองทัพสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ การบริหาร
จัดการกําลังพลของ ทท. และมีระบบการบริหารจัดการด้านกําลังพล ที่มีประสิ ทธิภาพ เป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการกําลังพล บก.ทท. 4 ปี ( พ.ศ.2556 – 2559 ) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนากําลังพลทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก ค่านิยมคนไทย 12 ประการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนากําลังพล ที่มีสมรรถนะ เหมาะสมกับตําแหน่ง การสร้าง
แรงจูงใจและความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบการเกษียณ อายุราชการให้ยืดหยุ่นตามลักษณะงานและความเชี่ยวชาญ
โดยในปี 58 ได้เพิ่มหัวข้อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพล เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาวิธีการมอบหมายงานให้กําลังพล
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย บก.ทท. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดําเนินการให้กองทัพไทยมีมุมมองในการบริหาร

จัดการกําลั งพลเพื่อรองรั บ การเป็น ประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภ าพ มีการพัฒ นาข้อดี ข้อเสี ย ในระบบการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารประสิทธิภาพกําลังพล การบริหารกําลังพลขีด
ความสามารถสูง การบริหารจัดการกําลังสํารอง การดําเนินการศึกษาการพัฒนาระบบการเกษียณอายุราชการให้ยืดหยุ่น
ตามลักษณะงานและความเชี่ยวชาญ และการเรียนรู้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลังพล เพื่อให้ บก.ทท. มีกําลังพล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง
2. การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน
(กผร.สนผ.ยก.ทหาร) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน เป็นการประชุมสัมมนาระดมความคิดจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนา ปรับ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงบทบาทภารกิจของกองกําลั งป้องกันชายแดน โดยเฉพาะ
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กิจกรรมในการพัฒนาสัมพันธ์ การพัฒนาข้ามชายแดน และการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดน ให้สอดคล้องกับประชาคม
อาเซียนต่อไป
3. การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX) (สวฝ.ยก.ทหาร) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของกองบั ญชาการกองทัพไทย เป็ น หนึ่ งในพัน ธกิจที่ บก.ทท. ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. ประจําปี
2558 โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สวฝ.ยก.ทหาร จํานวน 1 กิจกรรม คือ การ
ประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มาเลเซีย (มซ.) (THAMAL JCEC) โดยในปี 2558 กําหนดให้มีการประชุม จํานวน 2
ครั้ง คือ 1) การร่วมประชุมคณะกรรมการการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 9 (9th THAMAL JCEC) ในห้วง เม.ย.58 ณ รัฐ
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 2) การจัดการประชุมคณะกรรมการการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL JCEC) ในห้วง
ส.ค.58 ที่ประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือนโยบาย ตลอดจนทิศทางความร่วมมือในอนาคต ในการ
จัดการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 3 ในปี 2560 ภายใต้กรอบการประชุมหารือฝ่ายเสนาธิการระดับสูง ไทย – มซ. (SST
THAMAL) เป้าหมายของการประชุม คือ เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย ติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา และร่วมหารือ เพื่อกําหนด
ทิศทางในอนาคตสําหรับการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 3 ในปี 2560 อันจะทําให้การดําเนินความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผลลัพท์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ คือ ร่วมพัฒนาแนวความคิด (Concept Development) สําหรับการฝึกร่วม/ผสมไทย – มซ. ครั้งที่ 3 (3rd JCEx
THAMAL) เพื่อนําไปสู่การประชุมวางแผนการฝึกขั้นต้น (IPC – Implement Planning Conference) การประชุมวางแผน
ขั้นสุดท้าย (FPC – Final Planning Conference) ในปี 2559 การตรวจภูมิประเทศ/พื้นที่ฝึก และการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ.
ครั้งที่ 3 ในปี 2560
4. การดาเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting : ADMM)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน (ศสภ.ยก.ทหาร) เป้าหมายการ
ดําเนินการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน
ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
อาเซียนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
และบทเรียนจากภารกิจรักษาสันติภาพ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
5. การดาเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on
PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) (ศสภ.ยก.ทหาร)
เป้าหมายการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบการ
ประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา วัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอบทบาทและศักยภาพในการปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพ เพื่อรับทราบขีดความสามารถและข้อจํากัดของแต่ละประเทศในการที่จะแสวงหาความร่วมมือ กําหนด
แผนงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงบทบาทและศักยภาพของกองทัพ
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ไทยในงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีระหว่างประเทศ
6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน (กรป.สนผ.
ยก.ทหาร) การจั ดการต้อ นรั บ คณะนายทหารจากหน่ ว ยระดับยุ ทธวิ ธีของกองทัพ วน.เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกิจ กรรมการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธี (ชั้น ยศ ร.ต. – พ.ท.) ระหว่าง ทท. กับกองทัพ วน. ซึ่ง
เป็นไปตามผลการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ทท. – กองทัพ วน.ครั้งที่ 3 เมื่อ 24 – 26 ก.ค.57 ณ กรุงฮานอย วน.
ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะนายทหารฯ ของทั้งสองประเทศได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้วยการ
เยี่ยมชม รั บฟังการบรรยายสรุ ป แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและทัศนศึกษาสถานที่สํ าคัญด้านการทหาร สังคมจิตวิทยา
และวัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย โดย ทท. และกองทัพ วน. ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ฝ่าย วน.
มีกําหนดเดินทางเยือนไทยระหว่าง 21 – 26 ธ.ค.57 และฝ่ายไทยได้เดินทางไปเยือน เมื่อ 1-6 มี.ค.58
7. การศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน (กผค.สนผ.ยก.ทหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ บก.ทท. เดินทาง
ไปประเทศ มาเลเซียและสิงค์โป เพื่อศึกษา เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรมของ
ชาติในกลุ่มอาเซียน คาดว่าจะดําเนินการในห้วงเดือน ก.ค.58 มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1) ดําเนินการในขั้นตอนการ
เตรียมการ โดยทําหนังสือประสาน ผชท.ไทย ประจําประเทศอินโดนีเซีย 2) ดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินการ โดยการขอ
อนุมัติดําเนินการและงบประมาณ นําเรียน ผบ.ทสส. รมว.กห. (ผบ.ทสส.)รับคําสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไป
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ พร้อมกับยืมเงินผลัดส่งใบสําคัญเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร
ขอหนังสือเดินทาง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ นําข้อมูลสภาพแวดล้อมของชาติอาเซียนไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของกองทัพต่อไป
8. การดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ (กร.ทหาร) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทาง
ทหารในด้านการช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน โดยเป้าหมายการดําเนินการ เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหาร
ในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐภายในกองทัพไทย และ
เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในการเตรียมพร้อมความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
9. การดาเนินงานของคณะทางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) (กร.ทหาร)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการร่วมมือ และร่วมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของกองทัพในกรอบ
ADMM-Plus ในงานด้าน HADR โดยเป้าหมายการดําเนินการ เป็นการเข้าร่วมประชุม EWG on HADR ตามห้วงเวลาและ
สถานที่ตามที่ ญี่ปุ่น และ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประธานร่วมของ EWG กําหนดร่วมทั้งเข้าร่วมประชุม ADSOM Plus WG,
ADSOM Plus และ ADMM Plus ณ ประเทศมาเลเซีย
10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical officer Program)
ณ ประเทศ มซ. (ยบ.ทหาร) เป็นการอบรมหลักสูตร The 4th Regional Medical Law of Armed Conflict Course
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Under The Aegis of International Committee of Military Medicine มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใน
ภูมิภาคอาเซียนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และความรู้ระหว่างกั น มีการดํ าเนินการระหว่าง 7 – 12 มิ. ย.58
ณ ประเทศมาเลเซีย
11. การประชุมผู้นาแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Chiefs Military Medical Conference) ณ สหพันธรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (ยบ.ทหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน อันจะทําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ทหารร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ห้วง
ดําเนินการ ระหว่าง 27 เม.ย. – 1 พ.ค.58
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย – อซ. (ยบ.ทหาร)การเดินทาง
เพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหาร ไทย - อซ. / การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทาง
การแพทย์ทหาร ไทย - อซ. จํานวน ๗ นาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการแพทย์ทหาร และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มแพทย์ทหาร ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้
แน่นแฟ้นมากขึ้น ห้วงดําเนินการ วันที่ 8-11 ก.พ.58 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ อซ.
13. การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งอาเซียน (สปท.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่ง
อาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายทหารระดับสูงของกองทัพประเทศต่างๆในอาเซียน โดยกองทัพไทยเป็น
เจ้าภาพ เพื่อให้กองทัพไทยมีเกียรติภูมิในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ทุกกองทัพในอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและกองทัพไทย กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อลดความ
หวาดระแวง สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีทัศนคติที่ดี
กับประเทศไทย และ สร้างความยําเกรงต่อกองทัพไทย ในสายตาของกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน
14. การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) (สปท.) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558 จะส่งผลให้สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามด้านความมั่นคงเป็นปัญหาสําคัญของภูมิภาคและจะมีลักษณะ
เชื่อมโยงกันทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลําพัง ดังนั้นกองทัพไทย ควรแสดง
บทบาทนําในการกําหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพประเทศต่างๆในอาเซียนเพื่อรองรับภัย
คุกคามและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี กห. (56 – 58) ในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 ที่มีความมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และกําหนดยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงของอาเซียนร่วมกัน ศศย.สปท. จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียนขึ้น เพื่อ
แสวงหาองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในอาเซียนและจะได้นําผลที่ได้รับนํา
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนต่อไป ในรอบ 3 เดือนแรก อยู่ในขั้นเตรียมการ
15. การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน (สปท.) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูล/แนวความคิดและนํามาผ่าน
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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การวิเคราะห์วิจัยตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบสําหรับการนํามาใช้ประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทาง ที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่างๆของกองทัพไทยให้เป็นกองทัพชั้นนําในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้กําลังพลของกองทัพไทย
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในอาเ ซียน
ตลอดจนเพื่อลดความหวาดระแวง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
16. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (สปท.) โดย ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 3 ปี
(56- 58) ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น ในปี 58 ของ บก.ทท. โดยในแผนปฏิบัติการฯ กําหนดให้ สปท.
จัดตั้งศูนย์ วิจัยและคณะผู้เชี่ย วชาญด้านอาเซีย นขึ้นในปี งป.57 เพื่อทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ให้
ข้อเสนอแนะ และกําหนดนโยบาย สําหรับผู้บังคับบัญชาเพื่อดําเนินการในกรอบอาเซียน เพื่อให้กองทัพไทยมีเกียรติภูมิใน
ภูมิภาค ส่งเสริมให้กําลังพลของกองทัพไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน กระชับความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันลดความหวาดระแวง สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมี
เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง ผลผลิตที่ได้จากการจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชียวชาญด้านอาเซียน คือ ผลวิจัยที่จะ
เสนอแนะ รมว.กห.สําหรับ นําเสนอคณะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายด้าน
ความมั่นคงของอาเซียนต่อไป
17. การจัดทา ROAD MAP สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW
ร่วมกับประเทศสมาชิก (สปท.) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW ประเทศ
สมาชิก เดินทางไป ROAD SHOW ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล
แลกเปลี่ยนแนวความคิด ตลอดจนรับทราบแผนงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของมิตรประเทศ เพื่อส่งเสริมให้กําลังพลของ
กองทัพไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งผลผลิตที่จะได้จากการจัดทํา ROAD MAPและเดินทางไป ROAD SHOW คือ แผนงานเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของมิตรประเทศ
18. การประชุมประสานงานความร่วมมือด้า นการต่อต้านการก่อการร้ าย (ศตก.) มีวัต ถุประสงค์ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภายในกรอบความร่วมมือ ADMM - Plus

19. การสัม มนาคณะทางานผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นการก่อ การร้ า ยฝ่า ยไทย และหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง (ศตก.)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย
ในระดับยุทธการ – นโยบาย และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพิ่มพูนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกันและประสานความ
ร่วมมือในระดับยุทธการ รวมทั้งนโยบายต่างๆ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่ายอานวยการ ณ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน (กพ.ทหาร) การดําเนินงาน : ประสาน สน.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ กําหนดจัดคณะเพื่อการแลกเปลี่ยนการเยือน
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ของนายทหารฝ่ายอํานวยการกับกองทัพสิงคโปร์ จากเดิม ในเดือน มี.ค.58 เป็น ระหว่างวันที่ 4 – 8 เม.ย.58 ประกอบด้วย
จก.กพ.ทหาร หัวหน้าคณะ ฯ ผู้แทน กพ.ทหาร และผู้แทนกรม สธร. รวม 12 นาย โดยมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับนายทหารฝ่ายอํานวยการกับกองทัพสิงคโปร์ และเรียนรู้การบริหารจัดการกําลัง
พลในภาพรวม เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ผลการดําเนินการทําให้กองทัพไทยมีมุมมองในการบริหารจัดการกําลัง
พลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาข้อดี ข้อเสีย ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
เรื่องของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารประสิทธิภาพกําลังพล การบริหารกําลังพลขีดความสามารถสูง การ
บริหารจัดการกําลังสํารอง การดําเนินการศึกษาการพัฒนาระบบการเกษียณอายุราชการให้ยืดหยุ่ นตามลักษณะงานและ
ความเชี่ย วชาญ และการเรี ย นรู้ร ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลั งพล เพื่อให้ บก.ทท. มีกําลั งพลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง
2. การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน (ยก.ทหาร)
มีการดําเนินการดังนี้ การเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่น คงบริ เ วณชายแดนในสอดคล้ อ งกั บ การเป็ น ประชาคมอาเซีย น การประชุ มเตรีย มการในการดํ าเนิน การ จั ดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยที่กําหนดนโยบาย หน่วยที่วางแผนการปฏิบัติ และ
หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สรุปแนวทางการปฏิบัติ นําเรียน จก.ยก.ทหาร และแจกจ่ายแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งแผนงานได้กําหนดดําเนินการดังนี้
2.1 คณะเดินทาง จํานวน 8 นาย ตรวจภูมิประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ 21 – 23 ม.ค.58
2.2 จัดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 45 นาย ณ รร.อรัญเมอร์เมด จ.สระแก้ว ในวันที่ 26 – 30 ม.ค.58
ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด สามารถเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้
สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการประชุมสัมมนาระดมความคิดจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
บริเวณชายแดนไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงบทบาทภารกิจของกองกําลั งป้องกัน
ชายแดน โดยเฉพาะกิจ กรรมในการพัฒนาสัมพันธ์ การพัฒนาข้ามชายแดน และการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดน ให้
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนต่อไป
3. การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX) (ยก.ทหาร) การประชุมคณะกรรมการการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ.
(THAMAL JCEX) แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1) การประชุมคณะกรรมการการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 9
(9th THAMAL JCEX) ในห้วง เม.ย.58 ณ รัฐปีนัง ประเทศ มซ. (ฝ่าย มซ. เป็นเจ้าภาพ) และการประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/
ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL JCEC) ระหว่าง 10 – 14 ส.ค.58 ณ ประเทศไทย (ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ) ซึ่งมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 9 (9th THAMAL JCEC) ระหว่าง 27 – 30 เม.ย.58 ณ รัฐ
ปีนัง ประเทศ มซ. (ฝ่าย มซ. เป็นเจ้าภาพ) ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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3.1.1 ขั้นเตรี ยมการ ได้แก่ การประสานฝ่ าย มซ. เพื่อขอหนังสื อเชิญประชุมพร้อมกําหนดการ การประชุม
คณะทํางานฯ ฝ่ายไทย เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นหารือ และมีหนังสือขออนุมัติหลักการจาก ผบ.ทสส.
ซึ่งปัจจุบัน สวฝ.ฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการประสานงานกับฝ่าย มซ.
3.1.2 ขั้นการเข้าร่ วมการประชุม ได้แก่ มีหนังสือขออนุมัติ ผบ.ทสส. ให้ คณะทํางานฯ ฝ่ายไทย เดินทางไปร่วม
ประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 9 (9th THAMAL JCEC) รวมทั้งขออนุมัติกรอบการหารือ และการเดินทางไป
ร่วมการประชุมฯ ณ ประเทศ มซ.
3.1.3 ขั้นการสรุปผลการประชุมฯ และรายงานผลการประชุมฯ นําเรียน ผบ.ทสส. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ
3.2 การประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL JCEC) ระหว่าง 10 – 14 ส.ค.58 ณ ประเทศ
ไทย (ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ) ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การประชุ มคณะทํางานฯ ฝ่ายไทย เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นหารือ จัดทําหนังสือเชิญ
คณะทํางานฯ ฝ่าย มซ. มาประชุม และมีหนังสือนําเรียนขออนุมัติหลักการจาก ผบ.ทสส.
3.2.2 ขั้นการจัดการประชุมฯ ได้แก่ มีหนังสือนําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติจัดการประชุมฯ รวมทั้งขออนุมัติกรอบ
การหารือ และดําเนินการจัดการประชุมฯ
3.2.3 ขั้นการสรุปผลการประชุมฯ และรายงานผลการประชุมฯ นําเรียน ผบ.ทสส. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ
4. การดาเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting : ADMM) ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน (ยก.ทหาร) มีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
1) การดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยในขั้นเตรียมการ : 1.1) กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ได้ดําเนินการขออนุมัติให้ผู้แทน
ศสภ.มซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝ่ายอํานวยการของสหประชาชาติ ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อย
แล้ว ในห้วง 6-26 ธ.ค.57ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4275 ลง 1 ธ.ค.57
1.2) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พ.ต.R Iriawan Widianto และ พ.ต.Budi Hartono ผู้แทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรใน
หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอีซูซุ จ.ชลบุรี และ ศร.
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วง 11-31 ม.ค.58 ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4541
ลง 19 ธ.ค.57 2) ขั้นตอนการดําเนินการ : 2.1) พ.ต. Adzhar Hamdan และ พ.ต. Hamili Hamdan ผู้แทน ศสภ.มซ.
ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝ่ายอํานวยการของสหประชาชาติ ห้วง 6 - 26 ธ.ค.57 ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
2.2) พ.ต. R Iriawan Widianto และ พ.ต. Budi Hartono ผูแ้ ทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร
ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอีซูซุ จ.ชลบุรี และ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วง 11 – 31 ม.ค.58
ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และ 3) การดําเนินการในขั้นสรุปบทเรียนและรายงาน : รายงานผลฯ ศสภ.ยก.ทหาร
รายงานผลการปฏิบัติของ พ.ต.Adzhar Hamdan และ พ.ต. Hamili Hamdan ผู้แทน ศสภ.มซ. ร่วมเป็นวิทยากรใน
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หลักสูตรฝ่ายอํานวยการของสหประชาชาติ ห้วง 6 – 26 ธ.ค.57 เสนอ ผบ.ทสส. ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
ยก.ทหาร ที่ กห 0304/25 ลง 8 ม.ค.58 และ ศสภ.ยก.ทหาร รายงานผลการปฏิบัติของ พ.ต.R Iriawan Widianto และ
พ.ต.Budi Hartono ผู้แทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึก
ขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอีซูซุ จว.ชบ. และ ศร.จว.ปข. ในห้วง 11 – 31 ม.ค.58 ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือ
ยก.ทหาร ที่ กห 0304/510 ลง 4 ก.พ.58 ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และบทเรียนจากภารกิจรักษาสันติภาพ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
5. การดาเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on PKOs)
ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) (ยก.ทหาร) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 1) การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Experts’ Working Group
on Peacekeeping Operations : EWG on PKO) การดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยในขั้นเตรียมการ : กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
ได้ติดต่อประสานงานกับ กล.ต. และ กพช. เพื่อขอทราบและยืน ยันกําหนดการประชุมฯ ณ กล.ต. และ กพช. ซึ่งได้
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยประธานร่วมฯ (กล.ต. และ กพช.) แจ้งกําหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ณ เมืองเสียมราฐ
กพช. ระหว่างวันที่ 24 – 28 มี.ค.58 ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ผบ.ทสส.อนุมัติให้จัดผู้แทน ทท. เข้ าร่วมการประชุมฯ
ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) การดําเนินการในขั้นสรุปบทเรียนและรายงาน : รายงานผลการเข้าร่วมประชุมฯ ผลการ
ดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ส ามารถนํ า เสนอบทบาทและศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ
ทําให้ ท ราบขี ดความสามารถและข้อจํ า กัดของแต่ล ะประเทศในการที่จ ะแสวงหาความร่ว มมือ กํ าหนดแผนงาน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงบทบาทและศักยภาพของกองทัพไทยในงานด้าน
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีระหว่างประเทศ
6. การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้ า นการทหารของนายทหารจากหน่ว ยทางยุทธวิธี ใ นอาเซี ยน (กรป.สนผ.
ยก.ทหาร) การจั ดการต้อนรั บ คณะนายทหารจากหน่ว ยระดับยุทธวิธี ของกองทัพ วน.เป็นส่ ว นหนึ่งของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธี (ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท.) ระหว่าง ทท. กับกองทัพ วน. ซึ่ง
เป็นไปตามผลการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ทท. – กองทัพ วน.ครั้งที่ 3 เมื่อ 24 – 26 ก.ค.57 ณ กรุงฮานอย วน.
ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะนายทหารฯ ของทั้งสองประเทศได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้วยการ
เยี่ยมชม รั บฟังการบรรยายสรุ ป แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และทัศนศึกษาสถานที่สํ าคัญด้านการทหาร สังคมจิตวิทยา
และวัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย โดย ทท. และกองทัพ วน. ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ฝ่าย วน.
มีกําหนดเดินทางเยือนไทยระหว่าง 21 – 26 ธ.ค.57 และฝ่ายไทยได้กําหนดการเยือน ระหว่าง 1-6 มี.ค.58 ซึ่งการเดินทาง
มาเยือนของคณะนายทหารจากกองทัพ วน. เป็นไปตามโดยได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทสส. ตามที่หนังสือ ที่ 0304/4341 ลง
11 ธ.ค.57 และรายงานผลการต้อนรับคณะฯ ตามที่หนังสือ กห 0304/30 ลง 5 ม.ค.58 ซึ่งผลการต้อนรับคณะนายทหาร
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หน่วยระดับยุทธวิธีจากกองทัพ วน. ในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง
สร้างความประทับใจให้แก่คณะนายทหารจากกองทัพ วน. เป็นอย่างดี นับว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมความร่วมมือและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทท. กับ กองทัพ วน.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย รมว.กห. และ ผบ.ทสส. ด้าน
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองกองทัพต่อไปในอนาคต
สําหรับการเดินทางไปเยือนของคณะฝ่ายไทย ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ผู้แทน บก.ทท. และ เหล่าทัพ รวม 12 นาย
เดินทาง ระหว่าง 1 – 6 มี.ค.58 โดยมี พล.ร.ต.ไกรศรี เกสร ร.น. รอง จก.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ตามหนังสือที่
กห 0304/603 ลง 11 ก.พ.58 ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทําให้คณะนายทหารฯ ของทั้งสองประเทศได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ ด้วยการเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
ด้านการทหาร สังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย โดย ทท. และกองทัพ วน. ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
7. การศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยก.ทหาร) มีดําเนินการโดย สนผ.ยก.ทหาร ประสานกับ ผชท.อินโดนีเซีย
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งฝ่ายกองทัพอินโดนีเซียได้ตอบรับการมาเยือน โดยกําหนดเวลาไว้ขั้นต้น 21 – 26 มิ.ย.58 ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เป็น 2 – 7 ส.ค.58 โดยมี พล.อ.ต.ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์ รอง จก.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ
เดินทาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่รวม 18 นาย เดินทางไปร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งการดําเนินการ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ บก.ทท. เดินทางไปศึกษา เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การเมือง ความ
มั่นคง และวัฒนธรรมของชาติในกลุ่มอาเซียน ผลลัพธ์ คือ สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพกองทัพไทยต่อไป
8. การดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ (กร.ทหาร) ข้อมูลการดําเนินงาน : 8.1) กิจกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ดังนี้ 8.2) ผบ.ทสส. กรุณา
อนุมัติให้ กร.ทหาร จัดกําลังพลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop on Earthquake Relief and Emergency
Response ที่ กรุงปักกิ่ง และเมืองคุนหมิง สปจ. ระหว่าง 23 - 28 พ.ย.57 8.3) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.ปริวัตร กาญจน
วิฬา ประจํา กพ.ทหาร ช่วยราชการ กร.ทหาร และ พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ ประจํา นทพ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปจ. 8.4) กร.ทหาร สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปจ. ผลการ
ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด คือ ก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหาร
ในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐภายในกองทัพไทย และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในการเตรียมพร้อมความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยได้มากขึ้น
9. การดาเนินงานของคณะทางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) (กร.ทหาร) ข้อมูล
การดาเนินงาน : กิจกรรมการประชุมการดําเนินงานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยฯ (Thai Experts’ Working Group :
Thai EWGs on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ดังนี้ รมว.กห. (ผบ.ทสส.รับคําสั่งฯ) กรุณาอนุมัติ
32

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ให้ พ.อ.พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ ผอ.กบภ.สกร.กร.ทหาร เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อร่วมประชุมคณะทํางาน
เจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม (ASEAN Defense Senior officials’ Meeting – Plus
Working Group: ADSOM WG) และคณะทํางานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่
เจรจา (ASEAN Defense Senior Officials’ Meeting – plus Working Group: ADSOM – Plus WG) ณ เมือง Johor
Bahru มาเลเซีย ระหว่าง 20 – 25 ม.ค.58 ตามหนังสือ กร.ทหาร ด่วนมากที่ 0306/319 ลง 13 ม.ค.58 จากนั้นสรุปผล
การประชุมคณะทํางานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนฯ ตามหนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/690 ลง 30 ม.ค.58 ต่อมา รมว.กห.
(ผบ.ทสส.รับคําสั่งฯ) กรุณาอนุมัติให้ พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย รอง จก.กร.ทหาร และ น.อ.กิตติศักดิ์ ดีทองคํา ร.น.
รอง ผอ.กพป.สวฝ.ยก.ทหาร เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defense Senior Officials’ ADSOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
กลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defense Senior Officials’ Meeting – Plus : ADSOM – Plus)
ณ กรุงกัวลาวัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่าง 10 – 14 ก.พ.58 ตามหนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/350 ลง 5 ก.พ.58
และได้มีการสรุปรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนฯ ตามหนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/671 ลง 5 มี.ค.58
ผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด สามารถเข้าร่วมประชุม EWG on HADR ตามห้วงเวลาและสถานที่ตามที่
ญี่ปุ่น และ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประธานร่วมของ EWG กําหนดร่วมทั้งเข้าร่วมประชุม ADSOM Plus WG, ADSOM Plus และ
ADMM Plus ณ ประเทศมาเลเซีย
10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical officer Program) ณ ประเทศ มซ.
(ยบ.ทหาร) เป็นการอบรมหลักสูตร The 4th Regional Medical Law of Armed Conflict Course Under The Aegis
of International Committee of Military Medicine มีการดําเนินการระหว่าง 7 – 12 มิ.ย.58 ณ ประเทศมาเลเซีย โดย
มีขั้นตอนการดําเนินการตั้งแต่ การอนุมัติหลักการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่
กห 0304/3935 ลง 27 ก.ย.56 เมื่อได้รับหนังสือเชิญจากประเทศเจ้าภาพ ตามหนังสือ MATM/BPK-LATIH/310 ลง 19
May 2015 จากนั้นได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ ขออนุมัติดําเนินการและงบประมาณ โดยนําเรียน ผบ.ทสส. (ผ่าน ยก.
ทหาร) ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0304/2267 ลง 29 พ.ค.58 ซึ่ง รมว.กห. (ผบ.ทสส.รับคําสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้
ข้าราชการเข้าร่วมการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วได้สรุปและรายงานผลนําเรียน ผบ.ทสส. ผลการดําเนินการ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด คือ บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้
ระหว่างกัน มีการดําเนินการระหว่าง 7 – 12 มิ.ย.58 ณ ประเทศมาเลเซีย
11. การประชุมผู้นาแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Chiefs Military Medical Conference) ณ สหพันธรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (ยบ.ทหาร) มีการดําเนินการเมื่อ 27 เม.ย. – 1 พ.ค.58 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีขั้นตอน
การเตรียมการ เริ่มจากการขออนุมัติหลักการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นําแพทย์ทหารอาเซียน ตามหนังสือ ยก.ทหาร
ที่ กห 0304/5093 ลง 7 ธ.ค.55 ต่อมาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ตาม
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หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ฯ เลขรับ 1910/57 ลง 8 ต.ค.57 ต่อมาได้รับหนังสือเชิญกองทัพ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ผ่านทาง ขว.ทหาร ตามหนังสือ ขว.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0303/1236 ลง 19 มี.ค.58 อนุมัติเดินทาง
และสนับสนุนงบประมาณ โดย รมว.กห. (ผบ.ทสส. รับคําสั่งฯ ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1689 ลง 23 เม.ย.58
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้สรุปและรายงานผล ตามหนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กห 0315/..... พ.ค.58 ผลการดําเนินการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะทําให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ทหารร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย – อซ. (ยบ.ทหาร) มีการดําเนินการ
เมื่อ 8 - 11 ก.พ.58 ณ กรุ งจาการ์ ตา ประเทศ อซ. โดยเริ่มจากการขออนุมัติห ลั กการการแลกเปลี่ ย นการเยือนของ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย – อซ. โดยผู้แทน ทท. เหล่า พ. พร้อมกับจัดทําหนังสือขออนุมัติหลักการส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นําแพทย์ทหารอาเซียน ตามหนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/2976 ลง 29 ส.ค.57 ขออนุมัติส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นําแพทย์ทหารอาเซียน พร้อมกับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/กิจกรรม อยู่ในรายการ
อนุมัติแผนด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตาม หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ฯ เลขรับ 1910/57 ลง 8 ต.ค.57
จากนั้นได้มีหนังสือเชิญจาก กรมแพทย์ทหาร กองทัพ อซ. ตามหนังสือ กรมแพทย์ทหาร กองทัพ อซ. No.B/1056/XII/2014 ลง
8 ธ.ค.57 ซึ่งฝ่ายไทยได้ทําหนังสือขออนุมัติเดินทาง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก รมว.กห. (ผบ.ทสส.รับคําสั่งฯ) ตาม
หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/350 ลง 23 ม.ค.58 และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้สรุป รายงานผลการประชุมตามหนังสือ
ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1542 ลง 16 ม.ค.58 ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถสนับสนุนส่งเสริมความ
ร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์ทหาร และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มแพทย์ทหาร
ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
13. การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งอาเซียน (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการเพื่อการพัฒนาความร่วมมือแห่งอาเซียนและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทัพผ่านชมรมศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ เปิด 1 รุ่น กําหนดจัดระหว่าง 8 – 17 มี.ค.58
ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย และ จ.อุดรธานี ณ รร.รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ จว.เพชรบูรณ์ จว.ขอนแก่น
จว.หนองคาย และ จว.อุดรธานี ซึ่งจากการดําเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นําแห่งอาเซียน (The 2nd ASEAN Defence
Leadership Development Programe 2015) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 25 นาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากชาติ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ รวม 15 นาย และนายทหารไทยจากทุกเหล่าทัพ จํานวน 12 นาย ผลการดําเนินโครงการได้รับ
ข้อเสนอแนะร่วมกันโดยผู้แทนจากกลุ่มชาติอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้นําอาเซียน ประจําปี 2558 ต่างเห็น
พ้องกันว่า ชาติอาเซียนควรพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาในเรื่อง ความมั่นคงและการป้องกันประเทศให้มากยิ่งขึ้น
โดยควรดําเนินการให้ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy) ระดับปฏิบัติการ (Operational) และระดับ
ยุทธวิธี (Tactical) อีกทั้งควรส่ งเสริมการวิจัย ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศร่ว มกัน และให้มีการพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพัฒนาระบบการฝึกศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย
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อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้านความมั่นคงต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นจึงควร
ให้ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า แห่ ง อาเซี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากโครงการฯ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่ ก องทั พ
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้นําระดับสูงของกองทัพชาติสมาชิกทั้งสิ้น ทําให้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
14. การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการ 1 ครั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค
ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือในอาเซียน โดยจัดการประชุม 25 – 29 ก.ค.58 ณ รร.เชียงใหม่ พลาซ่า จ.เชียงใหม่
ตามหนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1035 ลง 1 ก.ค.58 และหนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1269 ลง 11 ก.ย.58
15. การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน (สปท.) เป็นการดําเนินการในการสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน เป้าหมายการ
ดําเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งบทบาทความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตามแผนการจัดดําเนินการทั้งหมด 3 ครั้ง
ได้แก่ ครั้งที 1 ระหว่าง วันที่ 20 - 22 ม.ค. 58 ที่ จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่าง 25 – 27 ก.พ.58 ที่ จ.ปราจีนบุรี และ ครั้ง
ที่ 3 ระหว่าง 14 – 15 ก.ค.58 ณ รร.เดอะไทด์ ชลบุรี ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ต.แหลมแท่น อ.เมือง จ.ชลบุรี
16. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการ จัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งเดียวของกองทัพไทยเพื่อให้มีหน่วยงานในการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการที่เป็ นประโยชน์ในการผลั กดันยุ ทธศาสตร์หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภ าค
อาเซียนตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค ในรอบ 6 เดือนแรก ได้จัดประชุม
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พ.ย.57 ครั้งที่ 2 เป็นการจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนใน 24 ธ.ค.57
ครั้งที่ 3 ประชุมในวั น ที่ 13 ก.พ.58 ณ ห้ องประชุม ศศย.สปท. ครั้งที่ 4 ประชุมในวันที่ 28 เม.ย.58 ณ ห้ องประชุ ม
ศศย.สปท. ครั้งที่ 5 ประชุมในวันที่ 11 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. และครั้งที่ 6 ประชุมในวันที่ 28 ส.ค.58 ณ ห้องประชุม
ศศย.สปท.
17. การจัดทา ROAD MAP การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW
ร่วมกับประเทศสมาชิก (สปท.) ขั้นตอนการดําเนินการ มี สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป
ROAD SHOW ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เป้าหมายการดําเนินการ เดินทางไป ROAD SHOW ทั้งสิ้น 3
ประเทศ ร่วมกับประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ
พร้อมทั้งจัดทํา ROAD MAP ตามกําหนดการดังนี้ ประเทศฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ 12 – 17 ม.ค.58 ประเทศอินโดนีเซีย
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และบรูไน 20 – 24 เม.ย.58 และประเทศเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ระหว่าง 6 – 12 ก.ย.58
18. การประชุมประสานงานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (ศตก.)
การประชุมประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ในกรอบ ADMM – Plus ในการดําเนินงานความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตามแผนงานการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในประงบประมาณ 2558
มีจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
18.1.1 กิจกรรมที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 กิจกรรม ดังนี้
1) ประชุมประสานความร่วมมือภายในกรอบการทํางานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้าย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ห้วง 12 - 15 ต.ค.57
2) การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ประเทศออสเตรเลีย
ห้วง 27 – 29 ต.ค.57

๖.
๗. 3) การประชุมคณะทํางานผู้ เชี่ย วชาญด้านการต่อต้านการก่ อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ
รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา เมื่อ 1 – 7 ก.พ.58 ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
๘. 4) การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เมื่อ 19 – 24 เม.ย.58 ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภายในกรอบ
ความร่วมมือ ADMM - Plus

๙. 19. การสัมมนาคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศตก.)
๑๐.
การดําเนินงานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Thai EWGs on CT)
ปีงบประมาณ 2558 ศตก. จัดเตรียมแผนการดําเนินงานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้าย ฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Thai Experts, Working Group on Counter Terrorism : Thai EWGs
on CT) ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ADMM – Plus (ASEAN
Defense Minister,s Meeting – Plus) จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ การสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากล
ฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธี) ไตรมาส 2 และ จัดการสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้าน
การก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธี) ห้วง ไตรมาส 3
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว มี 2 กิจกรรม คือ
1.การสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี) เมื่อ 18 – 20 ก.พ.58 ณ โรงแรมลพบุรีอินท์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
2. การสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับยุทธการ – นโยบาย)
เมื่อ 6 – 8 พ.ค.58 ณ โรงแรมเบสท์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.น.ม.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


ผลการดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายในระดับยุทธการ – นโยบาย และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพิ่มพูนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและประสานความร่วมมือในระดับยุทธการ รวมทั้งนโยบายต่างๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือของการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กองบัญชาการกองทัพไทย

ระดับ 1
15

ระดับ 2 ระดับ 3
16
17

ระดับ 4 ระดับ 5
18
19

เงื่อนไข : กิจกรรมหากได้รับอนุมัติแล้ว และไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ภัยสงคราม การเมือง
ภายในประเทศ/ประเทศคู่ภาคี ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง หากดําเนินการไปแล้วจะเกิดผลเสี ยหายต่อกองทัพหรือประเทศ
ไม่ถือว่ากิจกรรมนั้นเป็นความผิดของเจ้าของกิจกรรม รวมถึงให้ถือว่า มีคะแนนจากกิจกรรมนั้นตามปกติ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน:
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนกิจกรรมความร่วมมือของการ
19/19
5
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่า ยอานวยการ ณ ประเทศในกลุ่ มอาเซียน เพื่อรองรั บการเป็น
ประชาคมอาเซียน (กพ.ทหาร) การดําเนินงาน : ประสาน สน.ผชท.ทหาร ไทย/สิงคโปร์ กําหนดจัดคณะเพื่อการแลกเปลี่ยน
การเยือนของนายทหารฝ่ายอํานวยการกับกองทัพสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.58 – 1 ก.ค.58 รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประกอบด้วย จก.กพ.ทหาร หัวหน้าคณะ ฯ ผู้แทน กพ.ทหาร และผู้แทนกรม สธร. รวม 13 นาย โดยมุ่งเน้นในการประสาน
ความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับนายทหารฝ่ายอํานวยการกับกองทัพสิงคโปร์ และเรียนรู้การบริหาร
จัดการกําลังพลในภาพรวม เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ต่อมาวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค.58 รวมระยะเวลา 5 วัน 4
37

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คืนคณะเดินทางประกอบด้วย จก.กพ.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน กพ.ทหาร สปช.ทหาร และ ยก.ทหาร รวม 13 นาย ซึ่ง
การเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระบบบริหารจัดการกําลังพลในการแลกเปลี่ยนการเยือน
ของนายทหารฝ่ายอํานวยการ ณ กองทัพ ฟิลิปปินส์ ผลการดาเนินการทําให้กองทัพไทยมีมุมมองในการบริหารจัดการกําลัง
พลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาข้อดี ข้อเสีย ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารประสิทธิภาพกําลังพล การบริหารกําลังพลขีดความสามารถสูง การ
บริหารจัดการกําลังสํารอง การดําเนินการศึกษาการพัฒนาระบบการเกษียณอายุราชการให้ยืดหยุ่นตามลักษณะงานและ
ความเชี่ย วชาญ และการเรี ย นรู้ร ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกําลั งพล เพื่อให้ บก.ทท. มีกําลั งพลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง
2. การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน (ยก.ทหาร)
มีการดําเนินการดังนี้ การเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดแนวความคิดในการเสริมสร้างความร่วมมือด้ านความ
มั่น คงบริ เ วณชายแดนในสอดคล้ อ งกั บ การเป็ น ประชาคมอาเซีย น การประชุ มเตรีย มการในการดํ าเนิน การ จั ดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยที่กําหนดนโยบาย หน่วยที่วางแผนการปฏิบัติ และ
หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สรุปแนวทางการปฏิบัติ นํา เรียน จก.ยก.ทหาร และแจกจ่ายแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งแผนงานได้กําหนดดําเนินการดังนี้
2.1 คณะเดินทาง จํานวน 8 นาย ตรวจภูมิประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ 21 – 23 ม.ค.58
2.2 จัดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 45 นาย ณ รร.อรัญเมอร์เมด จ.สระแก้ว ในวันที่ 26 – 30 ม.ค.58
3. การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
3.1 การเข้าร่วมการประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 9 (9th THAMAL JCEC) ระหว่าง 27 – 30 เม.ย.
58 ณ รัฐปีนัง ประเทศ มซ. (ฝ่าย มซ. เป็นเจ้าภาพ) และการประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL
JCEC) ระหว่าง 10 – 14 ส.ค.58 ณ ประเทศไทย (ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ) ขั้นเตรียมการ คือ การประสานฝ่าย มซ. เพื่อขอ
หนังสือเชิญประชุมพร้อมกําหนดการ (อยู่ระหว่างการประสาน) จากนั้นจัดการประชุม คณะทํางานฯ ฝ่ายไทย เพื่อเตรียม
ข้อมูลและประเด็นหารือ และสรุปนําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติหลักการและกรอบการหารือ (รอดําเนินการ)
3.1.2 ขั้นการประชุมฯ
- นําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติให้คณะทํางานฯ ฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมฯ (รอดําเนินการ)
- การดําเนินการทางธุรการ ให้คณะทํางานฯ ฝ่ายไทยเดินทางไปประชุมฯ ณ รัฐปีนัง ประเทศ มซ. (รอดําเนินการ)
3.1.3 การดํ า เนิ น การในขั้ น สรุ ป ผลการประชุ ม ฯ และการรายงานผลการประชุ ม ฯ นํ า เรี ย น ผบ.ทสส.
(รอดําเนินการ)
3.2. การจัดการประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL JCEC) ณ ประเทศไทย (ฝ่ายไทย
เป็นเจ้าภาพ)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


3.2.1 ขั้นเตรียมการ
- การประชุมเตรียมการคณะทํางานฯ ฝ่ายไทย เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นหารือ จํานวน 2 ครั้ง ตามข่าว
จก.ยก.ทหาร/ประธานคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย –มซ. ด่วนมาก ที่ กห 0304/1456 ลง 3 เม.ย.58
- นําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติหลักการและกรอบการหารือ ตามหนังสือ ที่ กห 0304/1634 ลง 20 เม.ย.58
- มีหนังสือเชิญฝ่าย มซ. มาร่วมประชุมที่ประเทศไทย
3.2.2 ขั้นการประชุมฯ
- นําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติจัดการประชุมฯ ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3484 ลง 17 ส.ค.58
- การดําเนินการทางธุรการเพื่อจัดการประชุมฯ ณ ประเทศไทย
3.2.3 การดําเนินการในขั้นสรุปผลการประชุมฯ และการรายงานผลการประชุมฯ นําเรียน ผบ.ทสส. ตามหนังสือ ยก.
ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4065 ลง 25 ก.ย.58
4. การดาเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting : ADMM)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน (ยก.ทหาร) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 1) การดําเนินการตามลําดับขั้นตอนโดยในขั้นเตรียมการ : 1.1) กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ได้ดําเนินการขออนุมัติ
ให้ผู้แทน ศสภ.มซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝ่ายอํานวยการของสหประชาชาติ ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ในห้วง 6-26 ธ.ค.57ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4275 ลง 1 ธ.ค.57
1.2) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พ.ต.R Iriawan Widianto และ พ.ต.Budi Hartono ผู้แทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรใน
หลั ก สู ต รผู้ สั ง เกตการณ์ ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุ ง เทพฯ สนามฝึ ก ขั บรถขั บ เคลื่ อ นสี่ ล้ อ ของอีซู ซุ จ. ชลบุ รี และ ศร.
จ.ประจวบคีรี ขัน ธ์ ในห้ ว ง 11-31 ม.ค.58 ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ ว ตามหนังสื อ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4541
ลง 19 ธ.ค.57 2) ขั้นตอนการดําเนินการ : 2.1) พ.ต. Adzhar Hamdan และ พ.ต. Hamili Hamdan ผู้แทน ศสภ.มซ.
ร่ว มเป็ น วิทยากรในหลั กสู ตรฝ่ ายอํานวยการของสหประชาชาติ ห้ ว ง 6 - 26 ธ.ค.57 ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ ว
2.2) พ.ต. R Iriawan Widianto และ พ.ต. Budi Hartono ผู้แทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร
ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึกขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอีซูซุ จ.ชลบุรี และ ศร. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในห้วง 11 – 31 ม.ค.58
ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และ 3) การดําเนินการในขั้นสรุปบทเรียนและรายงาน : รายงานผลฯ ศสภ.ยก.ทหาร
รายงานผลการปฏิบัติของ พ.ต.Adzhar Hamdan และ พ.ต. Hamili Hamdan ผู้แทน ศสภ.มซ. ร่วมเป็นวิทยากรใน
หลักสูตรฝ่ายอํานวยการของสหประชาชาติ ห้วง 6 – 26 ธ.ค.57 เสนอ ผบ.ทสส. ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
ยก.ทหาร ที่ กห 0304/25 ลง 8 ม.ค.58 และ ศสภ.ยก.ทหาร รายงานผลการปฏิบัติของ พ.ต.R Iriawan Widianto และ
พ.ต.Budi Hartono ผู้แทน ศสภ.อซ. ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ณ บก.ทท. กรุงเทพฯ สนามฝึก
ขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อของอีซูซุ จว.ชบ. และ ศร.จว.ปข. ในห้วง 11 – 31 ม.ค.58 ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือ
ยก.ทหาร ที่ กห 0304/510 ลง 4 ก.พ.58
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5. การดาเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติ การรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on
PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ซึ่ง ศสภ.ยก.ทหาร ได้
ติดต่อประสานงานกับ กล.ต. และ กพช. เพื่อขอทราบและยืนยันกําหนดการประชุมฯ ณ กล.ต. และ กพช. ซึ่งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จากนั้น ประธานร่วมฯ (กล.ต. และ กพช.) แจ้งกําหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ณ กรุงโซล กล.ต.ระหว่าง
16 – 18 ก.ย.58 และเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ณ เมืองเสียมราฐ กพช. ระหว่าง 24 – 28 มี.ค.58 รายละเอียดตามเอกสาร 5.1
พร้อมกับเตรียมการในการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ณ กรุงโซล กล.ต. เมื่อประชุมเสร็จสิ้นได้รายงานผลการ
เข้าร่วมประชุมฯ ณ เมืองเสียมราฐ กพช. ตามเอกสาร 5.2
6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน ซึ่ง กรป.สนผ.ยก.ทหาร
ได้มีหนังสือขออนุมัติจัดการต้อนรับตามที่หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4341 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติ
จัดการต้อนรั บ คณะนายทหารจากหน่ ว ยระดับ ยุ ทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.) และเมื่อผลการต้อนรับเสร็จสิ้ นจึง
ดําเนินการสรุปรายงานผลตามหนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/30 ลง 5 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการต้อนรับคณะนายทหาร
จากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.) ซึ่งผลการต้อนรับคณะนายทหารหน่วยระดับยุทธวิธีจากกองทัพ วน. ใน
ครั้งนี้ ป ระสบผลสําเร็จ เป็น อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความประทับใจให้ แก่คณะ
นายทหารจากกองทัพ วน. เป็นอย่างดี นับว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทท.
กับ กองทัพ วน.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย รมว.กห. และ ผบ.ทสส. ด้านการสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองกองทัพต่อไปในอนาคต สําหรับการเดินทางไปเยือนของคณะ
ฝ่ายไทย ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ผู้แทน บก.ทท. และ เหล่าทัพ รวม 12 นาย เดินทาง ระหว่าง 1 – 6 มี.ค.58 โดยมี
พล.ร.ต.ไกรศรี เกสร ร.น. รอง จก.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ตามหนังสือที่ กห 0304/603 ลง 11 ก.พ.58
7. การศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยก.ทหาร) มีดําเนินการโดย สนผ.ยก.ทหาร ประสานกับ ผชท.อินโดนีเซีย
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งฝ่ายกองทัพอินโดนีเซียได้ตอบรับการมาเยือน โดยกําหนดเวลาไว้ขั้นต้น 21 – 26 มิ.ย.58 ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เป็น 2 – 7 ส.ค.58 ตามหนังสือถึง พ.อ.เออดี้ ลูมินตัง เรื่องประสาน ผชท.อซ.ขอเลื่อนเป็น 2 – 7
ส.ค.58 โดยมี พล.อ.ต.ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์ รอง จก.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่รวม 18 นาย
ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/2981 ลง 16 ก.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุมหารือ
ความร่วมมือด้านยุทธการในกรอบอาเซียน ณ อซ. เดินทางไปร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งการ
ดําเนินการครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ บก.ทท. เดินทางไปศึกษา เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การเมือง
ความมั่นคง และวัฒนธรรมของชาติในกลุ่มอาเซียน ผลลัพธ์ คือ สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกองทัพไทยต่อไป ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห.0304/3500 ลง 18 ส.ค.58 เรื่อง
รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์งานด้ านการพัฒนากองทัพ ระหว่าง ทท. กับ
กองทัพ อซ.
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8. การดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ (กร.ทหาร) ข้อมูลการดําเนินงาน : 8.1) กิจกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ดังนี้ 8.2) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติ
ให้ กร.ทหาร จัดกําลังพลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop on Earthquake Relief and Emergency
Response ที่ กรุงปักกิ่ง และเมืองคุนหมิง สปจ. ระหว่าง 23 - 28 พ.ย.57 8.3) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.ปริวัตร กาญจนวิฬา
ประจํา กพ.ทหาร ช่วยราชการ กร.ทหาร และ พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ ประจํา นทพ. เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปจ. 8.4) กร.ทหาร สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ สปจ.
9. การดาเนินงานของคณะทางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) (กร.ทหาร) ข้อมูล
การดําเนินงาน : กิจกรรมการประชุมการดําเนินงานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยฯ (Thai Experts’ Working Group :
Thai EWGs on Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ดังนี้
9.1) ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ พล.ต.กิตติเทพ เจียรสุมัย รอง จก.กร.ทหาร และคณะรวม 6 นาย เดินทางไปราชการ
ต่า งประเทศ การประชุ มคณะทํ างานผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการช่วยเหลื อด้ านมนุ ษยธรรมและการบรรเทาภั ยพิ บั ติ ครั้ งที่ 5
ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่าง 9 – 12 ธ.ค.57
9.2) สรุปผลการประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ สปป.ลาว
10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical officer Program)
ณ ประเทศ มซ. (ยบ.ทหาร) เป็นการอบรมหลักสูตร The 4th Regional Medical Law of Armed Conflict Course
Under The Aegis of International Committee of Military Medicine มีการดําเนินการระหว่าง 7 – 12 มิ.ย.58
ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตั้งแต่ การอนุมัติหลักการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามหนังสือ
ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3935 ลง 27 ก.ย.56 เมื่อได้รับหนังสือเชิญจากประเทศเจ้าภาพ ตามหนังสือ MATM/BPKLATIH/310 ลง 19 May 2015 จากนั้นได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ ขออนุมัติดําเนินการและงบประมาณ โดยนําเรียน
ผบ.ทสส. (ผ่าน ยก.ทหาร) ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0304/2267 ลง 29 พ.ค.58 ซึ่ง รมว.กห. (ผบ.ทสส.รับคําสั่งฯ)
ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วได้สรุปและรายงานผลนําเรียน ผบ.ทสส. ผลการ
ดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด คือ บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความรู้ระหว่างกัน มีการดําเนินการระหว่าง 7 – 12 มิ.ย.58 ณ ประเทศมาเลเซีย
11. การประชุมผู้นาแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Chiefs Military Medical Conference) ณ สหพันธรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (ยบ.ทหาร) มีการดําเนินการเมื่อ 27 เม.ย. – 1 พ.ค.58 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีขั้นตอน
การเตรียมการ เริ่มจากการขออนุมัติหลักการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นําแพทย์ทหารอาเซียน ตามหนังสือ ยก.ทหาร ที่
กห 0304/5093 ลง 7 ธ.ค.55 ต่ อ มาขออนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณตามแผนงาน/ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาเซี ย น
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ตามหนั งสื อ กคง.ยบ.ทหาร ด่ว นมาก ที่ ต่อ กคง.ฯ เลขรับ 1910/57 ลง 8 ต.ค.57 ต่อมาได้รับ หนังสื อเชิญ กองทั พ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านทาง ขว.ทหาร ตามหนังสือ ขว.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0303/1236 ลง 19 มี.ค.58
อนุมัติเดินทาง และสนับสนุนงบประมาณ โดย รมว.กห. (ผบ.ทสส. รับคําสั่งฯ ตามหนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1689
ลง 23 เม.ย.58 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้สรุปและรายงานผล ตามหนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กห 0315/989 ลง 29 พ.ค.58
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย – อซ. (ยบ.ทหาร) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการเริ่มตั้งแต่ การขออนุมัติหลักการการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย – อซ.
โดยผู้แทน ทท. เหล่า พ. พร้อมกับขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/กิจกรรม อยู่ในรายการอนุมัติแผนด้านความ
มั่นคงในกรอบอาเซียน ประจําปี งป. พ.ศ.2558 ตามเอกสารหมายเลข 12.1 – 12.2 ซึ่งในขั้นตอนนี้ ได้รับหนังสือเชิญจาก
กรมแพทย์ทหาร กองทัพ อซ. โดยหน่วยได้ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณในการเดินทางตามหนังสือเชิญ ใน 8 - 11 ก.พ.58
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ อซ. ตามเอกสารหมายเลข 12.3 ในการนี้ได้ขออนุมัติเดินทาง และสนับสนุนงบประมาณ โดย
รมว.กห. (ผบ.ทสส. รับคําสั่งฯ) ตามเอกสารหมายเลข 12.4 ซึ่งหลังจากการเดินทางเสร็จสิ้นได้มีรายงานสรุปผลการเดิน
ทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน ตามเอกสารหมายเลข 12.5 และ ผบ.ทสส. รับทราบผลฯ ตามเอกสารหมายเลข 12.6
13. การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งอาเซียน (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการเพื่อการพัฒนาความร่วมมือแห่งอาเซียนและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทัพผ่านชมรมศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ เปิด 1 รุ่น กําหนดจัดระหว่าง 8 – 17 มี.ค.58
ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย และ จ.อุดรธานี ณ รร.รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ จว.เพชรบูรณ์ จว.ขอนแก่น
จว.หนองคาย และ จว.อุดรธานี ซึ่งจากการดําเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นําแห่งอาเซียน (The 2nd ASEAN Defence
Leadership Development Programme 2015) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 25 นาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากชาติ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ รวม 15 นาย และนายทหารไทยจากทุกเหล่าทัพ จํานวน 12 นาย ผลการดําเนินโครงการได้รับ
ข้อเสนอแนะร่วมกันโดยผู้แทนจากกลุ่มชาติอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาวะผู้นําอาเซียน ประจําปี 2558 ต่างเห็น
พ้องกันว่า ชาติอาเซียนควรพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกศึก ษาในเรื่อง ความมั่นคงและการป้องกันประเทศให้มากยิ่งขึ้น
โดยควรดําเนินการให้ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy) ระดับปฏิบัติการ (Operational) และระดับ
ยุทธวิธี (Tactical) อีกทั้งควรส่ งเสริมการวิจัย ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศร่ว มกัน และให้มีก ารพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพัฒนาระบบการฝึกศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้านความมั่นคงต่าง ๆ ด้วย ดังนั้นจึงควร
ให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นําแห่งอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการฯ ที่มีประโยชน์แก่กองทัพ โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้นําระดับสูงของกองทัพชาติสมาชิกทั้งสิ้น ทําให้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยกําหนดจัดการประชุมระหว่าง 8 -17 มี.ค.58 ณ รร.รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
รร.อิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ รร.พลูแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น และ รร.เซ็นทารา คอนเวนชั่น จ.อุดรธานี
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14. การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการ 1 ครั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดยุทธศาสตร์หรือกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ภู มิ ภ าค ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในอาเซี ย น กํ า หนดจั ด การประชุ ม ระหว่ า ง 25 – 29 ก.ค.58
ณ รร.เชีย งใหม่ พลาซ่า จ.เชีย งใหม่ ตามหนั งสื อ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1035 ลง 1 ก.ค.58 และหนัง สื อ
ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1269 ลง 11 ก.ย.58
15. การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน (สปท.) เป็นการดําเนินการในการสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน เป้าหมายการ
ดําเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งบทบาทความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตามแผนการจัดดําเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้ งที 1 ระหว่ าง วั นที่ 20 - 22 ม.ค. 58 ที่ จ.กาญจนบุ รี ครั้ งที่ 2 ระหว่ าง 23 – 27 ก.พ.58 ที่ จ.ปราจี นบุ รี ครั้ งที่ 3 ระหว่ าง
9 – 10 ก.ค.58 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.แหลมแท่น อ.เมือง จ.ชลบุรี
16. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (สปท.) เป้าหมายการดําเนินการ จัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งเดียวของกองทัพไทยเพื่ อให้มีหน่วยงานในการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการที่เป็ นประโยชน์ในการผลั กดันยุ ทธศาสตร์หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียนตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยมีการจัดการประชุม 6 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 การประชุมเรื่อง ประชุมจัดตั้งศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ในวันอังคารที่ 4 พ.ย.57 ณ อาคารจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น อ.เมือง จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 2 การประชุมเรื่อง การประชุมศูนย์วิจัยและคณะผู้ เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค.58 ณ ห้อง
ประชุม ศศย.สปท.
ครั้งที่ 3 การประชุมเรื่อง ประชุมเสวนาศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความ
มั่นคงอื่น ๆ และด้านพลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.
ครั้ งที่ 4 การประชุมเรื่อง ประชุมเสาวนาศูนย์ วิจั ยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ด้านประวัติศาสตร์/ชาติพันธ์/สั งคม/
วัฒนธรรม และด้านการป้องกันประเทศ ในวันอังคารที่ 28 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.
ครั้งที่ 5 การประชุมเรื่อง ประชุมเสาวนาศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ด้านความมั่นคงทางทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย.
58 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. และ
ครั้งที่ 6 การประชุมเรื่อง การสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนประเทศไทยประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 28 ส.ค.58 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี
17. การจัดทา ROAD MAP การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW
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ร่วมกับประเทศสมาชิก (สปท.) ขั้นตอนการดําเนินการ มีสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป
ROAD SHOW ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เป้าหมายการดําเนินการ เดินทางไป ROAD SHOW ทั้งสิ้น 3
ประเทศ ร่วมกับประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ
พร้อมทั้งจัดทํา ROAD MAP ตามกําหนดการดังนี้ ประเทศฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ 12 – 17 ม.ค.58 ประเทศอินโดนีเซีย
และบรูไน 20 – 24 เม.ย.58 และประเทศเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ระหว่าง 17-21 ส.ค.58
18. การประชุมประสานงานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (ศตก.) ประชุมประสานความร่วมมือภายใน
กรอบการทํางานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ห้วง 12 - 15 ต.ค.57
ในกรอบ ADMM – Plus โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) ดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ศตก. ขออนุมัติให้ข้าราชการ
เดินทางไปต่างประเทศ เมื่อ 20 ส.ค.57 2) ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เมื่อ 23
ก.ย.57 3) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี พล.ต.สุพจน์ มาลานิยม เสธ ศตก. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง รวม 5 นาย
4) การดําเนินการในขั้นสรุปบทเรียนและรายงาน : รายงานผลฯ เมื่อ 22 ต.ค.57
19. การสัมมนาคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้ านการก่อการร้า ยสากลฝ่า ยไทย และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง (ศตก.)
การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ประเทศออสเตรเลีย ห้วง 27 – 29 ต.ค.57 ใน
กรอบ ADMM – Plus โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) ดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ศตก. ขออนุมัติให้ข้าราชการ
เดินทางไปต่างประเทศ เมื่อ 29 ก.ย.57 2) ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เมื่อ
14 ต.ค.57 3) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี พ.อ.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ พร้อมด้วย พ.อ.สุเทพ เขียวภักดี เดิน
ทางเข้าร่ว มประชุม 4) การดําเนิน การในขั้นสรุ ปบทเรียนและรายงาน : รายงานผลฯ เมื่อ 10 พ.ย.57 การประชุม
คณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน และ รมว.กห.ประเทศคู่ภาคี เมื่อ
1 – 7 ก.พ.58 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีการดําเนินการดังนี้ 1) ดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ศตก. ขอ
อนุ มัติ ให้ ข้า ราชการเดิ นทางไปต่างประเทศ เมื่ อ 8 ม.ค.58 2) ผบ.ทสส. ได้ กรุ ณาอนุ มัติ ให้ ข้าราชการเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศ เมื่อ 15 ม.ค.58
3) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี พ.อ.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ และคณะรวม 3 นาย เดินทางเข้าร่วมประชุม และ
4) การดําเนินการในขั้นสรุปบทเรียนและรายงานผล เมื่อ 12 ก.พ.58 และในการสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อ
การร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธี) เมื่อ 18-20 ก.พ.58 ณ ประเทศไทย มีการ
ปฏิบัติ คือ การดําเนินงานในขั้นตอนการเตรียมการ ขออนุมัติจัดการสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฯ เมื่อ 10 ก.พ.58 โดยมี
หนังสือเชิญหน่วยงานภายในและภายนอก กห. เข้าร่วมสัมมนาฯ จํานวน 13 หน่วย และออกคําสั่งให้ข้าราชการเดินทางไป
ราชการ เมื่อ 16 ก.พ.58 จากนั้นดําเนินการสรุปบทเรียนและรายงานผลฯ เมื่อ 5 มี.ค.58 รายละเอียดปรากฏตา มหนังสือ
กผค.ศตก.ที่ กห 0311.2/175 ลง 10 ก.พ.58 คําสั่ง ศตก. (เฉพาะ) ที่ 39/58 ลง 17 ก.พ.58 และ หนังสือ กผค.ศตก. ที่ กห
0311.2/254 ลง 5 มี.ค.58
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาดูงานได้
2. การทํางานของบุคลากรในการพัฒนาและจัดทําแผนมีการปรับเปลี่ยนให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่องในบาง
ช่วงเวลา (ในขั้นตอนที่ 1-2 สําหรับกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับการ
เป็นประชาคมอาเซียน)
3. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุมใน
ประเทศไทย ซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
4. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ส่งผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุมใน
ประเทศไทย ซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
5. การทํางานของบุคลากรในการพัฒนาและจัดทําแผนมีการปรับเปลี่ยนให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่องในบางช่วงเวลา
(ในขั้นตอนที่ 3) (กิจกรรมด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคม
อาเซียน)
หลักฐานอ้างอิง :
1. การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารฝ่ายอานวยการ ณ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน (กพ.ทหาร)
1.1 หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/6723 ลง 28 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
การเยือนของนายทหารฝ่ายอํานวยการ ณ ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
1.2. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/7056 ลง 16 ธ.ค.57 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 ข่าว กพ.ทหาร ที่ กห 0302/992 ลง 18 ก.พ.58
1.4 หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห 0302/1393 ลง 16 มี.ค.58 เรื่อง การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการกําลังพล
ของกองทัพสิงคโปร์
2. การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับการเป็น ประชาคมอาเซียน
(ยก.ทหาร)
2.1 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5/01 ลง 5 ม.ค.58
2.2 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5/03 ลง 6 ม.ค.58
2.3 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/57 ลง 7 ม.ค.58
2.4 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5/140 ลง 4 ก.พ.58
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2.5 หนังสือ สนผ.ยก.ทหาร ที่ กห 0304.5.3/36 ลง 6 ก.พ.58
3. การประชุมวางแผนเตรียมการฝึก (JCEX) (ยก.ทหาร) การทางานของบุคลากรในการพัฒนาและจัดทาแผนมี
การปรับเปลี่ยนให้การดาเนินงานขาดความต่อเนื่องในบางช่วงเวลา (ในขั้นตอนที่ 3-4)
3.1 ข่าว จก.ยก.ทหาร/ประธานคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ด่วนมาก ที่ กห 0304/1456 ลง 3 เม.ย.58
3.2 ข่าว ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร/เลขาฯ คณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ด่วนมาก ที่ กห 0304/1634 ลง 20 เม.ย.58
3.3 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1487 ลง 7 เม.ย.58
3.4 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1859 ลง 1 พ.ค.58
3.5 เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครัง้ ที่ 9 (9th THAMAL JCEC)
3.6 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3484 ลง 17 ส.ค.58
3.7 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย – มซ. ครั้งที่ 10 (10th THAMAL JCEC)
3.8 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4065 ลง 25 ก.ย.58
4. การดาเนินงานในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers, Meeting : ADMM)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน (ยก.ทหาร)
4.1 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4275 ลง 1 ธ.ค.57
4.2 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4541 ลง 19 ธ.ค.57
4.3 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/25 ลง 8 ม.ค.58
4.4 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/510 ลง 4 ก.พ.58
5. การดาเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Thai-EWGs on
PKOs) ในกรอบการประชุมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) (ยก.ทหาร)
5.1 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1039 ลง 10 มี.ค.58
5.2 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1455 ลง 3 เม.ย.58
6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารของนายทหารจากหน่วยทางยุทธวิธีในอาเซียน (ยก.ทหาร)
6.1 ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/4341 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติจัดการต้อนรับคณะนายทหารจาก
หน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม (วน.)
6.2 ยก.ทหาร ที่ กห 0304/30 ลง 5 ม.ค.58 เรื่อง รายงานผลการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่ วยระดับยุทธวิธี
ของกองทัพเวียดนาม (วน.)
6.3 ยก.ทหาร ที่ กห 0304/607 ลง 11 ก.พ.58 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
6.4 ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1087 ลง 13 มี.ค.58 เรื่อง การรายงานผลการเดินทางเยือน วน. ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนการเยือน วน. ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารจากหน่วยระดับยุทธิวธี ไทย – วน. ครั้งที่ 2 ณ
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (วน.)
7. การศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยก.ทหาร)
7.1 หนังสือประสาน ผชท.อินโดนีเซีย อย่างไม่เป็นทางการ
7.2 หนังสือ อซ.ที่ B/9y/VI/2015/DA ลง 8 มิ.ย.58 เรื่อง สน.ผชท.อซ.ตอบรับคณะเดินทางจากไทย
7.3 หนังสือประสาน พ.อ.เออดี้ ลูมินตัง เรื่อง ประสาน ผชท.อซ. ขอเลื่อนการเดินทางเป็น 2-7 ส.ค.58
7.4 สน.ผชท.อซ. มีหนังสือตอบรับ ที่ B/10y/VII/2015/DA 23 July 2015 เพื่อกําหนด วัน เวลาที่แน่นอนในการ
เดินทาง
7.5 หนั งสื อ ยก.ทหาร ด่ว นมาก ที่ กห 0304/2981 ลง 16 ก.ค.58 เรื่อง นําเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติให้
ข้าราชการเดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือด้านยุทธการในกรอบอาเซียน ณ อซ. และ รมว.กห. (ผบ.ทสส. รับคําสั่งฯ)
ได้กรุณาอนุมัติ
7.6 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3500 ลง 18 ส.ค.58 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม
หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์งานด้านการพัฒนากองทัพระหว่าง ทท. – กองทัพ อซ.
8. การดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบัติ (กร.ทหาร) หลักฐานอ้างอิง :
8.1 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0306/2998 ลง 12 พ.ย.57
8.2. หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0306/3041 ลง 17 พ.ย.57
8.3 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306/3302 ลง 8 ธ.ค.57
9. การดาเนินงานของคณะทางานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย (Thai Experts Working Group : Thai EWGs) (กร.ทหาร)
9.1 หนั งสื อ กบภ.สกร.กร.ทหาร ด่ว นมาก ที่ กห 0306.4.3/75 ลง 15 พ.ย.58 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุ ม
คณะทํางานผู้เชี่ยวชาญฯ
9.2 หนังสือ กบภ.สกร.กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306.4.3/87 ลง 1 ธ.ค.58 เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางาน
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยฯ
9.3 หนังสื อ กร.ทหาร ด่ว นที่สุด ที่ กห 0306/3250 ลง 2 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติให้ ข้าราชการเดินทางไป
ต่างประเทศ
9.4 หนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/3424 ลง 18 ธ.ค.57 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
9.5 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ 0306/119 ลง 13 ม.ค.58 เรื่อ ง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
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 รอบ 9 เดือน
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9.6 หนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/290 ลง 30 ม.ค.58 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทํางานเจ้าหน้าที่อาวุโส
กลาโหมอาเซียนฯ
9.7 หนังสือ กร.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0306/350 ลง 5 ก.พ.58 เรื่อง ขออนุมั ติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
9.8 หนังสือ กร.ทหาร ที่ กห 0306/671 ลง 5 มี.ค.58 เรื่อง สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน
10. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Junior Medical officer Program)
ณ ประเทศ มซ. (ยบ.ทหาร)
10.1 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3935 ลง 27 ก.ย.57

10.2 หนังสือ MATM/BPK-LATIH/3010 ลง 19 May 2015
10.3 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กห 0304/2267 ลง 29 พ.ค.58
11. การประชุมผู้นาแพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Chiefs Military Medical Conference) ณ สหพันธรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (ยบ.ทหาร)
11.1 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/5093 ลง 7 ธ.ค.57
11.2 หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ฯ เลขรับ 1910/57 ลง 8 ต.ค.57
11.3 หนังสือ ขว.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0303/1236 ลง 19 มี.ค.58
11.4 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1689 ลง 23 เม.ย.58
11.5 หนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กห 0315/989 ลง 29 พ.ค.58
12. การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและสานสัมพันธ์กิจการด้านการแพทย์ทหารไทย – อซ. (ยบ.ทหาร)
12.1 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/2976 ลง 29 ส.ค.57
12.2 หนังสือ กคง.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ ต่อ กคง.ฯ เลขรับ 1910/57 ลง 8 ต.ค.57
12.3 หนังสือ กรมแพทย์ทหาร กองทัพ มซ. No B/1056/XII/2014 ลง 8 ธ.ค.57
12.4 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/350 ลง 23 ม.ค.58
12.5 หนังสือ ยบ.ทหาร ที่ กห 0315/542 ลง 19 มี.ค.58
12.6 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1542 ลง 16 ม.ค.58
13. การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งอาเซียน (สปท.)
13.1 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317/1753 ลง 18 ธ.ค.57 (ขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้นําอาเซียน)
13.2 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/2 ลง 13 ม.ค.58
13.3 หนังสือ สปท.ที่ กห ที่ กห 0317/143 ลง 16 ม.ค.58
13.4 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/335 ลง 13 ก.พ.58
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13.5 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/600 ลง 9 ก.พ.58
13.6 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/398 ลง 28 ม.ค.58
13.7 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/335 ลง 13 ก.พ.58
13.8 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ 0317.5/326 ลง 26 ก.พ.58
13.9 หนังสือ กภศ.ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5.4/86 ลง 27 ก.พ.58
13.10 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/325 ลง 26 ก.พ.58
13.11 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/227 ลง 11 ก.พ.58
13.12 หนังสือ สปท. ที่ กห 0317/465 ลง 16 ก.พ.58
13.13 หนังสือ ศศย.สปท.ที่ กห 0317.5/475 ลง 27 มี.ค.58
14. การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) (สปท.)
14.1 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1035 ลง 1 ก.ค.58
14.2 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1269 ลง 11 ก.ย.58
15. การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน (สปท.)
15.1 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1605 ลง 20 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติแผนงานการจัดสัมมนาความ
มั่นคงสู่อาเซียน
15.2 หนังสือ กนผ.บก.สปท.ที่ กห 0317.1.2/2110 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน ครั้งที่ 1
15.3 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/162 ลง 30 ม.ค.58
15.4 หนังสือ สปท.ที่ กห 0317.366 ลง 5 ก.พ.58
15.5 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/72 ลง 13 ม.ค.58 เรื่อง การขออนุมัติจัดสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
15.6 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/127 ลง 26 ม.ค.58
15.7 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0307.1.2/456 ลง 27 มี.ค.58
15.8 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1046 ลง 26 มิ.ย.58 เรื่องจัดการสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียนครั้งที่ 3
15.9 หนังสือ ศศย.สปท.ที่ กห 0317.5/1104 ลง 28 ก.ค.58
16. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (สปท.)
16.1 หนังสือ กภศ.ศศย.สปท. ที่ ต่อ กภศ.ฯ เลขรับ 1013/57 ลง 10 ต.ค.57 เรื่องขออนุมัติแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนย์วิจัย ศศย.สปท. (ในภาพรวม)
16.2 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1382 ลง 13 ต.ค.57 (ขออนุมัติจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน)
16.3 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1800 ลง 24 ต.ค.57
16.4 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1658 ลง 28พ.ย.57 (สรุปผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน)
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16.5 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/2108 ลง 9 ธ.ค.57
16.6 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1719 ลง 11 ธ.ค.57
16.7 หนังสือ กนผ.บก.สปท.ที่ กห 0317.1.2/2166 ลง 19 ธ.ค.57
16.8 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/3 ลง 5 ม.ค.58
16.9 หนังสือ กนผ.บก.สปท.ที่ กห 0317.1.2/14 ลง 7 ม.ค.58
16.10 หนังสือ กนผ.บก.สปท.ที่ กห 0317.1.2/143 ลง 2 ก.พ.58 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาเซียน ครั้งที่ 3
16.11 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.25/380 ลง 11 มี.ค.58
16.12 หนั งสื อ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/599 ลง 24 เม.ย.58 เรื่ อง ขออนุมั ติ จัด ประชุ มคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ครั้งที่ 4
16.13 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/811 ลง 27 พ.ค.58
16.14 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/917 ลง 10 มิ.ย. 8 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอาเซียน ครั้งที่ 5
16.15 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1029 ลง 26 มิ.ย.58
16.16 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/1369 ลง 26 มิ.ย.58 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ครั้งที่ 6
16.7 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1261 ลง 10 ก.ย.58
17. การจัดทา ROAD MAP สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW
ร่วมกับประเทศสมาชิก (สปท.)
17.1 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1601 ลง 20 พ.ย.57 (ขออนุมัติแผนการจัดทํา ROAD MAP สร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน และเดินทางไป ROAD SHOW ประเทศสมาชิก)
17.2 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1611 ลง 20 พ.ย.57
17.3 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1708 ลง 8 ธ.ค.57 (ขออนุมัติเดินทาง ROAD SHOW สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์และเกาหลี)
17.4 หนังสือ สปท. ที่ กห 0317/2692 ลง 17 ธ.ค.57
17.5 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/12 ลง 6 ม.ค.58
17.6 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4553 ลง 23 ธ.ค.57
17.7 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/104 ลง 24 ม.ค.58
17.8 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1605 ลง 20 พ.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดสัมมนาความมั่นคง
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สู่อาเซียน (ในภาพรวม)
17.9 หนังสือ กผน.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/2111 ลง 9 ธ.ค.57
17.10 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/1732 ลง 16 ธ.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติจัดการสัมมนาความมั่นคงสู่
อาเซียนครั้งที่ 1
17.11 หนังสือ สปท. ที่ กห 0317/2692 ลง 17 ธ.ค.57
17.12 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4553 ลง 23 ธ.ค.57
17.13 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/12 ลง 6 ม.ค.58
17.14 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/104 ลง 24 ม.ค.58
17.15 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/162 ลง 30 ม.ค.58
17.16 หนังสือ สปท. ที่ กห 0317/366 ลง 5 ก.พ.58
17.17 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/121 ลง 10 ก.พ.58
17.18 หนังสือ ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5/72 ลง 13 ม.ค.58 เรื่อง การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียนครั้งที่ 2
17.19 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/959 ลง 3 มี.ค.58
17.20 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/479 ลง 2 เม.ย.58
17.21 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1554 ลง 16 เม.ย.58
17.22 หนังสือ กนผ.บก.สปท. ที่ กห 0317.1.2/713 ลง 18 พ.ค.58
17.23 หนังสือ สปท.ที่ กห 0317/1455 ลง 20 พ.ค.58
17.24 หนังสือ กนผ.บก.สปท.ที่ กห 0317.1.2/942 ลง 25 มิ.ย.58 เรื่อง การสัมมนาความมั่นคงสู่อาเซียนครั้งที่ 3
17.25 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/2883 ลง 9 ก.ค.58
17.26 หนังสือ กภศ.ศศย.สปท. ที่ กห 0317.5.4/293 ลง 23 ก.ย.58
18. การประชุมประสานงานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (ศตก.)
ประชุมประสานความร่วมมือภายในกรอบการทํางานของคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
18.1 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1026 ลง 20 ธ.ค.57
18.2 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3177 23 ก.ย.57
18.3 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1311 ลง 22 ต.ค.57
18.4 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/3733 ลง 23 ก.ย.57
การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ประเทศออสเตรเลีย
18.5 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1200 ลง 29 ก.ย.57
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


18.6 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3452 ลง 8 ต.ค.57
18.7 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1285 ลง 10 พ.ย.57
18.8 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/4077 ลง 21 พ.ย.57
การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
18.9 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/61 ลง 8 ม.ค.58
18.10 หนังสือ สปช.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0308/329 ลง 30 ม.ค.58
18.11 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/279 ลง 12 ก.พ.58
18.12 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/761 ลง 20 ก.พ.58
18.13 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห. 0304/878 ลง 27 ก.พ.58
การประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม
18.14 หนังสือ ศตก. ด่วนมาก ที่ กห 0311/510 ลง 23 มี.ค.58
18.15 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/1299 ลง 27 มี.ค.58
18.16 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/734 ลง 30 เม.ย.58
18.17 หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/911 ลง 11 พ.ค.58
19. การสัมมนาคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศตก.)
การสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี) ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
19.1 หนังสือ กผค.ศตก. ที่ กห 0311.2/175 ลง 10 ก.พ.58
19.2 คําสั่ง ศตก.(เฉพาะ) ที่ 39/58 ลง 17 ก.พ.58
19.3 หนังสือ กผค.ศตก. ที่ กห 0311.2/254 ลง 5 มี.ค.58
การสัมมนาคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายสากลฝ่ายไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี) ณ โรงแรมเบสท์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
19.4 หนังสือ กผค.ศตก. ที่ กห 0311.2/376 ลง 7 เม.ย.58
19.5 หนังสือ กผค.ศตก. ที่ กห 0311.2/445 ลง 28 เม.ย.58
19.6 คําสั่ง ศตก. (เฉพาะ) ที่ 67/58 ลง 29 เม.ย.58
19.7 หนังสือ งป.ศตก. ที่ กห 0311 (สน.)/112 ลง 29 เม.ย.58
19.8 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/836 ลง 18 พ.ค.58
19.1 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1200 ลง 29 ก.ย.57
19.2 หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3452 ลง 14 ต.ค.57
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


19.3 หนังสือ ศตก. ที่ กห 0311/1311 ลง 10 พ.ย.57
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : พันเอก ชัชวาลย์ พยุงวงศ์
โทรศัพท์ : 0 2575 6539
โทรศัพท์ : 0 2575 6564
คาอธิบาย :
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ของส่ วนราชการ ทั้งที่เบิ กจ่ ายในส่ว นกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วั ดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไป
รายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
คํานวณ
รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่าย
คืนให้รัฐบาลและผู้รับนําไปใช้จัดหาทรั พย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ ได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัส
ลักษณะงานตําแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ
2558 ตามระบบ GFMIS
ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ได้รับการจัดสรร
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

3,242,757,661.00 2,799,527,847.00 2,766,321,339.00

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
2557 2558
-

-

2,934,380,700.50 2,150,644,063.11 2,599,960,069.55 76.82 97.06
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ตารางและสูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ

=
=

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

ระดับ 3
81

2,684,992,306.53 X 100
2,766,321,339.00
97.06

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

2.5

สามารถเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนได้
ร้อยละ 97.06

5

0.125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
เดิม บก.ทท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ จากสํานักงบประมาณ เป็นงบรายจ่าย
ลงทุน จํานวน 2,635,068,100.00.- บาท (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1 - 4 )
ณ วันที่ 30 ก.ย.58 งบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้วจํานวนทั้งสิ้น
2,684,992,306.53 บาท (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5 - 10 )
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน


ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
1. เงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 0001 ปีงบประมาณ 58 ลง 1 ต.ค.57 หน้า 5 และ หน้า 6
2. เงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 0004 ปีงบประมาณ 58 ลง 4 ต.ค.57 หน้า 1 ถึงหน้า 90
3. หนังสือ สํานักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0707/6828 ลง 17 ก.พ.58 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4. เงินประจํางวดที่ 01 ครั้งที่ 0013 ปีงบประมาณ 58 ลง 2 มี.ค.57 หน้า 5 ถึงหน้า 6
5. หนังสือ สํานักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0707/14241 ลง 21 พ.ค.58 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ ต่อ สปช.ทหาร เลขรับ 5105/58 ลง 26 มิ.ย.58 เรื่อง การเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน
7. หนังสือ สํานักงบประมาณ ลับ ด่วนมาก ที่ นร 0707/3/476 ลง 30 มิ.ย.58 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
8. หนังสือ สํานักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0707/20391 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
9. หนังสือ สงป.กห. ที่ (ฉบับ สงป.กห. เลขรับ 6096/58 ลง 8 ก.ย.58 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 58 ที่เหลือจ่าย
10. รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ 30 ก.ย.58 ตามระบบ
GFMIS
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ที่ 3.2 :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พลโท พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. อรรถนพ ลาภชุ่มศรี
โทรศัพท์ : 0 2575 6112
โทรศัพท์ : 5721779
คาอธิบาย :
1. การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่า งปีงบประมาณ โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของ
ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระหว่ างปี (รายจ่ ายประจํ า ไปรายจ่ ายลงทุ น หรื อรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํ า) จะนํายอดงบประมาณหลั งโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
- ติดตามข้อมูลสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 1 ของเดือน
ถัดไป)
จากเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

ได้รับการจัดสรร

15,134.69

14,412.79

14,991.28

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

12,456.31

5,489.08

13,350.10

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
2557 2558

85.79 89.05
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
90
92
94
96
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ปีงบประมาณ 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 14,991.28 ล้าน
บาทเศษ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ 30 ก.ย.58 เป็นเงิน 13,350.10 ล้านบาท โดย
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

= 13,350.10 x 100
14,991.28
= 89.05

คิดเป็น 1.525 คะแนน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2.5

ผลการ
ดาเนินงาน
89.05

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.525

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก
0.0381

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ/เงื่อนไข :
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 14,991.28 ล้าน
บาทเศษ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1)
ณ วันที่ 30 ก.ย.58 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายแล้วจํานวน 13,350.10 ล้านบาท (หลักฐานอ้างอิง
หมายเลข 2)
กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจัดให้มีการเร่งรัดติดตามในรูปของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองบัญชาการกองทัพไทย
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
2. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณในปีงบประมาณ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และข้อมูลรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไข :
กรณีนําเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
โครงการใหม่ จะนํามาใช้คํานวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดาเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พ.อ.อภิชาต เชียงอารีย์

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ท.พรชัย นพรัตน์เกียรติ

โทรศัพท์ : 5721420

โทรศัพท์ : 5721420

คาอธิบาย :
ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ผลการใช้
ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่ามาตรฐานการใช้พลังงานประจําปี
เหตุผล :
พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิ ชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ด้านไฟฟ้า
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก

การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ร้อยละ 5

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5
5
5
5

60

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
1. ด้านไฟฟ้า รวม 2.5 คะแนน
สูตรการคานวณ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

ค่าคํานวณ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% × 3683626.58) – 3538434.08 = - 0.063
3538434.08

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
ประเด็น
คะแนน
1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558)
และ 12 เดือน (เมษายน 2558 – กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2
2.1 มีการรายงานข้อมูล พื้น ฐานสํ าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. กําหนด ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือนกันยายน 2558
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ประจําปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือนกันยายน 2558
3
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
4
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
5
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.5000

0.2500

0.2500

0.00010.5000
0.00010.5000
0.00010.5000
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน
สูตรการคานวณ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง
ปริมาณการใช้น้ํามันจริง

ค่าคํานวณ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% × 70976.10) – 50986.75 = 0.253
50986.75

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ
ประเด็น
คะแนน
1
มีการติ ดตามและรายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการประหยัดพลั งงานด้าน
น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557มีนาคม 2558) และ 12 เดือน (เมษายน 2558 – กันยายน 2558)
ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
2
2.1 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น ปริ ม าณการใช้ น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ
2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558
2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี
งบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558
3
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
4
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
5
มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามสูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคํานวณค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.5000

0.2500

0.2500

0.00010.5000
0.00010.5000
0.00010.5000

62

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนนของพลังงาน 2 ชนิด คือ ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง : 5 ระดับ รวม 5 คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3 - 5
1 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

-

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

2.5
2.5

0.1250
0.1250

5.0

0.2500

(ระดับ)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ
- ไฟฟ้า
- น้ํามันเชื้อเพลิง
รวม

5

5
5

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีรายงานการใช้พลังงานของ บก.ทท. ปีงบประมาณ 57 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1)
2. ขออนุมัติแนวทางการตรวจติดตามการประหยัดพลังงานของ บก.ทท.
(หลักฐานอ้างอิง หมายเลข 2)
3. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน รอบ 6 เดือน
ประจําปีงบประมาณ 2558 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3)
4. มีการรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ทุกเดือน
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4)
5. มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ทุกเดือน
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5)
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

(......) รอบ 6 เดือน
(......) รอบ 9 เดือน
( ) รอบ 12 เดือน

6. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ 2558
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
- ส่วนราชการใน บก.ทท. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ส่วนราชการใน บก.ทท. รายงานข้อมูลการใช้พลังงานให้ กบ.ทหาร เป็นประจําทุกเดือน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน: ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป: หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กห 0305/25 ลง 8 ม.ค.58
2. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ต่อ กบ.ทหาร เลขรับ 7462/57 ลง 12 ก.พ.58
3. หนังสือ กบ.ทหาร ที่ กห 0305/592 ลง 20 เม.ย.58
4. รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจําเดือน
ใน www.e-report.energy.go.th
5. รายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินการใช้ไฟฟ้า-น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า - น้ํามันเชื้อเพลิง ของส่วนราชการใน บก.ทท. ทุกเดือน
ใน www.e-report.energy.go.th
6. รายงานฯ รอบ 12 เดือน
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. เทวัญ สมบุญโต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ธวัช ธัญญชาติกุล
พ.อ.หญิง วชิราภรณ์ สมุทรักษ์
โทรศัพท์ : 0 2575 6619
โทรศัพท์ : 0 2575 6637
คาอธิบาย :
 เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพื่อเป็นการลดต้นทุน
และลดความซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐรวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ต่างๆในการพัฒนาหรือนําระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐในการ
เชื่อมโยง รับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 เป็ น การพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพระบบสารสนเทศภาครัฐ มุ่งเน้ นให้ ส่ ว นราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มี การบูรณา
การกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียวกัน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางประเมิน ประสิ ทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
มีน้ําหนักร้อยละ 1
ในการพัฒนา Online e-Government Service
เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม
มีน้ําหนักร้อยละ 0.5
(Department Operation Center : DOC)
3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบ
มีน้ําหนักร้อยละ 1
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(Thailand e-Government Interoperability Framework : Th e-GIF)
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีน้ําหนักร้อยละ 0.5
ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย (Secure Intranet)
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
มีน้ําหนักร้อยละ 0.5
ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีน้ําหนักร้อยละ 0.5
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
มีน้ําหนักร้อยละ 1
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service ที่
สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการดําเนินการคิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้ง CIO โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้แต่งตั้งเสนาธิการทหาร เป็น CIO ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาท ดังนี้
1.1.1 มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
กรมการสื่อสารทหาร ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ.2557 – 2561
1.1.2 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์
www.rtarf.mi.th
1.2 CIOมีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Service) ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) โดยอนุมัติการพัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ บก.ทท. (www.rtarf.mi.th) 2 งานบริการ คือ การพัฒนาและใช้ระบบเชื่อมโยงการ
จัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บก.ทท.และระดับการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการบริการครบทั้ง 4 ระดับ
2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)มี การ
ดําเนินงาน คิดเป็น5 คะแนน ได้ดังนี้
2.1 กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีการทบทวนความถูกต้อง
ครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน
2.2 มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กระทรวง (MOC)
2.3 มีการปรับปรุงข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (update)
2.4 มีการสํารองข้อมูล (Back up)
2.5 กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
3. การวางแผนการใช้มาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand e - Government Interoperability Framework : Th e - GIF)มีการดําเนินงาน คิดเป็น
5 คะแนน ได้ดังนี้
3.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์
ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.2 กองบัญชาการกองทัพไทยมีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3.3 กองบัญชาการกองทัพไทยได้ใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คือระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงานทางทหาร (Message Text Format : MTF)
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(Secure Intranet)มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนนได้ดังนี้
4.1 ระบบเครื อ ข่า ยสารสนเทศของกองบัญ ชาการกองทั พไทยสามารถให้ บ ริก ารได้ ต่อ เนื่ อ ง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) การให้บริการเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง100%
4.2 ด้านแผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT สัมพันธ์
เรื่อง แนวความคิดการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม/ผสม ของกองทัพไทย ซึ่งเป็น
แนวทางในการจัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย ฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหม
4.3 กองบัญชาการกองทัพไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่าย
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ มีการ
ดําเนินการ คิดเป็น 5คะแนน ได้ดังนี้
5.1 กองบัญชาการกองทัพไทยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในด้านการจัดเก็บข้อมูล (ระบบแม่ข่าย
จัดเก็บข้อมูลกองบัญชาการกองทัพไทย) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง100 %
5.2 กองบัญชาการกองทัพไทยมีการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย (Private Cloud) เพื่อ
ให้บริการกับทุกส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
5.3 กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนในการสํารองข้อมูลพร้อมการกู้คืนข้อมูล โดยมีแผนการสํารองข้อมูล
ตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดผู้รับผิดชอบ และสรุปรายงาน รวมทั้งจัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิบัติการกู้คืนระบบ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีการดําเนินการ คิดเป็น
5 คะแนนได้ดังนี้
6.1 กองบัญชาการกองทัพไทยมีนโยบายให้ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (@rtarfmail.mi.th) ในการติดต่อสื่อสารโดยอ้างอิงมติ ครม. ที่กําหนดให้
หน่วยงานใช้อีเมล์ของภาครัฐ
6.2 กองบัญชาการกองทัพไทยได้กําหนดให้มีการลงทะเบียนการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทํา
บัญชีการใช้งานและควบคุมการใช้งาน
6.3 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
7.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน่วยงานที่ดําเนินการในการเปิดเผยข้อมูล คือกรมกิจการพลเรือน
ซึ่งมีหน้าที่ตามภารกิจด้านการรวบรวมข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทยนอกจากนี้ข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้ที่สําคัญเป็นความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และข้อมูลแผนที่ ซึ่งกรมแผนที่ทหาร
รับผิดชอบในการนําข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
7.2 ข้อมูลที่ต้องการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มิใช่ความลับของทางราชการ เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและงานวิจัย ข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเป็นต้น
7.3 มีการจัดรูปแบบข้อมูลให้พร้อมที่จะเปิดเผยได้
7.4 มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างกองบัญชาการกองทัพไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและ
งานวิจัย ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และข้อมูลแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ประเด็นการวัด

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา
Online e-Government Service
เพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติ
การระดับกรม
3.การวางแผนใช้มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบ
แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
รวม
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

คะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

1.0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5

5.0000

0.5

1

2

3

4

5

5

2.5000

1.0

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5

1

2

3

4

5

5

2.5000

0.5

1

2

3

4

5

5

2.5000

0.5

1

2

3

4

5

5

2.5000

1.0

1

2

3

4

5

5

5.0000

5

25.0000
5.0000
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
ชื่อตัวชี้วัด 5 :การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
5
ดําเนินการ
5.0000
25.0000
สารสนเทศภาครัฐ
ครบทั้ง 7
ประเด็น
แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ/เงื่อนไข
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online Government Service ที่
สามารถให้บริการภาครัฐหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้ง CIO โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้แต่งตั้งเสนาธิการทหาร เป็น CIO ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาท ดังนี้
1.1.1 มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย
กรมการสื่อสารทหาร ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ.2557 – 2561(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1 และ 1.2)
1.1.2 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์
www.rtarf.mi.th
1.2
CIOมีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Service) ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามดัชนีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Maturity Level) โดยอนุมัติการพัฒนาระบบ
ให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ บก.ทท. (www.rtarf.mi.th) 2 งานบริการ คือ การพัฒนาและใช้ระบบเชื่อมโยงการ
จัดการข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บก.ทท. และระดับการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการบริการครบทั้ง 4 ระดับ คือระดับที่ 1 เป็นเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ระดับที่
2 ข้อมูลมีเป็นรูปแบบวิดีโอ และมีแบบฟอร์มสําหรับดาวน์โหลด ระดับที่ 3 มีการรับข้อมูลจากภายนอกผ่านทางระบบ
เชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และระดับที่ 4 เป็นเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะของ Web 2.0
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.3)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)มี การ
ดําเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิงประเด็นที่ 2 และเอกสารแนวทางการดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
กองบัญชาการกองทัพไทยเข้า MOC กห. เพื่อสนับสนุนข้อมูล PMOCคิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการทบทวนความถูกต้องครบถ้วนตามภารกิจของหน่วยงาน
2.2 มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กระทรวง (MOC)
2.3มีการปรับปรุงข้อมูลของทุกเรื่องให้มีความทันสมัย (update)
2.4 มีการสํารองข้อมูล (Back up)
2.5 กรณีระบบล่มสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง (Recovery)
หมายเหตุ : เนื่ อ งจากข้ อ 2.4 และ 2.5 เป็ น การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
(www.rtarf.mi.th) ผ่านทางเครือข่าย ซึ่งมีศูนย์คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ มีการสํารองข้อมูล รวมทั้ งมีการ
บํารุงรักษาและซ่อมอุป กรณ์เครือข่ายให้ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีแผนการสํ ารองและแผนการกู้คืนระบบ
รวมทั้งมีศูนย์ข้อมูลสํารอง เป็นศูนย์สํารองในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลักเกิดการล่ม
3. การวางแผนการใช้มาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (Thailand e - Government Interoperability Framework : Th e - GIF)มีการดําเนินงาน คิดเป็น
5 คะแนน ได้ดังนี้
3.1 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์
ของการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1)
3.2 กองบัญชาการกองทัพไทยมีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้มาตรฐาน JC3IEDM
3.3 กองบัญชาการกองทัพไทยได้ใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คือระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงานทางทหาร (Message Text Format : MTF)(
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2-3)
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(Secure Intranet)มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนนได้ดังนี้
4.1 ระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพ ไทยสามารถให้ บริการได้ต่อ เนื่อง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) การให้บริการเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่ อง 100%
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
4.2 ด้านแผนบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT สัมพันธ์
เรื่อง แนวความคิดการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม/ผสม ของกองทัพไทย ซึ่งเป็น
แนวทางในการจัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย ฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหม(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2)
4.3
กองบัญชาการกองทัพไทย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการโจมตีของ
เครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทย ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ เช่น Firewall, IDS,
IPS, Antivirus Gateway, Proxy เป็นต้น(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.3)
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูน ย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ
มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
5.1 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐมีความต่อเนื่องในการให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 99.5 ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในด้านการจัดเก็บข้อมูล (ระบบแม่
ข่ายจัดเก็บข้อมูลกองบัญชาการกองทัพไทย) ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 100 %
โดยมีการบํารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์) อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1)
5.2 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดําเนินการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ราษฎร (ภาพใบหน้า) เพื่อใช้ในงานเพื่อความมั่นคงกับสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง มท. โดย เสธ.ทหาร (CIO)
เห็นชอบ 5 มิ.ย.58 และ ผบ.ทสส. อนุมัติเมื่อ 10 มิ.ย.58 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.2-1)
นอกจากนี้ได้บูรณาการการสับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
โดยจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย (Private Cloud) เพื่อให้บริการกับทุกส่วนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทยให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.2-3)
5.3 กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนในการสํารองข้อมูลพร้อมการกู้คืนข้อมูล โดยมีแผนการสํารองข้อมูล
ตารางการปฏิบัติงานที่กําหนดผู้รับผิดชอบ และสรุปรายงาน รวมทั้งจัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิบัติการกู้คืนระบบ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.3-1 – 5.3-3)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีการดําเนินการ คิดเป็น
5 คะแนนได้ดังนี้
6.1 กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ตั้งแต่ ปี 51 และมีนโยบายและแจ้งเตือนให้ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย (@rtarfmail.mi.th) ในการติดต่อสื่อสารโดยอ้างอิงมติ ครม. ที่กําหนดให้หน่วยงานใช้อีเมล์ของ
ภาครัฐ มาโดยลําดับ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ บก.ทท. อย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดแบบฟอร์มการขอใช้งานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6.1-1 – 6.1-3)
6.2 กองบัญชาการกองทัพไทยได้กําหนดให้มีการลงทะเบียนการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
จัดทําบัญชีการใช้งานและควบคุมการใช้งาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6.2-1 – 6.1-2)
6.3 มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus และจดหมายขยะ
โดยกําหนดแนวปฏิบัติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีระบบป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกจาก Spam Mail
เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการบุกรุก โจมตี และข้อบกพร่องจากการใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6.3-1 – 6.3-2)
7. ระดับความสําเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้มีการดําเนินการ คิดเป็น 5 คะแนน ได้ดังนี้
7.1 กองบัญชาการกองทัพไทยมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่สําคัญ เช่น
พิจารณากําหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร บก.ทท. แก่ประชาชน และพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลของ บก.ทท. ที่ได้รับการข้องขอจากประชาชน ด้วยความรอบคอบ และดําเนินการให้การเปิดเผยเป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 เป็นต้น โดย
มีหน่วยงานที่ดําเนินการในการเปิดเผยข้อมูล คือกรมกิจการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่ตามภารกิจด้านการรวบรวมข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทย(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7.1)
7.2 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ และยึดถือดําเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ข้อมูลที่ต้องการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่มิใช่ความลับของทางราชการ จากหน่วยงานที่มีงานบริการเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และข้อมูลแผนที่ ซึ่งกรมแผนที่ทหารรับผิดชอบในการนําข้อมูลเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของกองบัญชาการกองทัพไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและงานวิจัย
ข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเป็นต้นหากมีการร้องขอข้อมูลเป็นข้อมูล
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
ที่มีชั้นความลับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ จะประชุมพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่มีข้อมูลที่ร้องขอ(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7.2-1, 7.2-2)
7.3 ในการดําเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารมีการจัดทําคู่มือกําหนดกระบวนการอย่างชัดเจน
และในการทบทวนปรับปรุงให้ให้ความพร้อมในการเปิดเผยเป็นประจํา(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7.3)
7.4 มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างกองบัญชาการกองทัพไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและ
งานวิจัย ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และข้อมูลแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7.47.5)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
ประเด็นที่ 1:
1.1 คําสั่งแต่งตั้ง CIO
1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
1.3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (หนังสือ กร.ทหาร ที่ 0306/2226 ลง 25
ส.ค.57) การดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ บก.ทท. (หนังสือ กร.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306/267 ลง 29 ม.ค.58) การ
จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ข่าว สบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0312/724 ลง 7 เม.ย.58) และหน้าจอแสดงระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ 2:
2.1 การทบทวนข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
- แนวทางการดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกองบัญชาการกองทัพไทยเข้า MOC กห.
เพื่อสนับสนุนข้อมูล PMOC
- หนังสือ สนผ.กห. ที่กห๐๒๐๗/๕๕๒๘ ลง ๑๕ ต.ค.๕๕ เรื่องผลการประชุมการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
- หนังสือสนผ.กห. ที่ กห ๐๒๐๗/๖๗๗ ลง๔ก.พ.๕๖ เรื่องการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงกลาโหม (MOC กห.)
- หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่นร๐๔๐๗/ว๑๗๒๑ลง๑๑มิ.ย.๕๗เรื่องขอเชิญประชุมหารือเพื่อ
ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการศสช.
2.2 การทบทวน ซักซ้อมแนวทางการรายงานข้อมูล
- หนังสือสนผ.กห. ด่วนมากที่กห๐๒๐๗/๒๔๑๑ลง๑๓มิ.ย.๕๗เรื่องผลการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมแนว
ทางการรายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการศสช.
- หนังสือสน.ผช.รมต.ประจากห. ที่กห๐๑๐๖/๔๒ลง๒๑พ.ค. ๕๘เรื่องการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม
ให้แก่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
-หนังสือสนผ.กห. ฉบับกห. เลขรับ๔๐๓๖/๕๘ลง๔มิ.ย. ๕๘เรื่องการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมให้แก่กรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี
- หนังสือ สนผ.กห. ด่วนมาก (ฉบับ กห. เลขรับ 6528/57) ลง 20 ต.ค.57 และ ข่าว สนผ.กห. ด่วนมาก
ที่ กห 0203/4244 ลง 2 ต.ค.57
- คําสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 67/58 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โครงการ งาน และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ บก.ทท.
2.3 ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) กองบัญชาการกองทัพไทยที่เป็น
ปัจจุบัน
2.4 คู่มือและแผนการสํารองข้อมูล (Backup)
2.5 คู่มือและแผนการแก้ไขกรณีระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมกรณีล่ม (Recovery) และแผนเผชิญเหตุ
กรณีที่มีผู้บุกรุก
ประเด็นที่ 3:
3.1 เอกสารการสร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางและประโยชน์ของการใช้มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.2 – 3.3 เอกสารเกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทยมีการวางแผนการใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรายงานทาง
ทหาร (Message Text Format : MTF)
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(......) รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (......) รอบ 9 เดือน
(..√..) รอบ 12 เดือน
ประเด็นที่ 4:
4.1 เอกสารความต่อเนื่องในการให้บริการสําหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
4.2 เอกสารการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ICT สัมพันธ์
เรื่อง แนวความคิดการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม/ผสม ของกองทัพไทย
4.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการโจมตีของเครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทย
-แผนผังการใช้งานเครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทย
-แผนผังระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศกองบัญชาการกองทัพไทย
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ บก.ทท.
ประเด็นที่ 5:
5.1 เอกสารความต่อเนื่องการให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล
5.2.1 เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สํานักทะเบียนกลาง และ บก.ทท.
5.2.2 เอกสารการบูรณาการระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
5.3-1 คู่มือการทํา Backup
5.3-2 คู่มือการทํา Recovery
5.3-3 แผนการเผชิญเหตุเมื่อมีผู้บุกรุก
ประเด็นที่ 6:
6.1 เอกสารการประกาศ/แจ้งเตือน/การประชาสัมพันธ์ การใช้ e-mail ภาครัฐ
6.2 เอกสารทะเบียนผู้ใช้งาน การ Backup, Recovery
6.3 เอกสารการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังในการตรวจจับ Virus
ประเด็นที่ 7:
7.1 คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 284/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการ
กองทัพไทย
7.2 หนังสือ ขว.ทหาร ด่วนมากที่ กห 0303/902 ลง 8 มี.ค.54, หนังสือ กกม.กร.ทหาร ที่ กห0306.4/377 ลง
31 พ.ค.55 และคู่มือของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพไทย
7.3 หนังสือ กสท.สปส.กร.ทหาร ที่ ต่อ กสท.ฯ เลขรับ 921/58 ลง 25 ส.ค.58
7.4 และ 7.5 หน้าจอการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลกองบัญชาการกองทัพไทย
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.1 :
ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. สุภรัตน์ เงินบํารุง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ภูวดล อุดมศิลป์
โทรศัพท์ : 0 2575 6553
โทรศัพท์ : 0 2575 6563
คาอธิบาย :
 การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพใน
ปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์
ที่ ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการ
ดําเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สําคัญ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยการมีส่วนร่วมของคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ บก.ทท. หมวด 1 – 6 และส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การที่มีความครบถ้วน
และทันสมัยตามแบบฟอร์มที่กําหนด ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ e-SAR ตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน
ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
3

ระดับ 4
-

ระดับ 5
5

ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลัง ระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน (30 พ.ค.58)
2
3
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน (30 พ.ค.58)
4
5
จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน (30 พ.ค.58) และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1

ผลการ
ดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เชิญผู้แทนคณะทํางาน PMQA หมวด 1- 6 ประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์
ความสอดคล้องเชื่อมโยง สถานภาพในปัจจุบันของกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งโครงสร้างการบริหารงาน จํานวน
บุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และ
ประชาชน ความท้าทาย ที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ 1 หน่วยคือ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2)
2. กองบั ญชาการกองทัพไทย ได้นํ าผลการประชุมฯ มาจัดทํารายงานลั กษณะสํ าคัญขององค์การของ
กองบั ญชาการกองทัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบฟอร์ม ที่ สํ านักงาน ก.พ.ร. กําหนด และส่ ง
รายงานดังกล่าวผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย (หลักฐาน
อ้างอิงหมายเลข 3 - 4) โดยที่ สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งเลื่อนกําหนดการรายงานผลในระบบ (e – SAR) รอบ 6 เดือน
จากวันที่ 1 - 30 เม.ย.58 เป็น 1 - 30 พ.ค.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานปีต่อไป : -
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
1. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กห 0308/2410 ลง 20 ต.ค.57 เรื่องขออนุมัติหลักการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/120 ลง 19 ส.ค.57
3. ข่าว สปช.ทหาร ที่ กห 0308/901 ลง 24 มี.ค.58
4. รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5. หนังสือ สํานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/241 ลง 9 เม.ย.58 เรื่อง การรายงานผลการประเมินตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – SAR) รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6.2 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. สุภรัตน์ เงินบํารุง ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ. ภูวดล อุดมศิลป์
โทรศัพท์ : 0 2575 6553
โทรศัพท์ : 0 2575 6563
คาอธิบาย :
 ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development
Survey) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ. ศ. 2558 ซึ่ ง เป็ น การสํ า รว จผ่ า นระบบออนไลน์
(http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนา
องค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง
 แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคําถามจํานวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้ แก่ การกําหนด
เป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual)
 คาถามด้านการกาหนดเป้าหมาย (Goal)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสารทิศทาง
ขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์การ
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงาน
จากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดแผนปฏิบัติการ
และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย
ของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น การกําหนด
ภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล
 คาถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการทํางานให้สามารถทํางานประสานกัน
และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และช่วยสนับสนุน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของ
กลุ่ มงาน/ที มงานภายในหน่ วยงาน การปรั บปรุ งกระบวนการ การพั ฒนาบริ การใหม่ ๆ การสร้ าง
นวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการ
ประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการภายใน การจัดสภาพแวดล้อม
การทํางาน ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบ
ลักษณะงานให้สามารถทํางานแทนกันได้
 คาถามด้านการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลการดํา เนิ น การตามแผนยุท ธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณและทรัพ ยากรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความ
โปร่งใสของการบริการจัดการภายใน
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่ อสารและการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคําถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้
บุคลากรสามารถทํางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าใน
การทํางานและความผูกพันของบุคลากร
 ลาดับความสาคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้
 Organization Goal  Department Goal  Individual Goal
 Organization Design  Organization Management  Department Design
 Department Management  Individual Design  Individual Management
 ผลการสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองบัญชาการ
กองทัพไทย ต้องดําเนินการพัฒนาเรื่องการกําหนดเป้าหมายระดับองค์การ (cell  Organization Goal)
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ ส่วนราชการ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
จากผลการตอบแบบสอบถาม กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ภาพรวม cell ที่กองบัญชาการกองทัพ
ไทยจะต้องปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ cell 1 การกําหนดเป้าหมายระดับองค์การ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้
ดําเนินการดังนี้
ระดับคะแนน
การดาเนินงาน
1
กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สําคัญ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น
และเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 19, 24 – 26 ธ.ค.57
โดยผู้บัญชาทหารสูงสุด ได้อนุมัติแผนพัฒนาองค์การฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58
2
กองบั ญชาการกองทั พไทย ได้ จั ดหาแผนการสื่ อสารผ่ านทางช่ องทางการเผยแพร่ ต่ าง ๆ และได้
ดําเนินการตามแผนการสื่อสาร รวมทั้งกําหนดให้มีการประเมิน การรับรู้ ความเข้าใจ ทิศทางวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัด และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ของกองบัญชาการกองทัพไทย ของกําลังพล เมื่อวันที่ 19, 24
– 26 ธ.ค.57
3
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อกําหนดกิจกรรมในการดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
องค์การของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อ วันที่ 19, 24 – 26 ธ.ค.57 โดยผู้บัญชา
ทหารสูงสุด ได้อนุมัติแผนพัฒนาองค์การฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58
4
กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาองค์การฯ และมีการติดตาม รายงาน
ผลการดําเนินงานทางเอกสารการประชุม และระบบสารสนเทศ (Management cockpit และ RTARF
PMS) ตามวงรอบ 15 วัน, ทุกเดือน, และ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5
กองบัญชาการกองทัพไทย มีการรายงานผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด ผ่าน
ระบบสารสนเทศ (Management Cockpit) และทบทวนผลการดําเนินการโดยการประชุมเตรียมจัดทํา
ตัวชี้วัดI ส่วนราชการใน บก.ทท. ปี 59 เพื่อจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5
5
5

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของระดับการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับความสาเร็จ (Milestone)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1

2


3



4




5





การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ
4

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
กองบัญชาการกองทัพไทยได้นําผลการตอบแบบสอบถามกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ภาพรวม มาเป็น
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่มีความชัดเจนในการใช้
ข้อมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้กําลังพลรับทราบ โดยจะต้องทําการปรับปรุง Cell 1 ในเรื่อง
ของการกําหนดเป้าหมายระดับองค์การ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1) โดยดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กองบั ญชาการกองทัพไทยได้ประชุมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง การจัดทําแผนพั ฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จัดทําแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ ค่าเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2) โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทํางาน PMQA ของ
บก.ทท. หมวด 1 – 6 เพื่อร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งคณะทํางาน PMQA หมวด 1 ได้มีการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาและจัดทํางานภายใต้รหัส LD1-LD7
ของหมวด 1 การนําองค์การ (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3) และ ผู้บัญชาทหารสูงสุด ได้อนุมัติแผนแผนพัฒนาองค์การของ
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อ 24 มี.ค.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 4)
ขั้นตอนที่ 2
1. กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทํากิจกรรมการสื่อสารวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกําหนดในแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทั พไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รวมทั้งมีการให้ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ทิศทางของกองบัญชาการกองทัพไทย เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว แก่กําลังพลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การประชุมถ่ายทอดทิศทางองค์การให้กับส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพ ไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58
(หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 5)
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายให้ความรู้ การชี้แจงส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
1.3 การประชาสัมพันธ์ ข่าว ป้ายติดหน้าลิฟท์

1.4 เว็บไซด์กองบัญชาการกองทัพไทย
2. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของกําลังพล ในเรื่องของวิสัยทัศน์
เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วั ด ประเด็ นยุทธศาสตร์ เพื่อติด ตามและประเมินผลการสื่อสารดั งกล่าว โดยแจก
แบบสอบถามจํานวน 500 ชุด ให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อทําการประเมิน กําลังพลของหน่วย (หลักฐาน
อ้างอิงหมายเลข 6 – 8) และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 463 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 ของแบบประเมินที่ส่งไปทั้งหมด

ขัน้ ตอนที่ 3 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 โดยคณะทํางาน PMQA ของ บก.ทท. หมวด 1 – 6 เพื่อกําหนดกิจกรรมในการดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาองค์การของ บก.
ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อ วันที่ 19, 24 – 26 ธ.ค.57 โดยผู้บัญชาทหารสูงสุด ได้อนุมัติแผนพัฒนาองค์การฯ
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 2 และ 4)
ขั้นตอนที่ 4 กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ได้มีการดําเนิ นการตามแผนพั ฒนาองค์การของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามกิจกรรมตามรหัสของหมวด 1 - 6 ของ PMQA และมีการติดตามรายงานผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. การประชุมคณะทํางานฯ หมวด 1 เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญของส่วนราชการ กองบั ญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการกองทัพไทยได้
อนุมัติตัวชี้วัดที่สําคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ 10 เม.ย.58 (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 10) และได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดสําคัญให้เป็นรูปธรรม (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 11) และให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยจัดทํา
แผนการติดตามการดําเนินงานและรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 12 และ 13)
2. รายงานผลการดําเนินงาน Output Outcome ทางเอกสาร รอบ 15 วัน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 14) นําเรียน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

3. รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ทางระบบ Management Cockpit รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 15)
4. รายงานผลการดําเนินงานทางระบบ RTARF PMS ทุกเดือน (หลักฐานอ้างอิงหมายเลข 16)
ขั้นตอนที่ 5

1. กองบัญชาการกองทัพไทย มีการรายงานผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการ (Management Cockpit) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน และมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยคณะทํางานเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดและตรวจประเมินผล (หลักฐาน
อ้างอิงหมายเลข 15 และ 17 )
2. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการทบทวนผลการดําเนินการโดยส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของหน่วยที่สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และ Road
Map ของหน่วย และของกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินการ และ
เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดทําตัวชี้วัดส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หลักฐานอ้างอิง
หมายเลข 18) โดย
คณะทํางาน PMQA ของ บก.ทท. หมวด 1 – 6 จะนําผลการประมินการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจของกําลังพล กองบัญชาการ
กองทัพไทย ในทิศทางของวิสัยทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ 2558 และข้อมูลที่ได้จากส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย มาทบทวนผลการดําเนินการ และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินการ เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การของ กองบัญชาการกองทัพไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หลักฐานอ้างอิง 19)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้องต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
1. ผลการตอบแบบสอบถามกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ภาพรวม
2. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กห 0308/2410 ลง 20 ต.ค.57 เรื่องขออนุมัติหลักการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3. หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0304/3744 ลง 28 ต.ค.57
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
4. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กห 0308/919 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5. ข่าว ยก.ทหาร ที่ กห 0304/191 ลง 15 ม.ค.58
6. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/2128 ลง 21 พ.ค.58
7. แบบประเมินวิสัยทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย
8. ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจของกําลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ในทิศทางของวิสัยทัศน์
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ 2558
9. ข่าว ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1182 ลง 18 มี.ค.58
10. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1482 ลง 10 เม.ย.58
11. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/2256 ลง 2 มิ.ย.58
12. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/1890 ลง 20 พ.ค.58
13. หนังสือ ยก.ทหาร ที่ กห 0304/3091 ลง 22 ก.ค.58
14. รายงานผลการดําเนินงาน Output Outcome

15. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการ (Management Cockpit : MC)
16. ระบบการบริหารผลงาน (RTARF PMS)
17. หนังสือ สปช.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0308/2952 ลง 9 ต.ค.58
18. หนังสือ สปช.ทหาร ที่ กห 0308/2288 ลง 7 ส.ค.58
19.รายงาน Cell 1 การกําหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG)
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (รายตัวชี้วดั )

ตัวชี้วดั ที่

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

: 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดเนินงานของหน่วยงาน

ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั : พ.อ. นเรศ โกรา
เบอร์ติดต่อ : 5721121
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.ต.หญิง ณภัควลัญชณ์ บวรฤทธิเวศฐ์
เบอร์ติดต่อ : 5721120

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือ องค์การต่อ ต้านการทุจริต (Anti-Corruption and
Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน
ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และสั ง เคราะห์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ สํ า คั ญ และจํ า เป็ น ในการประเมิ น โดยจํ า แนกองค์ ป ระกอบหลั ก เป็ น
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของส่วนหน่วยงาน
องค์ป ระกอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดํ าเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย ตามประสบการณ์ในการรั บ บริการจากหน่ว ยงานภาครัฐ และจากข้อมูล เอกสาร/หลั กฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรมในการทางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่
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รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (รายตัวชี้วดั )

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ย วกับวัฒนธรรมคุณธรรม
(Integrity Culture) และคุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสํารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย์
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความโปร่งใส
(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ใช้วิธีการสํารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)
3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินการ
ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยใช้ห ลั กฐานเชิงประจักษ์ เกี่ย วกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดย
แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
จัดส่งข้อมูลให้ สํานักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายใน 15 เม.ย.58 ดังนี้
1. จัดส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จํานวน 2 นาย เป็นผู้ประสานประจํา บก.ทท.
2. จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงาน / ลูกจ้างของ บก.ทท.
3. จัดส่งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ 2558
4. ดําเนินการประเมินและรวบรวมหลักฐานเชิ งประจักษ์ส่งที่ปรึกษา ITA แล้ว ตามระยะเวลาที่
กําหนด
เงื่อนไข :
สํานักงาน ป.ป.ท. ประเมินหน่วยงานกลุ่มหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด
เกณฑ์การให้คะแนน :
เป็นไปตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. คํานวณผ่านเครื่องมือทั้งสามเครื่องมือ โดยจะแจ้งผลให้ทราบหลักจากเสร็จสิ้น
กระบวนการประเมินแล้ว ภายใน 15 พ.ย.58
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
เป็นไปตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. คํานวณผ่านเครื่องมือทั้งสามเครื่องมือ โดยจะแจ้งผลให้ทราบหลักจากเสร็จสิ้น
กระบวนการแล้ว
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
จัดส่งข้อมูลให้ สํานักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายใน 15 เม.ย.58 ดังนี้
1. จัดส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จํานวน 2 นาย เป็นผู้ประสานประจํา บก.ทท.
2. จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงาน / ลูกจ้างของ บก.ทท.
3. จัดส่งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ 2558
4. ดําเนินการประเมินและรวบรวมหลักฐานเชิ งประจักษ์ส่งที่ปรึกษา ITA แล้ว ตามระยะเวลาที่
กําหนด
5.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ไม่มี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : สํานักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงการปฏิบัติและรายละเอียดเกณฑ์การประเมินต่างๆล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติประจําของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : สํานักงาน ป.ป.ช. ควรกําหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน และชี้แจงการปฏิบัติ
ต่อส่วนราชการก่อนเริ่มปีงบประมาณ และไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในระหว่างปีงบประมาณ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการปฏิบัติต่อไป
หลักฐานอ้างอิง : 1. หลักฐานการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงาน ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่กําหนด
2. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0306/6580 ลง 14 ต.ค.58
3. หนังสือ บก.ทท. ที่ กห 0300/2864 ลง 15 ต.ค.58

89

