แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

คานา
แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นแผนการปฏิบัติที่จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยขึ้นตรง กรมสารบรรณทหาร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๐
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการครั้ งนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ นกลไกส าคั ญผลั ก ดั นให้ ก ารปฏิบั ติ ราชการ
ตามภารกิจด้านงานสารบรรณ ด้านธุรการกาลังพล และสิทธิประโยชน์ กาลังพล และงานตามยุทธศาสตร์
มีความประสานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดขึ้น และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยขึ้นตรง กรมสารบรรณทหาร ได้ยึดถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

กรมสารบรรณทหาร

สารบัญ
หน้า
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานธุรการกาลังพล และสิทธิประโยชน์กาลังพล
ให้เกิดความพึงพอใจกับกาลังพล บก.ทท.
๓. ภาคผนวก
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์
๓.๓ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๔ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบของแต่ละผลผลิต
๓.๕ แผนการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑
๓
๓
๕

๘
๑๑
๑๒
๑๔
๑๖

๑
แผนปฏิบัติราชการ กรมสารบรรณทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งาน/โครงการ
รายละเอีย ดตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย วงเงินงบประมาณ หน่ว ยรับผิ ดชอบ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม และ
ศักยภาพ กรมสารบรรณทหาร แผนที่ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ของ บก.ทท., แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี กรมสารบรรณทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ กรมสารบรรณทหาร โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
วิสัยทัศน์
กรมสารบรรณทหาร เป็นเลิศในระบบงานสารบรรณ และการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
พันธกิจ
๑. อานวยการ กากับดูแล และจัดสรรที่นั่งศึกษาให้กับกาลังพล เหล่าทหารสารบรรณ เข้ารับ
การศึกษาตามหลักสูตรแนวทางรับราชการรวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ กรมสารบรรณทหาร
๒. ควบคุม กากับดูแล การรับ – ส่ง เอกสารให้กับส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. ส าเนา ระเบี ย บ ค าสั่ ง ข้ อ บั ง คั บ และเอกสาร ต่ า ง ๆ ให้ กั บ ส่ ว นราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔. ให้บริการและดาเนินการด้านสิทธิประโยชน์กาลังพลใน กองบัญชาการกองทัพไทย
๕. ดาเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กาหนด
๖. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อกาลังพล และ
ส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
๗. ให้บริการงานธุรการกาลังพล ส่งกาลังบารุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายที่กาหนด รวมทั้งงานด้านการควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

๒
ค่านิยมหลัก
ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทาดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทางาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นา
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
จงรักภักดี น้อมนาพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคาสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้วางใจในงาน
ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยในสิ่งที่ผิด ยอมรับ
คาวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
ทางานเป็น ทีม เคารพ รับฟัง และร่ว มแสดงความคิดเห็ น สนับสนุ นให้ มีการทางาน
ร่วมกัน สื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว

๓
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กรมสารบรรณทหาร ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลให้เกิดความพึงพอใจ
กับกาลังพล บก.ทท.
๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑.๑ ส่วนราชการใน บก.ทท. มีการนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ตัวชี้วัด จานวนส่วนราชการใน บก.ทท.
ที่นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้งาน
ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๔ หน่วย

๑.๒ กาลังพล บก.ทท. มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพล
บก.ทท. ต่อการนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต ทุกส่วนราชการใน บก.ทท.
นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไป
ใช้งาน
ก. พัฒนาระบบ
ก.๑ การพัฒนาระบบสารบรรณ
งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ให้มี ตัวชี้วัด ร้อยละของการรับ – ส่ง
ประสิทธิภาพ
เอกสาร โดยใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการใน
บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๕
ผลผลิต กาลังพล บก.ทท. พึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ข. ให้คาปรึกษา
ข.๑ การให้คาปรึกษา และแก้ไข
แก้ไข ปัญหาการใช้ ปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ
งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของ
กาลังพล บก.ทท. ต่อการนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบ
กสบ.สบ.ทหาร

กสบ.สบ.ทหาร

กสบ.สบ.ทหาร

กสบ.สบ.ทหาร

๔
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑.๓ กาลังพลของหน่วยที่นาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล บก.ทท.
ที่นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
งาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

ค. พัฒนาความรู้
และทักษะของ
กาลังพล บก.ทท.
ที่ใช้งานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต กาลังพล บก.ทท. ที่นาระบบ กสบ.สบ.ทหาร
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานมี
ขีดความสามารถสูงขึ้น

ค.๑ การพัฒนาความรู้ และทักษะ
กสบ.สบ.ทหาร
ของกาลังพล บก.ทท. ที่นาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล บก.ทท.
ที่นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้งาน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
๑.๔ ข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียน
ผลผลิต ข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และ กสบ.สบ.ทหาร
มีการบันทึกในระบบจัดเก็บและค้นหา
หนังสือเวียน อานวยความสะดวกให้
เอกสาร บก.ทท.
กาลังพล และส่วนราชการใน บก.ทท.
ในการสืบค้นเอกสาร
ตัวชี้วัด จานวนข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และ ง. พัฒนา
ง.๑ มีข้อ มูล คาสั่ ง ประกาศ และ
กสบ.สบ.ทหาร
หนังสือเวียน ที่บันทึกลงในระบบจัดเก็บ ประสิทธิภาพการ หนังสือเวียน อานวยความสะดวกให้
และค้นหาเอกสาร บก.ทท.
จัดเก็บข้อมูลคาสั่ง กาลังพล และส่วนราชการใน บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๕๐๑ ข้อมูลขึ้นไป ประกาศ และ
ในการสืบค้นเอกสาร
หนังสือเวียน
ตัวชี้วัด จานวนข้อมูลคาสั่ง ประกาศ
และหนังสือเวียน ที่บันทึกลงในระบบ
จัดเก็บและค้นเอกสาร บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๕๐๑ ข้อมูลขึ้นไป

๕
๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลให้เกิด
ความพึงพอใจกับกาลังพล บก.ทท.
ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒.๑ บริการงานสิทธิประโยชน์กาลังพล
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของกาลังพล บก.ทท.

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพล
บก.ทท. ต่อการบริการสิทธิประโยชน์
กาลังพล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕

ก. พัฒนาระบบงาน
บริการสิทธิประโยชน์
กาลังพลให้มี
ประสิทธิภาพ

๒.๒ กาลังพล บก.ทท. ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านสิทธิ
ประโยชน์กาลังพล
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล บก.ทท.
ที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕

ข. อบรมพัฒนา
ความรู้/ทักษะให้แก่
กาลังพลบก.ทท. ที่
ปฏิบัติงานด้านสิทธิ
ประโยชน์กาลังพล

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต กาลังพล บก.ทท. ได้รับการ
บริการด้านสิทธิประโยชน์กาลังพลที่
ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกใจ ตามสิทธิ
ที่แต่ละคนจะต้องได้รับ
ก.๑ การพัฒนาระบบงานบริการสิทธิ
ประโยชน์กาลังพล
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของ
กาลังพล บก.ทท. ต่อการบริการ
สิทธิประโยชน์กาลังพล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
ผลผลิต กาลังพล บก.ทท. ที่ปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิประโยชน์กาลังพลได้รับการ
อบรม/พัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น
ข.๑ การพัฒนาขีดความสามารถของ
กาลังพล บก.ทท. ที่ปฏิบัติงานด้าน
สิทธิประโยชน์กาลังพล
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล บก.ทท.
ที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕

ผู้รับผิดชอบ
สบป.สบ.ทหาร

สบป.สบ.ทหาร

สบป.สบ.ทหาร

สบป.สบ.ทหาร

๖
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการกาลังพลของ บก.ทท.
มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกและ
แก้ไขประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเจ้าหน้าที่ธุรการ
กาลังพลของ บก.ทท. มีความรู้ความ
เข้าใจในการบันทึกและแก้ไขประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

๒.๔ ฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ตัวชี้วัด ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูล
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริการ
สิทธิประโยชน์กาลังพล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการกาลังพล
ของ บก.ทท. มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถบันทึกและแก้ไขประวัติ
เล็กทรอนิกส์ ให้มีข้อมูลครบถ้วน
ค. อบรมพัฒนา
ค.๑ การพัฒนาขีดความสามารถของ
ความรู้/ทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการกาลังพลของ บก.ทท.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
กาลังพลของ บก.ทท. ตัวชี้วัด ร้อยละของเจ้าหน้าที่ธรุ การ
ทีป่ ฏิบัติงานด้าน กาลังพลของ บก.ทท. มีความรู้ความ
สิทธิประโยชน์
เข้าใจในการบันทึกและแก้ไขประวัติ
กาลังพล
อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
ผลผลิต ฐานข้อมูลประวัติอเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ง. เพิ่มประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ในการบริการสิทธิ
ประโยชน์กาลังพล

ผู้รับผิดชอบ
กกพ.สบป.
สบ.ทหาร

กกพ.สบป.
สบ.ทหาร

กกม.สบป.
สบ.ทหาร

ง.๑ มีฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กกม.สบป.
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการที่
สบ.ทหาร
กาหนด ในการบริการด้านสิทธิ
ประโยชน์กาลังพล
ตัวชี้วัด ร้อยละความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๗
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๒.๕ มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
สารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล
และงานพิธีการ
ตัวชี้วัด จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
งานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล
และงานพิธีการ
ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ระบบ

๒.๖ มีคลังข้อมูลระบบงานสารบรรณ
งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงาน
พิธีการ
ตัวชี้วัด จานวนคลังข้อมูลระบบงาน
สารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล
และงานพิธีการ
ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ คลัง

กลยุทธ์

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
งานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์
กาลังพล และงานพิธีการ
จ. พัฒนาระบบ
จ.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานสารบรรณ งานสิทธิ
สนับสนุนงาน
ประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
สารบรรณ งาน
ตัวชี้วัด จานวนระบบสารสนเทศที่
สิทธิประโยชน์
สนับสนุนงานสารบรรณ งานสิทธิ
กาลังพล และ
ประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
งานพิธีการ
ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ระบบ
ผลผลิต คลังข้อมูลระบบงานสารบรรณ
งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงาน
พิธีการ
ฉ. เพิ่มประสิทธิภาพ ฉ.๑ พัฒนาการจัดทาคลังข้อมูลระบบ
ในการรวบรวม
งานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์
จัดทาคลังข้อมูล กาลังพล และงานพิธีการ
เพื่อสร้างเป็นองค์ ตัวชี้วัด จานวนคลังข้อมูลระบบงาน
ความรู้ให้กับผู้ที่
สารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล
ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานพิธีการ
งานสิทธิประโยชน์ ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ คลัง
กาลังพล และงาน
พิธีการ

ผู้รับผิดชอบ
กกม.สบป.
สบ.ทหาร
กกม.สบป.
สบ.ทหาร

กกม.สบป.
สบ.ทหาร
กกม.สบป.
สบ.ทหาร

๘
๓. ภาคผนวก
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
(SWOT Analysis)
ทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (๗S Framework)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy) สบ.ทหาร มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม พันธกิจ
ที่ สบ.ทหาร รับผิดชอบ ทาให้มีทิศทางการทางานที่ชัดเจน
๒. โครงสร้ าง (Structure) สบ.ทหาร มีการจัดโครงสร้างแบบอัตราเฉพาะกิจที่ส ามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพันธกิจของ สบ.ทหาร นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างการจัดหน่วยให้รองรับการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบองค์กร (System) สบ.ทหาร นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการ
บริหารจัดการ และให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา ลดความผิดพลาด โดยเฉพาะงานพิธีการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เช่น การใช้ SMS ส่งข้อความแจ้งผู้เข้าร่วมพิธี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้น
- มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เช่น ขั้นตอนการทาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ
๔. ทักษะของบุคลากร (Skill) บุคลากร สบ.ทหาร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานสารบรรณ
งานบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอในทุกระดับ
๕. คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Values)กาลังพลมีความรักความผูกพันในองค์กร มีความ
เสีย สละในการทางานให้บ รรลุผลสาเร็ จ มีขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี ยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของ บก.ทท. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๖. บุคลากร (Staff) ผู้บังคับบัญชามีภาวะความเป็นผู้นาทางการบริหารสูง มีการทางานเชิงรุก
ริเริ่มพัฒนากระบวนงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
๗. รูปแบบการนาองค์กร (Style) สบ.ทหาร เน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการ
ทางานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- มีการปกครองบังคับบัญชา และการกาหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไปตามลาดับชั้น
- มี ก ารแบ่ ง มอบอ านาจในการควบคุ ม ก ากับ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยรองอย่ า งเป็ น
เอกภาพ

๙
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) การก าหนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการ/แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผน
งบประมาณ ยั งไม่เชื่อมโยงสอดคล้ องกั น ทาให้ ทิศทางในการพัฒ นาและการของบประมาณสนับสนุนไม่
สอดคล้องกัน
๒. โครงสร้าง (Structure) มีข้อจากัดในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพิ่มขึ้น และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ไม่ให้ขยายอัตรา และงบประมาณ)
๓. ระบบองค์กร (System) การบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการไม่ตรงกับสายงานและความชานาญ
ของบุคลากร ทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงานน้อย และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีจานวนจากัดไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาเชิงรุก
๔. ทักษะของบุคลากร (Skill) กาลังพลมีความชานาญเฉพาะด้าน ยังยึดติดกับการทางานด้านเดียว
และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวความคิดใหม่ ๆไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจทาให้การทางานดีขึ้น
- การทางานที่ยึดติดตัวบุคคล ไม่มีการกระจายงาน หรือเผยแพร่ แบ่งปัน ถ่ายโอนงานให้
กาลังพลรับทราบ ทาให้ไม่สามารถทางานแทนกันได้
๕. คุณค่าร่วมในองค์กร (SharedValues)
- กาลั งพลบางนายยังทางานเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวมไม่คานึงถึงการ
ทางานเป็นทีม
๖. บุคลากร (Staff)
- บุคลากรบางคนยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง เนื่องจากขาด
ความชัดเจนในแนวทางการรับราชการ
- การบรรจุกาลังพล ไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุที่ได้รับอนุมัติ ทาให้เกิดการขาดแคลนกาลังพล
ไม่เพียงพอกับภารกิจที่หน่วยรับผิดชอบ
๗. รูปแบบการนาองค์กร (Style) การเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กรมีผลต่อนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง

๑๐
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(C-PEST)
โอกาส (Opportunities)
๑. ผู้รับบริการ (Customer:C) สบ.ทหาร จัดทาแบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่องานบริการของ สบ.ทหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้อย่างตรงประเด็น
๒. สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics:P) ผู้บริหารของ สบ.ทหาร มีนโยบายให้การสนับสนุน
กาลังพลให้แสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
๓. สภาพสิ่งแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environmenty, Economics : E)
- สบ.ทหาร ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณในการจัด หาเครื่อ งมือ ในการปฏิบั ติงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
- สบ.ทหาร มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน มีความเป็นสัดส่วน
๔. เทคโนโลยี (Technology : T)
- การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานของ สบ.ทหาร ทาให้การทางานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
- มีการนาองค์ความรู้ และผลการดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ของ สบ.ทหาร เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ สบ.ทหาร เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อุปสรรค (Threats)
๑. ผู้รับบริการ (Customer : C) ผู้รับบริการของ สบ.ทหาร มีหลายกลุ่ม ทาให้การตอบสนอง
ความต้องการให้ตรงประเด็นอาจไม่ครบถ้วนทุกกลุ่มผู้รับบริการ
๒. นโยบาย (Politics:P) การบรรจุกาลังพลไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุที่ได้รับอนุมัติ ทาให้เกิด
การขาดแคลนกาลังพลในบางตาแหน่ง
๓. สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment, Economics:E) งบประมาณในการบริหาร
และพัฒนาองค์กรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเชิงรุก
๔. สภาพสังคม (Society:S) ระบบอุปถัมภ์มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานและการสร้างแรงจูงใจ
ของกาลังพล
๕. เทคโนโลยี (Technology:T) ขีดความสามารถของกาลังพลมีผลต่อการพัฒนาริเริ่มระบบงาน
หรือแผนงานใหม่ ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑
๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์

๑๒
๓.๓ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
แผนงาน
เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการของ กห.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ/ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของ บก.ทท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ/บก.ทท. มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการ
อานวยการร่วมในการป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอานวยการร่วม
ในการป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๙
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ - ส่วนราชการใน บก.ทท. มีการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
- กาลังพล บก.ทท. มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อิเอนิกส์
- กาลังพลของหน่วยที่นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้รับการพัฒนาให้ มี
ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
- ข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียน มีการบันทึกในระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
บก.ทท.
ตัวชี้วัด
- จานวนส่วนราชการใน บก.ทท. ที่นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๔ ส่วนราชการ
- ร้อยละของการรับ–ส่งเอกสาร โดยใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ
ที่นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๕
- ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพล บก.ทท. ต่อการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
- ร้อยละของจานวนกาลังพล บก.ทท. ที่นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
- จานวนข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียน ที่บันทึกลงในระบบจัดเก็บ และค้นเอกสาร
บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๔๐๑ ข้อมูลขึ้นไป

๑๓
กลยุทธ์

- พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
- ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาความรู้ และทักษะของกาลังพล บก.ทท. ที่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลคาสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลให้เกิดความพึงพอใจกับกาลังพล บก.ทท.
เป้าประสงค์ - บริการสิทธิประโยชน์กาลังพลมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของกาลังพล บก.ทท.
- กาลังพล บก.ทท.ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
- เจ้ าหน้ าที่ธุร การกาลั งพลของ บก.ทท. มีความรู้ความเข้าใจในการบัน ทึกและแก้ไ ข
ประวัติ
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ตามรายการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
- มีคลังข้อมูลระบบงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
ตัวชี้วัด
- ร้อยละความพึงพอใจของกาลังพล บก.ทท. ต่อการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
- ร้อยละของกาลังพล บก.ทท. ที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพลได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
- ร้อยละของเจ้ าหน้าที่ธุรการกาลังพลของ บก.ทท. มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึก
ประวัติ
และแก้ไขประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
- ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์
กาลังพล
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
- จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ ระบบ
- จานวนคลังข้อมูลระบบงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ คลัง
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลให้มีประสิทธิภาพ
- อบรมพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่กาลังพล บก.ทท. ที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
- อบรมพัฒนาความรู้/ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการกาลังพลของ บก.ทท. ที่ปฏิบัติงานด้าน
สิทธิประโยชน์กาลังพล
- เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ
- เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการรวบรวมจัด ทาคลัง ข้อ มูล เพื่อ สร้า งองค์ค วามรู้ใ ห้กับ ผู ้ที่
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ

๑๔
๓.๔ รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบของแต่ละผลผลิต
ลาดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

หน่วย
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
ผลผลิต ทุกส่วนราชการใน บก.ทท. นาระบบ กสบ.สบ.ทหาร ร้อยละของการรับ-ส่งเอกสาร โดยใช้
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการใน บก.ทท.
ผลผลิต กาลังพลของ บก.ทท. พึงพอใจต่อ กสบ.สบ.ทหาร ร้อ ยละความพึง พอใจของกาลั ง พล
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บก.ทท. ต่อการนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
ผลผลิ ต ก าลั ง พล บก.ทท. ที่ น าระบบ กสบ.สบ.ทหาร ร้อยละของกาลั งพลใน บก.ทท.ที่ น า
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปใช้ ง าน มี ขี ด
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน
ความสามารถสูงขึ้น
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ผลผลิ ต ข้ อ มู ล ค าสั่ ง ประกาศ และ กสบ.สบ.ทหาร จ านวนข้ อ มู ล ค าสั่ ง ประกาศ และ
หนังสือเวียน อานวยความสะดวกให้กาลังพล
หนั ง สื อ เวี ย น ที่ บั น ทึ ก ลงในระบบ
และส่วนราชการใน บก.ทท. ในการสืบค้น
จัดเก็บ และค้นเอกสาร บก.ทท.
เอกสาร
ผลผลิ ต ก าลั ง พล บก.ทท. ได้ รั บ การ สบป.สบ.ทหาร ร้อ ยละความพึง พอใจของกาลั ง พล
บริ ก ารด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก าลั ง พลที่
บก.ทท. ต่อการบริการสิทธิประโยชน์
ถู ก ต้ อ ง ถู ก เวลา และถู ก ใจ ตามสิ ท ธิ ที่
กาลังพล
แต่ละคนจะต้องได้รับ
ผลผลิ ต ก าลั ง พล บก.ทท. ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน สบป.สบ.ทหาร ร้ อ ยละของก าลั ง พลที่ บก.ทท. ที่
ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก าลั ง พล ได้ รั บ การ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
อบรม/พั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ และทั ก ษะ
ของ บก.ทท. ได้รับการพัฒนาความรู้
เพิ่มขึ้น
และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ผลผลิ ต เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การก าลั ง พลของ กกพ.สบป. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ธุรการกาลังพล
บก.ทท. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ สบ.ทหาร ของ บก.ทท. มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจ
บันทึกและแก้ไขประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
และสามารถบันทึกและแก้ไขประวัติ
ข้อมูลครบถ้วน
อิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิต/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

จานวน
๒๕๐๑
ข้อมูลขึ้นไป
ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

๑๕
ลาดับ
๘.

ผลผลิต/กิจกรรม

ผลผลิต ฐานข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน
๙. ผลผลิต ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
สารบรรณ งานสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก าลั ง พล
และงานพิธีการ
๑๐. ผลผลิ ต คลั ง ข้ อ มู ล ระบบงานสารบรรณ
งานสิทธิประโยชน์กาลังพล และงานพิธีการ

หน่วย
รับผิดชอบ
กกม.สบป.
สบ.ทหาร
กกม.สบป.
สบ.ทหาร
กกม.สบป.
สบ.ทหาร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละความถูกต้ องของฐานข้ อมู ล
ประวั ติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
บริการสิทธิประโยชน์กาลังพล
จานวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
งานสารบรรณ งานสิ ท ธิ ป ระโยชน์
กาลังพล และงานพิธีการ
จ า น ว น ค ลั ง ข้ อ มู ล ร ะ บ บ ง า น
สารบรรณ งานสิทธิประโยชน์กาลังพล
และงานพิธีการ

ร้อยละ
๑๐๐
จานวน
๓ ระบบ
จานวน
๓ คลัง

๑๖
๓.๕ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
- การอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ๒
- การอบรมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ๓
- การอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ ๒
- การอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ ๓
- การบริหารและจัดเก็บ คาสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของ ทท., บก.ทท. และ กห.
- การอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil Doc) ให้แก่ส่วนราชการ บก.ทท.
- การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในงานด้านสารบรรณ และการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
- การจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม ลูกจ้าง และพนักงานราชการAEC
- การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการบริการสิทธิประโยชน์กาลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
- การจั ด ท าบ าเหน็ จ ฯ ส าเนาแจกจ่ า ย งานทะเบี ย นศู น ย์ รั บ -ส่ ง และวั ส ดุ จั ด ท าบั ญ ชี ข อ
พระราชทานเครื่องราชฯ
- การจัดทาเอกสารและนิทรรศการขอรับบาเหน็จบานาญข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
- การจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ บก.ทท. นอกสถานที่
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริการด้านสิทธิประโยชน์กาลังพล
ของ บก.ทท.

วงเงินงบประมาณ
๑๑๙,๖๔๐
๑๑๙,๖๔๐
๙๙,๐๑๐
๙๙,๐๑๐
๔๑,๙๔๐
๒๘๐,๔๕๐
๔๒๑,๘๒๕

๔๗๗,๕๐๐
๒๔๔,๐๐๐
๓๖๐,๖๔๗
๓๐,๑๗๐
๔๙๓,๕๐๐
๓๖๑,๘๐๐
๕๙,๒๑๐

