ดวนมาก
สวนราชการ

บันทึกขอความ

กพ.ทหาร (กนผ.สนผพ.ฯ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๕, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๑๘)

ที่ กห ๐๓๐๒/๓๐๓๗
วันที่
๕
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ

ก.ค.๕๖

เรียน ผบ.ทสส.
อางถึง หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๑๖๗๑ ลง ๑๙ เม.ย.๕๖
สิ่งที่สงมาดวย ๑. การดําเนินการชวยเหลือกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ ของสวนราชการใน บก.ทท.
๒. แนวทางการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ ในรูปแบบ
ONE STOP SERVICE
๑. กพ.ทหาร ขออนุมัติแนวทางการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ โดยจัดตั้ง
ศูนย
ชวยเหลือกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ตามอางถึง ผบ.ทสส. ไดกรุณาอนุมัติใหจัดการอบรมเพื่อใหความรูพื้นฐานในการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ และบันทึกขอความตอทายหนังสือ ดังนี้
๒.๑.๑
การดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ ควรดูแลอยางดี เหมือนกับ
ยังรับราชการอยู หรือดีกวา พิเศษกวา ในทุกๆ ดาน เชน การรักษาพยาบาล การสวัสดิการทีค่ วรไดรบั
เงินไดตา งๆ การชวยเหลืออืน่ ๆ ฯลฯ
๒.๑.๒
อาจพิจารณาชุดรับเรือ่ งราว และประสานงาน เพือ่ ชวยและอํานวยความสะดวก
ในดานตางๆ ปวดหัว ตัวรอน คิดอะไรไมออก ใหมาทีจ่ ดุ นี้ เปน ONE STOP SERVICE ดูแลประสานจนจบเรือ่ ง
๒.๒ การดําเนินการทีผ่ า นมา ผบ.ทสส. ไดกรุณาแตงตั้งคณะกรรมการชวยเหลือกําลังพล
ที่เกษียณอายุราชการ ตามคําสั่ง บก.ทหารสูงสุด ที่ ๒๖๒/๒๕๔๐ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๐ มี รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) เปน
ประธานกรรมการ และกรุณาอนุมัติจัดตั้งศูนยกลางติดตอประสานงานการชวยเหลือกําลังพลที่เกษียณอายุ
ราชการ (ศชก.บก.ทท.) เมื่อ ๒๕ ส.ค.๔๐ ซึ่งเปนหนวยอัตราเพื่อพลาง ปจจุบันมี รอง จก.กพ.ทหาร ทําหนาที่
ผอ.ศูนยฯ
๒.๓ กพ.ทหาร ไดจดั การประชุมเพือ่ พิจารณาแนวทางการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ
ในรูปแบบxONExSTOPxSERVICExเมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๖ ณ หองประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี จก.กพ.ทหาร เปนประธาน
ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
๒.๓.๑ สวนราชการที่เกี่ยวของในการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ
ประกอบดวย สบ.ทหาร, กง.ทหาร, สสก.ทหาร, ยบ.ทหาร และ ศชก.บก.ทท. โดยมีหนาที่ชวยเหลือกําลังพล
หลังเกษียณอายุราชการในดานตางๆรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
๒.๓.๒ ทีป่ ระชุมไดรว มพิจารณาแนวความคิดในการใหบริการ ชวยเหลือ
กําลังพลผูเ กษียณอายุราชการ ตามเจตนารมณ ผบ.ทสส. รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ ดังนี้
๒.๓.๒.๑
ควรมีการจัดตั้งศูนย ชวยเหลือกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ
ในรูปแบบ xONExSTOPxSERVICExเปน นขต.กพ.ทหาร เพือ่ รับเรือ่ งราวตางๆ ของกําลังพลหลังเกษียณ
อายุราชการ และกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยที่เกี่ยวของในภาพรวม โดยมีหนาที่ดังนี้
๒.๓.๒.๑ (๑)
กําหนดแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ติ า ง ๆ
ในการใหความชวยเหลือกําลังพลที่เกษียณอายุราชการอยางเปนระบบ
๒.๓.๒.๑ (๒) ประสานงานอํานวยความสะดวก และใหคาํ ปรึกษา
แนะนําเกีย่ วกับสวัสดิการและสิทธิตา ง ๆ รวมทัง้ เปนศูนยกลางติดตอประสานระหวางกําลังพลทีเ่ กษียณ
อายุราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอก บก.ทท.

/๒.๓.๒.๑ (๓) ควบคุม…
-๒๒.๓.๒.๑ (๓)
ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินการชวยเหลือกําลังพล
ที่เกษียณอายุราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย และดูแลจนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นในทุกเรื่อง
๒.๓.๒.๒ โครงสรางของศูนยฯ ประกอบดวย สวนงานบริการ ดานการเงิน
ดานสิทธิประโยชน ดานทีป่ รึกษากฎหมาย ดานการแพทยและสุขภาพจิต ดานอนุศาสนาจารย ดานฌาปนกิจ
ดานประชาสัมพันธ และดานการสนับสนุนตางๆ โดยจัดเจาหนาที่คอยใหบริการ รวมทั้งจัดตั้ง xCallxCenterx
ทําหนาที่รับเรื่อง และตอบขอซักถามในทุกเรื่อง
๓.
ขอพิจารณา การชวยเหลือกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ ตามผลการประชุม
ในขอ ๒.๓ จะทําใหมหี นวยงานทีม่ หี นาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการดูแลกําลังพล
หลังเกษียณอายุราชการ ไดรบั การอํานวยความสะดวกในการมาติดตอทําธุรกรรม การใหความชวยเหลือดานตางๆ
ตลอดจนการใหคาํ แนะนําปรึกษาทัง้ ทีเ่ กีย่ วของโดยตรง และปญหาดานอืน่ ๆ ดวย ซึง่ จะสงผลดีตอ ทัง้ กําลังพล
ที่เกษียณอายุราชการ และขวัญกําลังใจของกําลังพลประจําการในปจจุบัน
๔.
ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติแนวทางการดูแลกําลังพลหลังเกษียณอายุราชการ โดยจัดตั้ง
ศูนยชวยเหลือ
กําลังพลหลังเกษียณอายุราชการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ตามขอ ๒.๓
๔.๒ ให กพ.ทหาร เสนอโครงสราง อัตราการจัด ของ
ศูนยชวยเหลือกําลังพล
หลังเกษียณอายุราชการให ยก.ทหาร ดําเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ หนวยตอไป
๔.๓ สวนราชการ บก.ทท. ทีเ่ กีย่ วของ ดําเนินการตามแนวทางในขอ ๒.๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ท. คะเชนทร วิเศษรจนา
จก.กพ.ทหาร
-อนุมัติตามขอ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ผบ.ทสส.
๑๐ ก.ค.๕๖

(คะเชนทร วิเศษรจนา)

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ธัชชัย ถนัดใชปน
รอง เสธ.ทหาร
๘ ก.ค.๕๖
(ลงชื่อ) พล.อ.เผด็จการ จันทรเสวก
เสธ.ทหาร
๘ ก.ค.๕๖
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
รอง ผบ.ทสส.
๙ ก.ค.๕๖

