- สำเนำคู่ฉบับ -

แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.)
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

- สำเนำคู่ฉบับ -

แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.)
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

คานา
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) มีกำรจัดทำกรอบแนวทำงสำหรับกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน และกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สอดคล้องกับนโยบำยควำมมั่นคงของชำติ โดยนำ
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนหลัก
ของชำติที่เกี่ยวข้องมำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำ
สำนักบริหำรงำนบุคคล กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (สบค.กอ.รมน.) จึง ได้จัดทำ แผนบริหำรจัดกำรงำนบุคคล กอ.รมน.
สำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม และมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ กอ.รมน. และเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กอ.รมน. ประเทศชำติ และประชำชน
สบค.กอ.รมน. มีควำมประสงค์ให้แผนบริหำรจัดกำรฯ ฉบับนี้ มีส่วนสำคัญในกำรกำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรจัดสรรทรัพยำกร ทั้งในส่วนที่
สบค.กอ.รมน.รับผิดชอบโดยตรง และสำมำรถสนับสนุนงำนให้กับส่วนรำชกำรอื่น ให้เกิดควำมสอดคล้อง บูรณำกำรและเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ ในทุกระดับและทุกมิติ
อันจะนำไปสู่กำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงแท้จริง และยึดถือเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติร ำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของ กอ.รมน. รวมทั้งสำมำรถ
ตอบสนอง ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ ตลอดจนนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนหลักของชำติต่อไป

สารบัญ
หน้า
คำนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม

๑

แผนที่ควำมคิด แผนบริหำรจัดกำรงำนบุคคล กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.)

๓

กรอบเวลำ แผนบริหำรจัดกำรงำนบุคคล กอ.รมน. สำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔

๔

ภำคผนวก
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ กอ.รมน. (SWOT Analysis)

๑๓

๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์ กอ.รมน. :
“เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน”
วิสัยทัศน์ สบค.กอ.รมน. :
“เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและความเสียสละ”

๒

พันธกิจ สบค.กอ.รมน.
๑. กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับ งานด้านบุคลากร ของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากร
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การ รักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการ ของข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
๔. จัดทาแผนงานและโครงการ และงบประมาณด้านบุคลากร
๕. ดาเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร
๖. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๗. ดาเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากร
๘. รับผิดชอบงานพิธีของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่านิยมหลัก สบค.กอ.รมน.
มุ่งมั่นบูรณาการ
ประสานงานเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม
ผู้นาความมั่นคง
ดารงความสามัคคี

ใช้ค่านิยมของ กอ.รมน.

๓

แผนที่ความคิด แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.)
กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อานวยการ และประสานการปฏิบัตใิ นการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน
ค่านิยมของ กอ.รมน. : มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นาความมั่นคง ดารงความสามัคคี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
บูรณาการวางแผน อานวยการ
ประสานงาน กากับดูแล และเสริม
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัย หรือ
เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เป้าประสงค์

๑๔ : มีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑๕ : มีการพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์

สบค.กอ.รมน. เป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและความเสียสละ

ภารกิจหลัก

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรตามสมรรถนะ รองรับกับตาแหน่ง
ตามความเหมาะสม

ประสิทธิผล

คุณภาพ
การให้บริการ

- ทาแผนบรรจุและจัดหาบุคลากรปี ๖๒-๖๔ ดาเนินการตามแผน
- มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ กอ.รมน.
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

๓๔ : พัฒนาบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๕๑ : ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการศึกษา ทักษะสมรรถนะ
ตามความต้องการของ กอ.รมน.
- มีประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามที่ กพ. กาหนด
- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดคล้องตามพันธกิจของ กอ.รมน.
- จัดการศึกษา และส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร
- มีคู่มือปฏิบัติงาน และ คู่มือการจัดการความรู้
- มีคู่มือ Job Description และ Competency
- ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

การสร้างแรงจูงใจ ความผูกพันของบุคลากร และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามความเหมาะสม
- จัดทาแผนความก้าวหน้า ตามแนวทางความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) และมีอัตราให้มีความก้าวหน้า
- บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่ดี และมีระบบค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- มีแผนปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณ

พัฒนาองค์การ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามระบบราชการ ๔.๐

๔

กรอบเวลา แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. สานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ สบค.กอ.รมน.: เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและความเสียสละ

ด้าน/ปี

๒๕๖๑

การพัฒนาและบ่มเพาะ
ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรม
องค์กร
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
บุคลากร ตามสมรรถนะของ
ตาแหน่งงาน

/

วางระบบ และแนวทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๒๕๖๓

๒๕๖๒

จัดทาคู่มือและถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่บุคลากร กอ.รมน.
กาหนดเครื่องมือวัดค่านิยม
แผนเสริมสร้าง/ปลูกฝังค่านิยม

กาหนดสมรรถนะ

พัฒนาและปรับปรุง กฎ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รองรับสถานการณ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารที่
ทันสมัย ครอบคลุม

จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร
ประเมินพฤติกรรม (ค่านิยม)

แผนบริหารจัดการงานด้านบุคคล ปี ๖๒-๖๔ /แผนจัดหาและบรรจุบุคลากร ปี ๖๒-๖๔
กอ.รมน. พ.ศ. ๖๕-๖๙
กาหนดการใช้สมรรถนะ / ประเมิน
ทดลองใช้สมรรถนะ / ประเมิน
วิเคราะห์ภาระงาน JD
กาหนดค่ามาตรฐานภาระงาน
ทดลองใช้และประเมินผลฯ
แผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ/
แผนพัฒนาบุคลากรสานักฯ
คู่มือปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากร
ตามขีดความสามารถ
และสมรรถนะที่กาหนด

๒๕๖๔

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสานักฯ
แผนพัฒนารายบุคคล / หน่วย
จัดอัตราความก้าวหน้าในวิชาชีพ

การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรของ กอ.รมน./หลักสูตร นบส., วทบ.,วปอ.
หลักสูตรนักบริหาร(กลาง)

อบรมทักษะพื้นฐาน /ทักษะตามสายการปฏิบัติงาน /ทักษะที่รองรับนโยบาย

แผนการจัดการความรู้ / การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้

ปรับปรุงพัฒนาองค์การ และพัฒนางานตามแนวทางระบบราชการ ๔.๐
แยกส่วนงานกฎหมายปรับปรุง
จัดตั้งส่วนบริหารจัดการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการพลเรือน
จัดทาระเบียบข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กอ.รมน. พ.ศ. ๖๕-๖๙

ปรับปรุง website (๖๒-๖๓) / พัฒนาช่องทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ (๖๒-๖๔)
กาหนดผู้รับผิดชอบ

สร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านสื่อสารองค์กร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ระบบบริหารจัดการบุคลากร กอ.รมน. I(SOC HRIS)

เชื่อมโยงค่านิยมกับ
สมรรถนะหลักองค์กร

บุคลากรของ กอ.รมน.
มีสมรรถนะสูง มีขีด
ความสามารถตาม
ตาแหน่งที่บรรจุ
มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
มีค่านิยมหลักร่วมกัน
มีกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัย
โปร่งใส เป็นธรรม

๕

แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (สบค.กอ.รมน.)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
บูรณาการการวางแผน
อานวยการ ประสานงาน
กากับดูแล และเสริมการ
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๔๑ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

๑๔๑๑ มีจานวนบุคลากร
(ข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน.) ที่บรรจุ
ได้ตามกาหนด
๑๔๑๒ ระดับ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
ระบบราชการ ๔.๐

เป้าประสงค์ที่ ๑๔
มีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๔๑๓ มีผลการ
ประเมิน ITA เพิ่มขึ้น
๑๔๒ ทบทวนและ
๑๔๒๑ ระดับ
ปรับปรุงโครงสร้างและ ความสาเร็จของ
อัตรากาลังของ กอ.รมน. แผนงาน/ โครงการ
ให้มีความเหมาะสม
พัฒนาการบริหาร
สอดคล้องกับบทบาท
จัดการ
ภารกิจ และทันต่อ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒
๖๓
๖๔
๘
๘
๘
คน/ปี
คน/ปี
คน/ปี
ระดับ
ระดับ
พื้นฐาน ก้าวหน้า
(คะแนน (คะแนน
Basic) Advance)

ระดับ
พัฒนา
จน
เกิดผล

กิจกรรม/โครงการ
๑. ทาแผนจัดหาและบรรจุบุคลากรปี ๖๑-๖๔
๒. ดาเนินการตามแผนจัดหาและบรรจุบุคลากร

๓. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง
ระบบราชการ ๔.๐
๓.๑ แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์ ระบบราชการ ๔.๐
๓.๒ ดาเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาสูร่ ะบบ
ราชการ ๔.๐
๓.๓ พัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๗๘
๘๐
๘๒ ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ๕. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน การจัดส่วนงาน
ที่
ที่
ที่
กฎหมายฯ ขึ้นตรง กอ.รมน. เพื่อนาเสนอ สนย.
๕-๖
๗-๘
๙
กอ.รมน.
๖. จัดทาร่าง โครงสร้างกลุ่มงานกฎหมาย ขึ้นตรง
กอ.รมน. จัดทาอัตราตาแหน่งนิติกร และนาเสนอ
สนย.กอ.รมน.
๗. จัดหาและบรรจุบุคลากรให้ครบตามโครงสร้าง
กลุ่มงานกฎหมาย
๘. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน การตั้งส่วน
บริหารจัดการข้าราชการพลเรือน เพื่อนาเสนอ
สนย.กอ.รมน.
๙. เตรียมจัดทาร่าง โครงสร้างส่วนบริหารจัดการ
ข้าราชการพลเรือน/นาเสนอ สนย.กอ.รมน.

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒ ๖๓ ๖๔
ผงป.สบค.ฯ
✓ ✓ ✓
จก.สบค.ฯ
✓

ผงป.สบค.ฯ

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

กมส.สบค.ฯ

✓

ผงป.สบค.ฯ

✓

ผงป.สบค.ฯ
กมส.สบค.ฯ
✓

กมส.สบค.ฯ

✓

ผงป.สบค.ฯ

✓

✓

ผงป.สบค.ฯ

๖

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที ๑๕
มีการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์
๑๕๑ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path)

ตัวชี้วัดหลัก
๑๕๑๑ มีการทบทวน
หลักเกณฑ์ และร่าง
หลักเกณฑ์รองรับการ
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตาม
แนวทางรับราชการ

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒

๖๓

ทบทวน
หลัก
เกณฑ์

ปรับปรุง
หลัก
เกณฑ์

ทบทวน
๑๕๑๒ มีการเตรียม
แนวทาง
บุคลากรให้พร้อมก้าวขึ้น
สู่ตาแหน่งตามแนว
ทางการพิจารณา
คัดเลือกของ กอ.รมน.

๑๕๒ การพัฒนาและบ่ม
เพาะค่านิยมหลัก
(Core Value) และ
วัฒนธรรมองค์กร
กอ.รมน.

๑๕๒๑ ระดับ
พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของบุคลากรที่
สอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร

ขั้นที่
๑-๓

ปรับปรุง
แนวทาง

ขั้นที่
๑-๔

กิจกรรม/โครงการ
๖๔

นาหลัก ๑๐. จัดทาความก้าวหน้าในวิชาชีพ C( areer Path)
เกณฑ์ใหม่ และนาเสนอ กพ.กอ.รมน. (ข้าราชการพลเรือน
สู่การ
ประจา กอ.รมน. และกาลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.)
ปฏิบัติ

๑๐.๑ จัดทาแนวทางความก้าวหน้า
๑๐.๒ จัดทาอัตราให้มีความก้าวหน้า
ปฏิบัติ ๑๑. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
ตาม
๑๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ข้าราชการพลเรือน
แนวทาง
ประจา กอ.รมน.และกาลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.)
ฉบับ
๑๒.๑ ระดับบุคคล
ปรับปรุง
๑๒.๒ ระดับหน่วย
ขั้นที่ ๑๓. การพัฒนาค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร
๑-๗ ขั้นที่ ๑. การกาหนดพฤติกรรมและเครื่องมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมหลัก (Core Value)
ขั้นที่ ๒. การจัดทาแผนเสริมสร้าง/ปลูกฝังค่านิยม
หลักแก่บุคลากร
ขั้นที่ ๓. การจัดทาคู่มือและถ่ายทอดค่านิยมหลัก
สู่การปฏิบัติของบุคลากร กอ.รมน.
ขั้นที่ ๔. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรตามแผนสานักฯ/
แผน กอ.รมน.
ขั้นที่ ๕. การพัฒนาระบบการประเมินพฤติกรรม/
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก/ วัฒนธรรม
ขั้นที่ ๖. การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะของ
บุคลากรสานักฯ ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และ
วัฒนธรรม
ขั้นที่ ๗. การเชื่อมโยงค่านิยมหลักกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในองค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๖๓

๖๔
จก.สบค.ฯ

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ

๗

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๑๕๓ ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดหลัก
๑๕๓๑ ระดับ
ความสาเร็จของการ
จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากร

๑๕๓๒ ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผน
๑๕๔ จัดทาคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒

๖๓

ขั้นตอน
ที่
๑-๒

ขั้นตอน
ที่
๑-๓

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๘๐

๑๕๔๑ จานวนคู่มือการ ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน
ส่วน/ฝ่าย สานักฯ.

กิจกรรม/โครงการ
๖๔

ขั้นตอน ๑๔. จัดทาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน และ
ที่
การประเมินสมรรถนะ
๑-๕
ขัน้ ตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ มี.ค. – เม.ย. ๖๒
ศึกษาข้อมูล,แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะ,
ขออนุมัติโครงการฯ, ประชุมชี้แจงโครงการ

ร้อยละ
๘๕

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๖๓

๖๔

✓

✓

✓

✓

ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบระบบสมรรถนะ
ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ย. ๖๒
๑. กาหนดสมรรถนะหลัก
(Core Competency : CC)
๒. กาหนดสมรรถนะในงาน
(Functional Competency : FC)
ขั้นตอนที่ ๓ ทดลองใช้/ปรับปรุงพัฒนา
ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓

✓

✓

✓

ขั้นตอนที่ ๔ กาหนดวิธีการ/เครื่องมือพัฒนา
สมรรถนะ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลโครงการ/ สรุปผล/
ขออนุมัติบังคับใช้
๑๕. จัดทาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career
Path) (ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๕๑๑ หน้า ๖)

✓

✓

ระดับ ๑๖. มีการทบทวน/ ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน
กอ.รมน. ๑๗. จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน

ผงป.สบค.ฯ

✓

✓

✓

✓

✓

ผงป.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ

✓
✓

✓
✓

✓
✓

สก.สบค.ฯ
ทุก สง.ฯ

๘

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

๓๔๑ การวางระบบเพื่อ
สนับสนุนความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career
Path)
๓๔๒ จัดทาแผนการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ประจาปี

เป้าประสงค์ที่ ๓๔
พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมายตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

๖๒

๖๓

๖๔

ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๕๑๑
หน้า ๖

ทบทวน
หลัก
เกณฑ์

ปรับปรุง
หลัก
เกณฑ์

๓๔๒๑ มีบุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรมตาม
แผนงาน/โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ประจาปี
๓๔๒๒ ร้อยละ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผน

อย่าง
น้อย
๑๐
คน/ปี

อย่าง
น้อย
๑๐
คน/ปี

อย่าง
น้อย
๑๐
คน/ปี

๑๙. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาตามแผน
(ข้าราชการพลเรือน ประจา กอ.รมน. กาลังพล
สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และ พนักงานราชการ)

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๘๕

๒๐. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาตามแผน
๑. หลักสูตรของ กอ.รมน.
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
- อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน
- อบรมปฐมนิเทศพนักงานราชการ
๒. หลักสูตรของส่วนราชการอื่น

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๖๓

๖๔

นาหลัก ๑๘. การจัดทาแผนความก้าวหน้าและการจัดทา
✓
เกณฑ์ใหม่ อัตราให้มีความก้าวหน้าเพื่อนาเสนอ สนย.กอ.รมน.
สู่การ
(ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๕๑๑ หน้า ๖)
ปฏิบัติ

✓

✓

ผงป.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ

✓

✓

✓

ผงป.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

๒.๑ หลักสูตรตามสายงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
๒.๒ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
✓
๒.๓ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก
✓
๒.๔ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

(เมื่อได้รับที่นั่งการศึกษา และงบประมาณแต่ละปี)

เมื่อได้รับที่นั่งการศึกษา

๒.๕ หลักสูตรอื่น ๆ
หลักสูตรทางทหาร : ส.ชั้นต้น /ส.อาวุโส /ชั้นนายร้อย/ชั้น
นายพัน หลักสูตรของพลเรือน : ทั่วไประดับปฏิบัติงาน/
ทั่วไประดับปฏิบัติการ/ วิชาการระดับปฏิบัติการ/ วิชาการ
ระดับชานาญการ/ ฝ่ายอานวยการ

๙

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาศักยภาพการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กอง
อานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

๕๑๒ ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลังของ
กอ.รมน. ให้มีความ
เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
๕๑๓ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและมีความ
ต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ ๕๑
ปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กร

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒

๕๑๔ พัฒนาและจัดทา
ระบบบริหารจัดการ
ความรู้องค์กรให้มีความ
ต่อเนื่อง

๖๓

กิจกรรม/โครงการ
๖๔

๕๑๒๑ ระดับ
ความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ๒๑. การจัดส่วนงานกฎหมายฯ ขึ้นตรง กอ.รมน.
ที่
ที่
ที่
และการตั้งส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน
๕-๖
๗-๘
๙
(เพื่อนาเสนอ สนย.กอ.รมน.)
(ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๔๒๑ หน้า ๕)

๕๑๓๑ ร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนการพัฒนาความรู้
ทักษะทางวิชาชีพ และ
สมรรถนะของ กอ.รมน.

ขั้นที่
๑-๒
ร้อยละ
๕๐

๕๑๓๒ ระดับ
พฤติกรรม/คุณลักษณะ
ของบุคลากรที่
สอดคล้องกับ ค่านิยม
หลักและวัฒนธรรม
องค์กร
๕๑๔๑ จานวนการ
จัดการความรู้ (KM)
ตามรูปแบบการจัดการ
ความรู้ ของ กอ.รมน.

ขั้นที่
๑-๔
ร้อยละ
๘๐

ขั้นที่
๑-๕
ร้อยละ
๑๐๐

ขั้นที่
๑-๓

ขั้นที่
๑-๔

ขั้นที่
๑-๗

๑
เรื่อง

๓
เรื่อง

๕
เรื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๖๓

๖๔

✓

✓

✓

๒๒. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของบุคลากร(จัดทาสมรรถนะหลัก
สมรรถนะในงาน และการประเมินสมรรถนะ)
ขั้นที่ ๑ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักฯ
✓
ขั้นที่ ๒ พัฒนาบุคลากรตามแผน
✓
ขันที่ ๓ การติดตามและประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนฯ
ขั้นที่ ๔ กาหนดสมรรถนะตามตาแหน่งงานใน
แผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๕๑๑ หน้า ๖)
ขั้นที่ ๕ ทบทวนการดาเนินงาน/ ปรับปรุงแผนฯ
๒๓. การพัฒนาพฤติกรรม/คุณลักษณะของ
✓
บุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร
(ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๕๒๑ หน้า ๖)
๒๔. การจัดการความรูต้ ามรูปแบบการจัดการ
ความรู้ ของ กอ.รมน.

✓

ผงป.สบค.ฯ
กมส.สบค.ฯ

ผงป.สบค.ฯ
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

จก.สบค.ฯ

✓

✓
✓

ผงป.สบค.ฯ
ผงป.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ

✓

✓

สก.สบค.ฯ

๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๕๑๕ การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
หลัก และจัดทา
มาตรฐานภาระงาน
บุคลากร สบค.ฯ

๕๑๖ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้
ทันสมัยและครอบคลุม
การปฏิบัติงานในทุก
ระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดหลัก
๕๑๕๑ ระดับ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผน

๕๑๖๑ ระดับ
ความสาเร็จของแผนงาน
ย่อย

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒
๖๓
๖๔
ขั้น
๑-๒

ขั้นที่
๑

ขั้น
๑-๓

ขั้นที่
๑

ขั้น
๑-๕

ขั้นที่
๑

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒ ๖๓ ๖๔

๒๕. การวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานภาระงาน
บุคลากร และจัดทา Job Description
✓
ขั้นที่ ๑ ประสาน ศึกษา และร่วมวิเคราะห์
ภาระงาน (Job Description) และกระบวนงาน
หลัก (Core Process) ของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อปรับปรุง พัฒนา และลดขั้นตอน
ขั้นที่ ๒ ประสาน ร่วมวิเคราะห์ขั้นตอน และ ✓
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ ๓ ประสานและร่วมกาหนดค่ากลางเวลา ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานจัดทามาตรฐานภาระงาน
(LoadUnit) รวมทั้งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนนาร่องทดลองใช้ ๑ หน่วยงาน
ขั้นที่ ๔ นาเสนอมาตรฐานภาระงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ ทั้ง กอ.รมน.
และ ประเมินผล
ขั้นที่ ๕ ขออนุมัติและประกาศใช้
๒๖. จัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร (ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านบุคลากร I(SOC HRIS) เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
กรอบการจัดทาระบบฯ ขั้นที่ ๑
✓
๑.๑ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
๑.๒ ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานและ
อัตรากาลัง

จก.สบค.ฯ
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

จก.สบค.ฯ
(ผงป.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ
สนับสนุน
ข้อมูล)

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒

๕๑๖๒ ระดับ
ความสาเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารองค์กร เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์

ขั้นที่
๑-๓

๖๓

ขั้นที่
๓-๕

กิจกรรม/โครงการ
๖๔

ขั้นที่
๓-๖

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๑.๓ ระบบออกคาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
ระบบประมินความพึงพอใจออนไลน์ (e- Happy
Workplace)
๑.๔ ระบบเลื่อนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ
๑.๕ ระบบ พ.ส.ร.
๑.๖ ระบบวันทวีคูณ
๑.๗ ระบบบาเหน็จบานาญ
๑.๘ ระบบตรวจสอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
และสรรหาบุคลากร
๑.๙ ฝึกอบรม
๑.๑๐ เจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบงานด้าน
บุคลากรของ กอ.รมน. จานวน ๒ คน
๑.๑๑ ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์
(e-Performance)
กรอบการจัดทาระบบฯ ขั้นที่ ๒
- ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา
- ระบบคัดคนสมรรถนะสูง
- ระบบคลังความรู้และการให้การศึกษาแก่กาลังพล
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูล Big data และระบบ
วิเคราะห์อัตรากาลังพล
- ระบบจัดเวรภายใน กอ.รมน.
- ระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
๒๗. การสื่อสารองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขั้นที่ ๑ การจัดทาแผนการสื่อสารองค์กรเพื่อ ✓
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ขั้นที่ ๒ การจัดตั้งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
✓
ขั้นที๓่ การพัฒนา และปรับปรุงข้อมูล
✓
website ด้านงานบุคลากร ของ กอ.รมน.

๖๓

๖๔
จก.สบค.ฯ
(ผงป.สบค.ฯ
สก.สบค.ฯ
สนับสนุน
ข้อมูล)

สก.สบค.ฯ

✓

✓

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมายตัวชี้วัด
๖๒

๕๑๗ พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน และสามารถ
รองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง

๕๑๗๑ ระดับ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการปรับปรุง
ระเบียบ และกฎหมายที่
สอดรับกับการ
บริหารงานของ
กอ.รมน.

๖๓

กิจกรรม/โครงการ
๖๔

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๖๒

๓.๔ การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การผลิต
สื่อเพื่อการสื่อสาร และสร้างภาพลักษณ์
๓.๕ การสร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านสื่อสาร
องค์กร
๓.๖ การจัดทาสื่อ/วิดีทัศน์แนะนาหน่วย
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ๒๘. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
ที่
ที่
ที่
เกี่ยวข้อง (ตามตัวชี้วัดหลัก ๑๔๒๑ หน้า ๕)
๕-๖
๗-๘
๙

✓

จัดทาโดย พ.ท.หญิง สุพิชชา สุทธิสาร ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๕ เมื่อ ๑๐ เม.ย. ๖๒

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน.
เม.ย. ๖๒

๖๓
✓

๖๔
✓

✓

✓

✓

✓
✓

กมส.สบค.ฯ

๑๓

ภาคผนวก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7S Framework)
7S
Strategy
Structure
System
Staff

Skill

Style
Shared
values

รายการ
 มีวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ กอ.รมน. มีความชัดเจน สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการทางาน
และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ดี
 มีโครงสร้างที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีแนวทางที่ยึดถือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระบบตามแนวทางที่ กพร.
กาหนดไว้ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System :
DPIS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของข้าราชการพลเรือน
 บุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และกาลังพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งบุคลากรมีความหลากหลาย
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ๓ เหล่าทัพ และ อื่น ๆ ทาให้มีศักยภาพหลายด้าน
 ผู้ปฏิบัติงาน มีความหลากหลาย ทาให้การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรเกิดความแตกต่างกัน
 การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม
 ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. มีการหมุนเวียนบ่อย จึงทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และขาดความรักความผูกพันต่อองค์กร
 ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด สามารถรองรับการปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้ทันที และ กอ.รมน. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากรในระยะสั้นก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถทางานทดแทนกันได้
 ผู้ปฏิบัติงาน มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถบางอย่างไม่เพียงพอ หรือไม่รองรับการปฏิบัตงิ าน ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ยึดถือแนวทางตามระเบียบราชการพลเรือน และตามเหล่าทัพ มีความเข้าใจ และเข้าถึงในการบริหารได้ดี มีระเบียบวินัยที่ได้รับการฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด
 ผู้ปฏิบัติงาน ยังยึดติดรูปแบบการบริหารงานจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ทาให้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และยากต่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 กอ.รมน. มีค่านิยมร่วมกัน และยึดถือเป็นการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 ผู้ปฏิบัติงานมีการหมุนเวียนบ่อย ทาให้ค่านิยมของ กอ.รมน. เปราะบางจาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กอ.รมน.
เพื่อให้เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อมั่นและถือปฏิบัติใน กอ.รมน.

๑๔

จุดแข็ง (Strengths)
๑. กลยุทธ์ขององค์กร ( Strategy) มีวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ กอ.รมน. มีความชัดเจน สามารถยึดถือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการทางาน และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ดี
๒. โครงสร้างองค์กร (
Structure) มีโครงสร้างที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบการปฏิบัติงาน (
System) มีแนวทางที่ยึดถือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระบบตามแนวทางที่ กพร.กาหนดไว้ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีความเข้มแข็งของระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของข้าราชการพลเรือน
๔. บุคลากร (
Staff) ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และกาลังพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ
ซึง่ บุคลากรมีความหลากหลาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ๓ เหล่าทัพ และอื่น ๆทาให้มีศักยภาพหลายด้าน
๕. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (
Skill) ได้รับฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด สามารถรองรับการปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้ทันที และ กอ.รมน.
เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากรในระยะสั้นก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถทางานทดแทนกันได้
๖. รูปแบบการบริหารจัดการ (
Style) การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จะยึดถือแนวทางตามระเบียบราชการพลเรือน และตามเหล่าทัพ
มีความเข้าใจ และเข้าถึงในการบริหารได้ดี มีระเบียบวินัยที่ได้รับการฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด
๗. ค่านิยมร่วม (
Shared values) มีค่านิยมของ กอ.รมน. ร่วมกัน และยึดถือเป็นการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑๕

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. กาลังพลบางส่วนยังไม่เข้าใจทิศทางขององค์การ
๒. โครงสร้างในส่วนงานของส่วนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และนิติกรไม่เพียงพอกับงานด้านกฎหมายทีเ่ พิ่มขึ้น
๓. ระบบปฏิบัติงาน และฐานข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ยังขาดความคล่องตัว และไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานบางเรื่อง
๔.
บุคลากร ( Staff) มีความหลากหลาย ทั้ง พลเรือน ทหาร ทาให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรเกิดความแตกต่างกัน
มีข้อจากัด ในเรื่องของการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม อีกทั้ง ข้าราชการช่วยราชการ
มีการหมุนเวียนบ่อย จึงทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และขาดความรักความผูกพันต่อองค์กร
๕. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) บางอย่างไม่เพียงพอ หรือรองรับรองรับการปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม
๖. ความแตกต่างของรูปแบบการบริหารจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ทาให้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และยากต่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม
๗. ความแตกต่างด้านบุคลากร และกาลังพลหมุนเวียนบ่อย ทาให้ค่านิยมของ กอ.รมน. เปราะบาง
จาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม
อย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กอ.รมน. เพื่อให้เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อมั่นและถือปฏิบัติใน กอ.รมน.

๑๖

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)
C-PEST
Culture
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Economy







Social
Technology






รายการ
ประเทศไทย ความเป็นประเทศเสรีนิยม พหุสังคม และพหุวัฒนธรรม มีความเป็นปัจเจกชนสูง มีระบบอุปถัมภ์มาแต่ดั้งเดิม
ทาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ และมีกาหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม และแผนแม่บทย่อยด้านการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
นโยบายความโปร่งใส ระบบธรรมมาภิบาลในการดาเนินการ สร้างโอกาส ในการหล่อหลอมบุคลากรภายในให้เป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และส่งผลต่อนโยบายของ กอ.รมน.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
รัฐบาลมีงบประมาณ แต่ ต้องจัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้ครอบคลุม มีการใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดความซ้าซ้อน
แนวโน้มสถานะด้านการเงินการคลังของประเทศ การกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ การทาสงครามทางการค้า
ระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหางบประมาณในการบริหารหน่วยที่ไม่ได้จัดทาไว้ จึงทาให้มีข้อจากัดบางงาน ทั้งนี้ ยังมีองค์ประกอบภายนอก ได้แก่
งบประมาณของรัฐบาลที่จะสนับสนุนแผนงาน โครงการของ กอ.รมน. ซึ่งเป็นปัจจัยให้การดาเนินงานขององค์กรชะลอตัว
ประชาชนให้การยอมรับในโครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน. เป็นอย่างดี
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึง่ นาไปใช้ประโยชน์ ในการบริหาร
ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
มีนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ทาให้เกิดภัยคุกคามด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อ
การสูญหายของข้อมูลสาคัญ และการสื่อสารที่บิดเบือนได้ง่าย
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ราคาอุปกรณ์สูงขึ้น ทาให้ งบประมาณที่จัดทาไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเพิ่มเติม
หรือทดแทน

๑๗

โอกาส (Opportunities)
๑. ด้านนโยบายและกฎหมาย (Politics and Legal : P&L) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ และมีกาหนดแผนแม่บท
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และแผนแม่บทย่อยด้านการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
ส่งมอบ
นโยบายตรงตามพันธกิจของ กอ.รมน.
๒. นโยบายความโปร่งใส ระบบธรรมมาภิบาลในการดาเนินการ สร้างโอกาส
ในการหล่อหลอมบุคลากรภายในให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๓. ด้านเศรษฐกิจ
(Economy : E) ต้องจัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้ครอบคลุม มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้าซ้อน
๔. แนวโน้มสถานะด้านการเงินการคลังของประเทศ การกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ การทาสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
๕. เทคโนโลยี
(Technology : T) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึง่ นาไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค(Treat)
๑.
๒.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และส่งผลต่อนโยบายของ กอ.รมน.
๓. ปัญหางบประมาณในการบริหารหน่วยที่ไม่ได้จัดทาไว้ จึงทาให้มีข้อจากัดบางงาน ทั้งนี้ ยังมีองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ งบประมาณ
ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนแผนงาน โครงการของ กอ.รมน. ซึ่งเป็นปัจจัยให้การดาเนินงานขององค์กรชะลอตัว
๔. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture : S&C) ความเป็นประเทศเสรีนิยม พหุสังคม และพหุวัฒนธรรม มีความเป็นปัจเจกชนสูง
มีระบบอุปถัมภ์มาแต่ดั้งเดิม ทาให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
๕ . เทคโนโลยี (Technology : T) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ทาให้เกิดภัยคุกคาม
ด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูลสาคัญ และการสื่อสารที่บิดเบือนได้ง่าย
๖. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ราคาอุปกรณ์สูงขึ้นทาให้งบประมาณที่จัดทาไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเพิ่มเติม หรือทดแทน

