


 
แบบรายงานการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 

หน่วย สบค.กอ.รมน. 
 

1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อส่วนราชการ 
    1.1 ผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงาน : ใน 4 มิติ ได้แก่ 

(1) มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินการภายในองค์กร 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  

ในการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการท างานจากที่บ้าน (Work from home) ได้ส่งผล
กระทบต่อขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินการของ สบค.กอ.รมน. ทั้งด้านการประสานการปฏิบัติและ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานลดลง เนื่องจากความพร้อมในการสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ช่องทางการ
สื่อสาร ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารใช้ระยะเวลามากข้ึน 

(2) มิติด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ โดยไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
แผนที่วางไว้ หรือจ าเป็นต้องเลื่อนแผนงาน/โครงการน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป เช่น การสอบแข่งขัน
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.และพนักงานราชการ, โครงการอบรมจริยธรรม เป็นต้น  

(3) มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  

กอ.รมน. ได้ก าหนดแนวทางให้บุคลากรท างานจากที่บ้าน (Work from home) โดยมีนโยบายลดบุคลากรให้
มาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยให้เหลือน้อยที่สุด และต้องไมส่่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติภารกิจ
ส าคัญ รวมถึงต้องสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ผลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นได้ส่งผลกระทบเกี่ยวกับ
การประสานการปฏิบัติและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานลดลง โดยเฉพาะงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
หรืองานที่ต้องมกีารท างานร่วมกันทั้งในรูปแบบคณะกรรมการต่างๆ หรืองานที่จ าเป็นต้องท าร่วมกันหลายฝ่าย 

(4) มิติด้านผู้รับบริการ 
**สบค.กอ.รมน. ไม่มีผู้รับบริการเป็นประชาชนโดยตรง** 
 

    1.2 ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ 
 ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดของส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ :  
จ านวนวันท าการจัดท ารายชื่อข้าราชการ 
พลเรือนประจ า กอ.รมน. ถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามสิทธิ ตามห้วงระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
- การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และ 
การท างานจากท่ีบ้าน (Work from home) ท าให้การ
ประสานงานและความคล่องตัวในการท างานลดลง ส่งผลให้
การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร
ก่อนยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจสอบมากข้ึนกว่าเดิม และมีความเสี่ยงท าให้เกิด
ความล่าช้า 
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ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 2 :  
จ านวนท าการจัดท ารายชื่อก าลังพลที่
ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ถึงส านักเลขาธิการ 
กอ.รมน. เพื่อเสนอขอรับบ าเหน็จประจ าปี 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสิทธิ ตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
- การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการ
ท างานจากที่บ้าน (Work from home) รวมถึงความพร้อม
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ ณ สถานที่ตั้งหน่วย  
ท าให้การประสานงานและความคล่องตัวในการท างาน
ลดลง ส่งผลให้การตรวจสอบความถูกต้อง และความ
สมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
มากขึ้นกว่าเดิม และมีความเสี่ยงทีท่ าให้เกิดความล่าช้า  

ตัวชี้วัดที่ ๓ :  
ค่าเฉลี่ยของร้อยละจ านวนรายชื่อข้าราชการ
ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. ใน
อัตราช่วยราชการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

 
- การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการ
ท างานจากที่บ้าน (Work from home) รวมถึงความพร้อม
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ ณ ที่ตั้งหน่วย ท าให้
การประสานงานและความคล่องตัวในการท างานลดลง 
ส่งผลให้การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
เอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิม  
และมีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

ตัวชี้วัดที่ 4 :  
ร้อยละการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนด้านงบบุคลากรและ 
งบด าเนินงาน ของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
ถึง สปง.กอ.รมน. ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
- การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการ
ท างานจากที่บ้าน (Work from home) รวมถึงความพร้อม
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ ณ ที่ตั้งหน่วย ท าให้
การประสานงานและความคล่องตัวในการท างานลดลง 
ส่งผลให้การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
เอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากข้ึนกว่าเดิม และมีความ
เสี่ยงท าให้เกิดความล่าช้า 

ตัวชี้วัดที่ 5 :  
ความส าเร็จในการจัดท าแผนและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 
- การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการ
ท างานจากที่บ้าน (Work from home) เนื่องจากความ
พร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ ณ ที่ตั้งหน่วย ท า
ให้ความคล่องตัวในการท างานลดลง การตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบมากข้ึนกว่าเดิม และมีความเสี่ยงท าให้เกิด
ความล่าช้า รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การติดตามงาน และ
การประชุมร่วมเพ่ือพิจารณาข้อมูล ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น 
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ตัวช้ีวัดที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 6 :  
ความส าเร็จในการน าเข้าข้อมูลที่ สบค.กอ.รมน. 
เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ กอ.รมน. 

 
- สามารถด าเนินการได้ และสามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลา
ทีก่ าหนด โดยไม่มีผลกระทบกับตัวชี้วัด เนื่องจากได้
ด าเนินการส าเร็จก่อนเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไดข้ยายวงกว้างมากข้ึน 

 
2. มาตรการการตอบสนองของส่วนราชการ 
    2.1 มิติด้านขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร :  
 การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย โดยให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home) 
ไดว้างแผนและก าหนดบุคลากรให้ปฏิบัติงานสอดรับกับนโยบายการท างาน โดยไมใ่ห้กระทบกับการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินงานต้องบรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 - ระยะสั้นมีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระยะเวลา และความเร่งด่วนของงานที่ก าหนดไว้โดยผู้รับผิดชอบตามล าดับชั้น 

 - การประสานขอความร่วมมือจาก นขต.สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. ให้ด าเนินการภายใน
วัน และ เวลา ที่ก าหนด รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องจาก นขต.สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  - วางแผนจัดบุคลากรเพ่ือท างาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการท างานจากที่บ้าน (Work from home)  
ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จ าเป็น โดยให้มีผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยของแต่ละวันน้อยที่สุดและ
สามารถท างานทดแทนกันได้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home) สามารถท างานได้ 
โดยการส่งต่องาน รับ-ส่งไฟล์ข้อมูลงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการเสนอเอกสารหรือ 
การแก้ไขจนครบกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  - จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน Work from home ให้เพียงพอและ
เบิกยืมเครื่องมือ อุปกรณ์ดังกล่าวน าไปปฏิบัติงานที่บ้านโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 - ให้ด ารงการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา โดยผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น Application line 
 - ใช้การประชุมทางไกล VDO call เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพ่ือทบทวนและติดตามข้อมูล 

การปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ  
 - จัดการประชุม Focus group เมื่อจ าเป็น เพ่ือลดจ านวนคน และมีมาตรการ DMHTTA 

    2.2 มิติด้านงบประมาณ : 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผล
กระทบให้แผนงาน/โครงการบางโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด โดยมีนโยบายให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

 - พิจารณาแผนงาน/โครงการและจัดล าดับตามความส าคัญและความจ าเป็น โดยแบ่งเป็น 
แผนงานที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ แผนงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด ให้
ด าเนินการปรับแผนงานหรือเลื่อนแผนงานน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป 
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 - ด าเนินการส่งคืนงบประมาณในแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถปรับแผนงานหรือปฏิบัติได้ตาม
ห้วงเวลาที่ก าหนด หรือเลื่อนแผนงานน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป รวมถึงการด าเนินงานตามแผนที่ มี 
การปรับลดกิจกรรมท าให้มีงบประมาณคงเหลือ เช่น การสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ,  
การสอบแข่งขันพนักงานราชการ, โครงการอบรมจริยธรรม และการจัดส่งข้าราชการเข้าเรียนในหลักสูตร
วิทยาลัยเหล่าทัพที่มีงดกิจกรรมการเดินทางดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 
    2.3 มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล : 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ท าให้มี
การก าหนดมาตรการในการจัดบุคลากรเพ่ือท างาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการท างานจากที่บ้าน (Work from 
home) ตามความเหมาะสมหรือเท่าท่ีจ าเป็น ดังนี้ 

 - ลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วยให้เหลือน้อยที่สุดและสามารถท างานแทนกันได้ รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่บ้านสามารถท างานได้ โดยมีการส่งต่องาน รับ -ส่งไฟล์ข้อมูลงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
เพ่ือด าเนินการเสนอเอกสารหรือการแก้ไขจนครบกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันภายในหน่วยตนเองได้ 
 - จัดตารางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย 
 - ให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย โดยก าหนดเวลาเลื่อมกันและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมจ านวนบุคลากรและระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงาน 
 - บุคลากรสามารถเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนเข้า ณ ที่ตั้งหน่วย 

  - การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานให้ด าเนินการอบรมแบบออนไลน์ เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงานประจ าวัน เช่น จัดท าข้อมูลส่งผ่าน QR code และรับ-ส่งเอกสารผ่าน Line group เป็นต้น  

2.4  มิติด้านผู้รับบริการ : 
- จากปัญหาที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 1 นั้น “สบค.กอ.รมน. ไม่มีผู้รับบริการเป็นประชาชนโดยตรง” 
  

 ตารางที่ 2 การตอบสนองของส่วนราชการ 

การตอบสนองของส่วน
ราชการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 

1. มิติด้านขั้นตอนกระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร 
1.1 การยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ส านักงานอ่ืน ๆ ไป
ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยผ่าน
การอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

- เกิดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน เมื่อ
ท างานจากที่บ้าน (Work 
from home) 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- การก าหนดนโยบายและการล าดับความส าคัญ
ของงานที่ชัดเจน  
- ความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และขวัญก าลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงานทีส่ามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- ทัศนคตขิองบุคลากรที่ท างานในทุกระดับชั้นต้อง
ตรงกัน 
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การตอบสนองของส่วน
ราชการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 

อุปสรรค 
- ความคล่องตัวในการท างานลดลงและการ
ประสานการปฏิบัติใช้ระยะเวลามากข้ึน 
- ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้กับทุกงาน โดย
เฉพาะงานทีจ่ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเอกสารที่มีหลายชุด 
หรือเอกสารที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการใช้
ฐานข้อมูลกลาง ณ ที่ตั้งหน่วย 
 

1.2 การใช้เทคโนโลยีที่มี
อยู่ในปัจจุบัน เช่น 
Application line และ 
VDO call เป็นต้น 

- ด ารงการติดต่อสื่อสาร
ได้ตลอดเวลา  
- สามารถส่งต่องาน  
รับ-ส่งไฟล์ข้อมูลงานผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการเสนอเรื่อง
หรือการแก้ไขจนครบ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- การก าหนดนโยบายและการล าดับความส าคัญ
ของงานที่ชัดเจน  
- ความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และขวัญก าลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงานทีส่ามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- ทัศนคติของบุคลากรที่ท างานในทุกระดับชั้นต้อง
ตรงกัน 
- ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
(Teamwork) 
 
อุปสรรค 
- ความคล่องตัวในการท างานลดลงและการ
ประสานการปฏิบัติใช้ระยะเวลามากข้ึน 
- บุคลากรบางคนยังไม่มีความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. มิติด้านงบประมาณ 
2.1 - 2.1 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 
อุปสรรค 

2.2 - 2.2 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
อุปสรรค 
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การตอบสนองของส่วน
ราชการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 

3. มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดตารางการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
เพ่ือลดบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย 
ให้น้อยที่สุด 

- บุคลากรปลอดภัยจาก 
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID-19) ระลอกใหม่  
- ไม่เกิดคลัสเตอร์ 
COVID-19 ภายใน
หน่วยงาน 
- บุคลากรที่เข้า
ปฏิบัติงานของแต่ละวัน 
มีการปรับตัวกับรูปแบบ
การด าเนินงานผ่าน
เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้มากข้ึน และ
สามารถด าเนินการเสนอ
เรื่องหรือการแก้ไขได้
ตามเวลาที่ก าหนด 
- สามารถส่งต่องานและ
ปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องจน
ครบกระบวนการ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- การก าหนดนโยบายการจัดบุคลากรเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยหมุนเวียน
บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย และการท างาน
จากที่บ้าน (Work from home) ที่ชัดเจน 
- การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร และ 
Application ต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน
รวมถึงมีการถ่ายทอดและเรียนรู้งานเพิ่มเติม 
- ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
(Teamwork) 
- ทัศนคติของบุคลากรที่ท างานในทุกระดับชั้นต้อง
ตรงกัน 
- การส่งเสริมการปฏิบัติงานทดแทนกันของ
บุคลากร 
 
อุปสรรค 
- ความคล่องตัวในการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วย/ระหว่าง กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และ  
กอ.รมน. ภาค ลดลง 
- ระบบการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่
รับรองการปฏิบัติ  
- ระเบียบงานสารบรรณยังไม่มีความอ่อนตัว 
- บุคลากรบางคนยังไม่มีความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 
 
 
 

การตอบสนองของส่วน
ราชการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จและอุปสรรค 

3.2 การปฏิบัติงานเลื่อม
เวลากัน ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาราชการ เพ่ือ
ก าหนดจ านวนบุคลากร
และระยะเวลาการเข้า
ปฏิบัติงาน โดยรายงาน
ผู้บังคับบัญชาก่อนเข้า ณ 
ที่ตั้งหน่วย 

- บุคลากรปลอดภัยจาก 
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID-19) ระลอกใหม่
ภายในหน่วยงาน 
- ไม่เกิดคลัสเตอร์ 
COVID-19 ภายใน
หน่วยงาน 
- บุคลากรที่เข้า
ปฏิบัติงานของแต่ละวัน 
สามารถด าเนินการเสนอ
เรื่องหรือการแก้ไขที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน 
(WFH) ไดจ้นครบ
กระบวนการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- การก าหนดนโยบายการจัดบุคลากรเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยหมุนเวียน
บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งที่ชัดเจน 
- ความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และขวัญก าลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงานทีส่ามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม 
(Teamwork) 
- ทัศนคติของบุคลากรที่ท างานในทุกระดับชั้นต้อง
ตรงกัน 
 
อุปสรรค 
- ขาดความคล่องตัวในการประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงาน / ระหว่าง กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) และ กอ.รมน. ภาค ในช่วงนอกเวลา
ราชการ 
 

4. มิติด้านผู้รับบริการ 
    **สบค.กอ.รมน. ไม่มีผู้รับบริการเป็นประชาชนโดยตรง** 
4.1 - 4.1 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 
อุปสรรค 

4.2 - 4.2 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
อุปสรรค 

 
3. การบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานในสภาวะวิกฤตโควิดฯ และควรขยายผล 
 (1) มิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการท างานภายในองค์กร 
  - เตรียมแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน 
  - จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการในภาพรวมทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน 
  - ก าหนดทิศทางและถ่ายทอดนโยบายด้านผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางแผน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
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  - ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและงานบรรลุตามเป้าหมายมากข้ึน 
  - เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นและเพียงพอ เพ่ือให้เบิกยืมไปใช้ในการท างาน
จากที่บ้าน (Work from home) 
  - มีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้รับการอนุมัตใิห้ด าเนินการ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
 (2)  มิติด้านงบประมาณ 
  - ปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ โดยการปฏิบัติแบบ
ออนไลน์ เพ่ือปรับลดงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
 (3) มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
  - การเตรียมแผนบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน 
  - พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
บนระบบปฏิบัติการ 
  - ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ทดแทนกันได้ระหว่างบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม (Teamwork) 
 (4) มิติด้านผู้รับบริการ  
     (หากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจด้านบริการประชาชนโดยตรงไม่ต้องกรอกส่วนนี้) 

    **สบค.กอ.รมน. ไม่มีผู้รับบริการเป็นประชาชนโดยตรง** 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย :  
 - การเตรียมแผนงานและบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในยามปกติและ
ฉุกเฉิน 
 - เร่งด าเนินการให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรับรองการปฏิบัติงาน 
 - การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 - การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลกลางให้พร้อมในการท างานจากที่บ้าน (Work from home) 
 4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ : 
 - ความพร้อมและเพียงพอของอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือให้เบิกยืมไปใช้ในการท างานจากที่บ้าน 
(Work from home) 
 - การพัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานบนระบบปฏิบัติการ 
 - ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ทดแทนกันได้ระหว่างบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นทีม (Teamwork) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนงานของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนบริหารจัดการงานบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  บรูณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เป้าประสงค์  มีการพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธภิาพและทันสมัย 
๑. ท าแผนจดัหาและ
บรรจุบุคลากรปี  
๖๑-๖๔ 
๒. ด าเนินการตาม
แผนจัดหาและบรรจุ
บุคลากร 

มีจ านวนบุคลากร 
(ข้าราชการพลเรือน 
ประจ า กอ.รมน.) ที่
บรรจุได้ตามก าหนด 

๘ คน/ป ี มีแผนท่ีได้รับการอนุมัต ิ
- ข้าราชการช่วยราชการออกค าสัง่
ปฏิบัติหน้าท่ี ๑,๔๐๐ คน 
- ข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. ๑ คน 
มีการเตรียมจัดท าแผนจัดหาและ
บรรจุปี ๖๕-๖๘ 
 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และ
มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องใช้เวลาส่งผลได้ล่าช้า 
แต่สามารถด าเนินการเสนอ
เรื่องหรือการแกไ้ขได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 
 

- ก าหนดนโยบายการจัด
บุคลากรเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลตุาม
เป้าหมาย  
- เตรียมแผนการ
ปรับเปลีย่นวิธีการ
ด าเนินงานในการ
ปฏิบัติงานท้ัง online 
และ on site 
- ก าหนดระยะตามแผน 
และเร่งประสานงานและ
ด าเนินการทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผงป.สบค.ฯ 
จก.สบค.ฯ 

(เพิ่ม จกพ.ฯ) 

๓. การพัฒนาองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางระบบราชการ 
๔.๐ 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์ระบบ
ราชการ ๔.๐ 

ระดับพัฒนา
จนเกิดผล 

 

- มีคณะท างานการพัฒนาระบบ
ราชการ สบค.กอ.รมน.  
-  มีการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์กร ของ สบค.กอ.รมน. 
- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ของ สบค.กอ.รมน. ตาม PMQA 4.0 
 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และ
ปรับการท างานจากท่ีบ้าน 
(Work from home) 

- การก าหนดนโยบาย
การจัดบุคลากรเพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายโดยหมุนเวียน
บุคลากรปฏิบัติงาน ณ 
สถานท่ีตั้งท่ีชัดเจน 
 

ผงป.สบค.ฯ 



๒ 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
Application report 
- ก าหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี
- รายงานการถอดบทเรียน 
- มีการรายงานผลการด าเนินงาน ถึง 
สพร.กอ.รมน. ครบทุกระบวนการ 

ซึ่งส่งผลให้ขาดความ
คล่องตัวในการประสานงาน 
 

- ก าหนดผู้แทนของ
หน่วยเพื่อประสานงาน
และตดิตามตาม
แผนงานท่ีก าหนด 
- ทัศนคติของบุคลากรที่
ท างานในทุกระดับชั้น
ต้องตรงกัน 
- เตรียมความพร้อมใน
การด าเนินงานเพื่อ
รองรับการด าเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของ COVID-19 

ผงป.สบค.ฯ 

๔. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

มีผลการประเมิน 
ITA เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘๒ - สจร.กอ.รมน. รับผดิชอบใน
ภาพรวม กอ.รมน.  
- สบค.กอ.รมน. ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบ OIT ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการสร้าง
นวัตกรรมองค์กร 
- ความส าเร็จในการน าเข้าข้อมูล 
(การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : 
OIT)) ที่ สบค.กอ.รมน. เกี่ยวข้อง 
เพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมลูบน
เว็บไซต์ กอ.รมน. ผลคะแนนร้อยละ 
๑๐๐ 
 

- การรวบรวมผลการ
ด าเนินงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กอ.รมน.  
มีรายละเอียดจ านวนมาก 
ซึ่งยากท่ีจะสะท้อนให้เห็น
การด าเนินการแบบ 
บูรณาการ และใช้เวลาใน
การรวบรวมและจัดท า 
 
 
 
 
 
 
 

- การประสานความ
ร่วมมือ ศดม.กอ.รมน. 
ท าให้เกิดแนวทางในการ
เผยแพร่ข้อมลูการ
ด าเนินการเชิงประจักษ์
ได้ครบถ้วน 

ผงป.สบค.ฯ 
เดิมเป็น  
มีปรับ

โครงสร้าง
กมส.สบค. 
เป็น สกส.ฯ 
ไม่ได้ขึ้นตรง 

สบค.ฯ  
 



๓ 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของ กอ.รมน. ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกจิ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
๕. การตั้งส่วน 
บริหารจดัการ
ข้าราชการพลเรือน 
เพื่อน าเสนอ  
สนย.กอ.รมน. 

ระดับความส าเร็จ
ของแผนงาน/ 
โครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการ 

กิจกรรม
ด าเนินการ
ตามเกณฑ ์

 

- ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน เตรยีม
จัดท าร่าง โครงสร้างส่วนบริหาร
จัดการข้าราชการพลเรือน /น าเสนอ 
สนย.กอ.รมน. 
- โครงสร้างส่วนบริหารจัดการ
ข้าราชการพลเรือน ได้รับการอนุมัติ 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และ
มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องใช้เวลาส่งผลได้ล่าช้า 
แต่สามารถด าเนินการเสนอ
เรื่องหรือการแกไ้ขได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

- การเตรยีมความพร้อม
รองรับใหข้้าราชการ 
พลเรือนให้ด ารง
ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง 
ระดับ ผอ.ส่วน 

ผงป.สบค.ฯ 

กลยุทธ์ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
๖. จัดท าความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career 
Path) และน าเสนอ 
กพ.กอ.รมน.  

มีการทบทวน
หลักเกณฑ์ และร่าง
หลักเกณฑ์รองรับ
การก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งตาม
แนวทางรับราชการ 

น าหลัก 
เกณฑ์ใหมสู่่
การปฏิบัต ิ

- จัดท าความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) โดยมีแนวทาง
ความก้าวหน้า ได้รับการอนุมัต ิ
- มีคณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. 
- ข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. ได้รับการคัดเลือกก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่ง ดังนี้ 
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  
๑ คน / ประเภทวิชาการระดบั
ช านาญการพิเศษ ๗ คน / ประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส ๑ คน 
 
 
 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และ
และปรับการท างานจากท่ี
บ้าน (Work from home) 
ซึ่งส่งผลให้ขาดความ
คล่องตัวในการประสานงาน 
 

- ความพร้อมและ
เพียงพอของอุปกรณ์
ส านักงาน และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานบน
ระบบปฏิบตัิการ 

จกพ.สบค.ฯ 
(แยก

รับผิดชอบ
งานท่ี

เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการ
พลเรือน 

และพนักงาน
ราชการ 



๔ 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

 มีการเตรียม
บุคลากรให้พร้อม
ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง
ตามแนวทางการ
พิจารณาคัดเลือก
ของ กอ.รมน. 

ปฏิบัติตาม
แนวทาง

ฉบับ
ปรับปรุง 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
ปี ๖๑-๖๔  
- ข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาตามแผน 
- มีการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรก าหนดประจ าปี 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และปรับ
การท างานจากท่ีบ้าน 
(Work from home) ซึ่ง
ส่งผลให้ขาดความคล่องตัว
ในการประสานงาน 
 

- การใช้ Application 
ที่มีอยู่ในการ
ประสานงาน 
- เตรียมแผนงานก าหนด
ห้วงเวลาเพื่อประสาน
การติดตาม 

ผงป.สบค.ฯ 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. จัดท าสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะในงาน 
และการประเมิน
สมรรถนะ 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนการพัฒนา
บุคลากร 

ขั้นตอน 
ที ่ 

๑-๕ 

- จัดท า job description 
ด าเนินการตั้งแต่ปี ๖๒ แตไ่ม่
สอดคล้องกับโครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ปรบัใหม ่
- ยังไม่ด าเนินการ รอการก าหนด
ลักษณะต าแหน่งงาน 

- มีการปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลัง ส่งผลใหล้ักษณะ
ต าแหน่งงานมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่
สอดคล้องกับ job 
description 
 
 

- เตรียมข้อมลูในการ
ด าเนินการ 

ผงป.สบค.ฯ 
นขต.สบค.ฯ 

กลยุทธ์ จัดท าคู่มือในการปฏิบัตงิาน 
๘. ปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

ระดับ 
กอ.รมน. 

- มีการทบทวนและปรบัปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงาน จ านวน ๑๓๘ เรื่อง 
- เผยแพร่บน website กอ.รมน. 
และ สบค.กอ.รมน. 
 
 
 

- - ผงป.สบค.ฯ 
นขต.สบค.ฯ 



๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสรมิสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
เป้าประสงค์  พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  การวางระบบเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
๙. จัดท าความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career 
Path) เพื่อน าเสนอ 
สนย.กอ.รมน. 

มีการทบทวน
หลักเกณฑ์ และร่าง
หลักเกณฑ์รองรับ
การก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งตาม
แนวทางรับราชการ 

น าหลัก 
เกณฑ์ใหมสู่่
การปฏิบัต ิ

- จัดท าความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) โดยมีแนวทาง
ความก้าวหน้า ได้รับการอนุมัต ิ
- มีคณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. 
- ข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. ไดร้ับการคัดเลือกก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่ง ดังนี ้
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  
๑ คน / ประเภทวิชาการระดบั
ช านาญการพิเศษ ๗ คน / ประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส ๑ คน 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่
มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และ
และปรับการท างานจากท่ี
บ้าน (Work from home) 
ซึ่งส่งผลให้ขาดความ
คล่องตัวในการประสานงาน 
 

- ความพร้อมและ
เพียงพอของอุปกรณ์
ส านักงาน และ
เทคโนโลยีทีม่ีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานบน
ระบบปฏิบตัิการ 
- เตรียมความพร้อม
รองรับการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

จกพ.สบค.ฯ 
(แยก

รับผิดชอบ
งานท่ี

เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการ
พลเรือน 

และพนักงาน
ราชการ 

กลยุทธ์  จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี 
๑๐. จดัส่งบุคลากรเข้า
รับการศึกษาตามแผน 

มีบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
แผนงาน/โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ประจ าป ี

๑๐ 
คน/ป ี

- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ปี ๖๔ จ านวน ๑,๑๐๔ คน 
- จัดส่งอบรม/สัมมนา/กจิกรรม
ภายใน ๑๒ หลักสูตร และภายนอก 
๒๐ หลักสตูร 

- บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการช่วยราชการส่งผล
ให้บุคลากรหมุนเวียนทุกปี 
ท าให้ยากในการจัด
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

- เตรียมแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

ผงป.สบค.ฯ 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการ ด าเนินงาน
ตามแผน 

ร้อยละ ๘๕ - หลักสูตรอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการพลเรือน ๑ คน 
- หลักสูตรวิทยาลยัการทัพบก ๑ คน 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง – คน
เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบ 
- หลักสูตรทางทหาร ๔ นาย 

ผงป.สบค.ฯ 



๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาศกัยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เป้าประสงค์  ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
๑๑. พัฒนาศักยภาพ 
สมรรถนะ และ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของบุคลากร 
(จัดท าสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะในงาน และ
การประเมินสมรรถนะ) 

ร้อยละความส าเรจ็
ตามแผนการพัฒนา
ความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ และ
สมรรถนะของ  
กอ.รมน. 

ขั้นที ่
๑-๕  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- มีแผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่ง
ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ของ กอ.รมน. เข้ารับการอบรมตาม
แผน 
- มีการประเมินแผนและแนว
ทางการอบรมปีถัดไป 
- ส าเร็จตามขั้นตอน ร้อยละ ๑๐๐ 

- บุคลากรส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการช่วยราชการส่งผล
ให้บุคลากรหมุนเวียนทุกปี 
ท าให้ยากในการจัด
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

- เตรียมแผนพัฒนา
บุคลากร และแผนการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

ผงป.สบค.ฯ 

๑๒. การจัดการ
ความรู้ตามรูปแบบ
การจัดการความรู้ 
ของ กอ.รมน. 

จ านวนการจัดการ
ความรู้ (KM) ตาม
รูปแบบการจดัการ
ความรู้ ของ  
กอ.รมน. 

๕ 
เรื่อง 

- จ านวนองค์ความรู้ ๔๗ เรื่อง  
- เผยแพร่บน website กอ.รมน. 
และ สบค.กอ.รมน. 
 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 และ
องค์ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ตัว
บุคคล ส่งผลให้การ
ประสานงานไม่คล่องตัว 
 

- มีการทบทวน 
องค์ความรู้ทุกป ี

ผงป.สบค.ฯ 

กลยุทธ์  การปรบัปรุง กระบวนการปฏิบัตงิานหลัก และจัดท ามาตรฐานภาระงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. 
๑๓. การวิเคราะห์และ
พัฒนามาตรฐานภาระ
งานบุคลากร และ
จัดท า job 
description  
  

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
แผน 

ขั้นที ่
๑-๕  

 

- มีการทบทวนและจดัท า
กระบวนการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เตรียมขออนุมตัิ  
ปี ๖๕ 
- ยังไม่ด าเนินการจัดท า job 
description และมาตรฐานภาระ
งานบุคลากร ด าเนินการตั้งแต่ปี ๖๒ 
แต่ไมส่อดคล้องกับโครงสร้างและ
อัตราก าลังที่ปรบัใหม ่

- มีการปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลังใหม่ ท าให้ยังไม่
สามารถจัดท า job 
description และมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ีชัดเจนได ้

- เตรียมข้อมลู และ
วางแผนก าหนดการ
ด าเนินงานเพื่อ
เตรียมการด าเนินการ 

จก.สบค.ฯ 



๗ 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพ้ืนที่ 
๑๔. จัดท าโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร (ระบบ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านบุคลากร (ISOC 
HRIS) เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
รองรับการก้าวสู่การ
เป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 

ระดับความส าเร็จ
ของแผนงานย่อย 

ขั้นที ่
๑ 

มีกรอบการจดัท าระบบฯ ข้ันท่ี ๑ 
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศบุคลากร  
ระบบฐานข้อมลูโครงสร้างหน่วยงาน
และอัตราก าลัง 
ระบบออกค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย 
ระบบรับรองเวลาราชการเป็นทวคีูณ 
ระบบประมินความพึงพอใจออนไลน์ 
(e- Happy Workplace) 
ระบบเลื่อนเงินเดือนและเงินเพิม่
พิเศษ 
ระบบ พ.ส.ร. 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
ระบบตรวจสอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและสรรหาบุคลากร  
ฝึกอบรม 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคดูแลระบบงานด้าน
บุคลากรของ กอ.รมน. ๒ คน   
ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์  
(e-Performance) 
- ด าเนินการได้ ๔ ระบบ อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการและขออนุมตัิงบประมาณ 
๗ ระบบ 
 
 
 

- ขาดความต่อเนื่องจาก
บริษัทท่ีด าเนินการ 
- ระบบยังเป็นระบบ 
ปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-
alone Operating System) 
ข้อมูลยังไม่สามารถเช่ือมโยง
งานถึงกันได้ 
- เจ้าหน้าที่ยังไม่เช่ียวชาญ 

- เตรียมแผนงานและ
งบประมาณในการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง
เพื่อให้ระบบท างานได้
สะดวกและคล่องตัว 

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

 



๘ 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
๑๕. การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ปรับปรุง ระเบียบ 
และกฎหมายทีส่อด
รับกับการ
บริหารงานของ  
กอ.รมน. 

ทบทวน - มีการทบทวน และ ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
ที่ยังผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

- บางระเบียบ ค าสั่ง ยังต้อง
อ้างอิง พ.ร.บ. เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของ 
กอ.รมน. 

- มีการทบทวนทุกป ี ผงป.สบค.ฯ 
(จก.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

จกพ.สบค.ฯ 
สนับสนุน
ข้อมูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ปัจจัยด้าน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
กลยุทธ์  บรรจุบุคลากรตามการปรบัโครงสร้างและอัตราก าลัง ให้เหมาะสมและพร้อมต่อปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์  มีบุคลากรเข้ารับการบรรจุตามโครงสร้างและอัตราก าลังของ กอ.รมน. ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าแผนจดัหาบุคลากรปตีามห้วง
ระยะเวลา 

- มีการทบทวนแผนจัดหาบุคลากรปี ๖๑-๖๔  
- มีการเตรียมจดัท าแผนจดัหาและบรรจปุี ๖๕-๖๘ 

- สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้
ต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยี 
ท าให้เกิดความล่าช้า  

- เตรียมแผนรอบรับการ
ปฏิบัติทั้งระบบ online 
และ on site 

ผงป.สบค.ฯ 

- มีการบรรจุบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี ้
  ข้าราชการช่วยราชการออกค าสัง่ปฏิบัติหน้าท่ี ๑,๔๐๐ คน 
  ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ๑ คน 

จก.สบค.ฯ 
จกพ.สบค.ฯ 

กลยุทธ์  เสริมสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีเหมาะสม (Career Path) 
เป้าประสงค์  ๑. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมความมั่นคงและความก้าวหน้า (Career Path) 
เป้าประสงค์  ๒. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนระดับและบ าเหน็จท่ีเหมาะสมกับบุคลากรที่มาปฏบิัติงานใน กอ.รมน. 
เป้าประสงค์  ๓. มีการเตรียมบคุลากรให้มีคณุสมบัติพร้อมก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของ กอ.รมน. 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ของข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. 

- มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งตามแนวทางรับราชการ 
- หลักเกณฑร์องรับการกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งตามแนวทางรับ
ราชการ ผ่านมติประชุมจากคณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. 
 

- มีหลายหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท าให้เกิดความไม่
คล่องตัวในการประสานงาน
ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

- เตรียมแผนรอบรับการ
ปฏิบัติทั้งระบบ online 
และ on site 
- ก าหนด timeline ใน
การด าเนินการ เพื่อ
เตรียมการด าเนินการให้
สอดรับกับสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
 

จกพ.สบค.ฯ 
(ปรับ) 

ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณา
คัดเลือกบุคลากรทีเ่หมาะสมเป็น
ธรรม และ โปร่งใส 

- มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกบุคลากรทีผ่่านการ
ปรับปรุง ผ่านมติประชุมจากคณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. 
- มีคณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากร 

จกพ.สบค.ฯ 

- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ จก.สบค.ฯ 



๑๐ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
การสอบคดัเลือกบรรจุบคุลากร 
และ การสรรหาพนักงานราชการ 
บรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนและ
ข้าราชการทหาร 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ๖๔ บรรจุบุคลากร 
- ข้าราชการช่วยราชการออกค าสัง่ปฏิบัติหน้าท่ี ๑,๔๐๐ คน 
- ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ๑ คน 
มีการเตรียมจัดท าแผนจัดหาและบรรจุปี ๖๕-๖๘ 

 - เตรียมบคุลากรให้
พร้อมและสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกนัได้ 
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้

ผงป.สบค.ฯ 
จก.สบค.ฯ 

จกพ.สบค.ฯ 

แนวทางการพิจารณาการเลื่อน
ระดับและบ าเหน็จที่เหมาะสม  
โปร่งใส 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เลื่อนระดับและบ าเหน็จ 
- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 

สก.สบค.ฯ 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูก าลังพลใหม้ี 
ประสิทธิภาพ 

- มีระบบฐานข้อมลูบุคลากรที่มีคณุสมบัตสิอดคล้องกับ
รูปแบบเฉพาะของ กอ.รมน. การครองต าแหน่ง คุณสมบัติ 
ของบุคลากรทั้งข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และ
ข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าท่ีใน กอ.รมน. ของแต่ละปี สามารถ
ปฏิบัติการและสืบค้นไดส้ าหรับบคุลากรที่มาปฏิบัติหนา้ที่
ตั้งแต่ ๒๖ ต.ค. ๖๒ และมีบางส่วนท่ียังไม่สามารถสืบค้นได ้

นขต.สบค.ฯ 

การเสนอข้าราชการ สง.ปรมน. 
เหล่าทัพ ท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วน  
ถึงหน่วยต้นสังกัด เพื่อเข้ารบัการ
พิจารณาการเลื่อนยศตามแนวทาง
รับราชการ 

- ข้าราชการ สง.ปรมน. เหล่าทัพ ที่มาปฏิบัติหนา้ที่ใน  
กอ.รมน. และมีคณุสมบัติครบถ้วน ได้รับการเสนอ 
เพื่อพิจารณาการเลื่อนยศตามแนวทางรับราชการ 
- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 

จก.สบค.ฯ 
 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากร กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามแผนพัฒนาบคุลากร และมีบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามหลักสตูรก าหนด ดงันี้ 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๑,๑๐๔ คน 
- จัดส่งอบรม/สัมมนา/กจิกรรม แบ่งเป็น  
ภายใน ๑๒ หลักสูตร และภายนอก ๒๐ หลักสูตร 
- หลักสูตรอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ๑ คน 
- หลักสูตรวิทยาลยัการทัพบก ๑ คน คะแนนผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ ๘๕ 
- หลักสูตรทางทหาร ๔ นาย 

ผงป.สบค.ฯ 



๑๑ 

 

ปัจจัยด้าน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
กลยุทธ์  บุคลากรได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดรับงบประมาณที่ได้รับของ กอ.รมน. และให้บุคลากรด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 
เป้าประสงค์  ๑. บุคลากรได้รับสทิธิสวัสดิการเพิ่มเติมต่างจากการปฏิบัติงานของหน่วยต้นสังกัด (ปกติ) ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เป้าประสงค์  ๒. จัดระเบยีบสินคา้สวัสดิการภายใน กอ.รมน. ให้มีคณุภาพและราคาประหยัด 
เป้าประสงค์  ๓. บุคลากรมเีอกสารพร้อมส าหรับก่อนเกษียณ 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการในการอ านวยความ
สะดวกในการเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามห้วงเวลา 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการอ านวยความสะดวกใน 
การเบิกจ่ายสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน.  ไม่ได้
ประเมิน  
- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 

- ไม่ได้ประเมินด้านความ 
พึงพอใจ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคตดิเช้ือโคโรนาไวรัส 
2019 
 

- เตรียมความพร้อม 
การประเมินดา้นความ
พึงพอใจ 

สก.สบค.ฯ 

การจัดท าองค์ความรู้สิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับเพิม่เตมิจากหน่วย
ต้นสังกัด (ปกติ) ผ่านการ
ประชาสมัพันธ์ทาง website  
กอ.รมน. และ สบค.กอ.รมน. 
 
 

- จัดท าองค์ความรู้ “คู่มือเรื่องสิทธิและสวสัดิการที่ไดร้ับจาก  
กอ.รมน.” เผยแพร่ website กอ.รมน. และ สบค.กอ.รมน. 
- บุคลากรเข้าศึกษาองค์ความรู้เรือ่งสิทธิและสวสัดิการที่ไดร้ับ
จาก กอ.รมน. ที่เผยแพร ่จ านวน ๑,๑๒๐ คน 

- บุคลากรมีการหมุนเวียน
ทุกปี ความรู้ความเข้าใจอาจ
ไม่ได้รับการส่งต่อ 

- ประชาสัมพันธ์ในแก่
บุคลากรทุกปี เพื่อให้
บุคลากรรับทราบ 

ผงป.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

 

การจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. 
และ สินคา้มีคณุภาพ และราคา
เหมาะสม 

- มีระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. 
- มีคณะกรรมการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. 
- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
- ความพึงพอใจของร้านจ าหน่ายสินค้า ภายใน กอ.รมน. ไมไ่ด้
ประเมิน 
- ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อร้านค้าและสินค้าภายใน  
กอ.รมน. ไมไ่ด้ประเมิน 
 
 

- ไม่ได้ประเมินด้านความ 
พึงพอใจ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคตดิเช้ือโคโรนาไวรัส 
2019 

- เตรียมความพร้อม 
การประเมินดา้นความ
พึงพอใจ 

สก.สบค.ฯ 

 



๑๒ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
การอ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการในการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ 

- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
- ความพึงพอใจของบุคลากรก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
ประวัตริับราชการ ไมไ่ด้ประเมิน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
บ าเหน็จบ านาญ  ไม่ได้ประเมิน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรก่อนเกษียณในการรบัรองเวลา
ราชการเป็นทวีคณู  

- ไม่ได้ประเมินด้านความ 
พึงพอใจ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคตดิเช้ือโคโรนาไวรัส 
2019 

- เตรียมความพร้อม 
การประเมินดา้นความ 
พึงพอใจ 

จก.สบค.ฯ 
ปรับเป็น 

จกพ.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

ปัจจัยด้าน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
กลยุทธ์  ผู้บริหาร กอ.รมน. ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือให้ผลส าเร็จของงานบรรลุตามพันธกิจ 
เป้าประสงค์  ๑. บุคลากรปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความสุจรติ โปร่งใส มีจริยธรรม โดยยึดหลักและปฏิบตัิตามระเบยีบ ข้อบังคับ และนโยบายหลักของ กอ.รมน. 
เป้าประสงค์  ๒. บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจจากการปฏิบัติงาน 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ด้าน
บุคลากร 

- จ านวนรายงานผ่านระบบร้องเรยีนด้านทุจรติของบุคลากร 
๓ เรื่อง และข้อร้องเรียนด้านบุคลากรไดร้ับการแกไ้ข จ านวน 
๓ เรื่อง 

- - สก.สบค.ฯ
จก.สบค.ฯ 

 
โครงการคณุธรรมจริยธรรมของ  
กอ.รมน. 

- หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมการเป็นองค์กร
คุณธรรม 
- จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรม กอ.รมน. 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 งดจัดกิจกรรม 
ตามมาตรการป้องกัน 

- เตรียมมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อ 
โคโรนาไวรสั 2019 
รองรับในปี ๖๕ 

ผงป.สบค.ฯ 

กิจกรรมส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจ  
แก่บุคลากร กอ.รมน. 

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ จ านวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ การพิจารณาขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ การจดังานพิธีเกษียณ 
การมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการพ้นหน้าท่ี และพิธีอ านวยพร
และมอบของขวัญปีใหม ่
- ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิ สรา้งขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากร (ไม่ได้ประเมินด้านความพึงพอใจ แต่ไม่พบ
ข้อร้องเรียนในการด าเนินการ) 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 แต่จัดกิจกรรม 
ตามมาตรการป้องกันโดย
ผ่านระบบเทคโนโลย ี

- เตรียมมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อ 
โคโรนาไวรสั 2019 
รองรับในปี ๖๕ 

สก.สบค.ฯ 

 




