






 

 

1 

 

แผนพัฒนาองค์การ (สบค.กอ.รมน.) 
และ 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพัน 
ของบุคลากร กอ.รมน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ด าเนินการโดย 
                                    ผงป.สบค.กอ.รมน. 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 



๑ 

 

๑ 

 

สรุปผลการด าเนนิการตามแผนพฒันาองคก์าร (สบค.กอ.รมน.) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. แผนงานทบทวน ปรับปรุง
ทิศทางของ สบค.กอ.รมน. 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
และค่านิยมหลัก ของ สบค.กอ.รมน. 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๑ การน าองค์กร 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 

สบค.กอ.รมน. มีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และค่านิยมหลักของ 
สบค.กอ.รมน. ที่สอดรับกับ  
พันธกิจ ของ สบค.กอ.รมน. ได้รับ
การอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ค่านิยมหลักของ สบค.กอ.รมน. 
ให้มีบุคลากรที่มีทักษะดิจิทลั 
และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้ง mindset และ 
skillsets ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามมติ ครม. แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เมื่อ  
๒๘ ต.ค. ๖๓ 

มีการทบทวน ปรับปรุงทิศทาง 
สบค.กอ.รมน. ทุกปี เพ่ือให้
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
ได้รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

ผงป. 
สบค.กอ.รมน. 

 

๒. แผนงานทบทวน ปรับปรุงแผน
จัดหาและบรรจุบุคลากร 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- มีแผนจัดหาและบรรจุบุคลากร
ประจ าปี ๖๕-๖๘ 
- มีบุคลากรบรรจุตามแผน 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

- มีแผนจัดหาและบรรจุบุคลากรปี 
๖๕-๖๘ และได้รับการอนุมัติ 
- บุคลากรไม่สามารถบรรจุได้ตาม
แผน เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ ส านักงาน ก.พ. ไม่สามารถ
สมัครสอบ ภาค ก ซึ่ง กอ.รมน.
จ าเป็นต้องรอหนังสือรับรอง 
การผ่านภาค ก  

- มีแผนรองรับในสถานการณ์
ต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนได้  
 

- ปรับแนวทางการสรรหา
บุคลากร จากสอบแข่งขันเป็น
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุตาม
แผน ตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๕ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

ผงป. 
สบค.กอ.รมน. 

 



๒ 

 

๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. แผนงานการออกค าสั่งปฏิบัติ
หน้าที่และพ้นหน้าที ่

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีและ 
พ้นหน้าท่ีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  
การจัดการความรู ้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอ.รมน.(ส่วนกลาง) สามารถออก
ค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นหน้าท่ี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ขยายผลการปฏิบัติ ถึง กอ.รมน.
ภาค ๑-๔ ส าหรับ กอ.รมน.ภาค  
๔ สน. การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี
และพ้นหน้าท่ียังด าเนินการ
รูปแบบเอกสาร 

ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ สบค.กอ.รมน. ยังไม่
สมบูรณ์ ซึ่งระหว่างด าเนินการ 

- เร่งด าเนินการขยายขีด
ความสามารถระบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ  
สบค.กอ.รมน. ให้ด าเนินการ
ได้อย่างสมบูรณ์ 
- เตรียมแผนในการออกค าสั่ง
ปฏิบัติหน้าท่ี พ้นหน้าท่ี ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
- อบรมบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการออก
ค าสั่ง โดยเน้นถึงความถูกต้อง
ของค าสั่งตาม อฉก. ของ
หน่วย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๕ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

จก. 
สบค.กอ.รมน. 



๓ 

 

๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. แผนงานการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการรับราชการ
ของข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนประจ า กอ.รมน. 
- มีเส้นทางความก้าวหน้าในการรับ
ราชการ 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  
การจัดการความรู ้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

- ก าหนดต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง ในกลุ่ม
ต าแหน่งอ านวยการทั่วไป ได้แก่ 
ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. จ านวน 
๒ ต าแหน่ง และผู้อ านวยการส่วน 
จ านวน ๔ ต าแหน่ง ซึ่งผ่านการ
อนุมัติของ คณะกรรมการ ก.พ.
กอ.รมน. และเป็นไปตามความ
ต้องการของส่วนราชการ 
- ได้รับการอนุมัติปรับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการรับราชการ
โดยอนุมัติให้มีต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง และได้
ด าเนินการรับสมัครข้าราชการ 
เข้ารับการพิจารณากลั่นกรองข้ึน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง 
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

- ต าแหน่งที่มีอยู่ใน กอ.รมน. 
ที่มีเส้นทางความก้าวหน้าใน
การรับราชการ แต่ต าแหน่ง 
ไม่สอดรับกับโครงสร้าง
อัตราก าลัง (ไม่เหมาะสม) 
- อฉก. ไม่ได้รับการอนุมัติ  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน 
- มีการปรับหลักเกณฑ์ของ 
ก.พ. ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน 
ก.ย. ๖๔ ท าให้ต้องปรับการ
ด าเนินการให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ 

- ก าหนด Job description 
มาตรฐานกลางทีเ่หมาะสม 
และเป็นไปตามพันธกิจของ
ส่วนราชการ  
- ปรับโครงสร้างอัตราก าลงั
ข้าราชการพลเรือนประจ า 
กอ.รมน. ในภาพรวม เพ่ือให้
รองรับความก้าวหน้าในการรับ
ราชการ 
- ต้องปรับเปลี่ยนการก าหนด
ต าแหน่งให้สอดรับกับ
โครงสร้างอัตราก าลัง 
- ปรับการด าเนินการให้ตรง
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. 
- ก าหนดห้วงการปฏิบัติที่
ชัดเจน หลัง อฉก. ได้รับการ
อนุมัติ 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๕ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

จกพ. 
สบค.กอ.รมน. 



๔ 

 

๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. แผนงานการรับรองการนับเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- ผลความพึงพอใจของหน่วยต่อ 
การจัดท าเอกสารรับรองการนับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณอยู่ในระดับดี 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  
การจัดการความรู ้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลความพึงพอใจของหน่วยต่อ
การจัดท าเอกสารรับรองการนับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๙ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

- ความล่าช้าของหน่วยที่
ด าเนินการขอให้รับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ เน่ืองจาก 
ขาดหลักฐานที่ถูกต้อง 
หลักฐานไม่ครบถ้วน ขาด 
การลงนามรับรองส าเนา 
เสนอขอเกินเวลาท่ีก าหนด 
และหลักฐานที่ไม่ชัดเจนใน 
การเสนอจ าเป็นต้องส่งเรื่อง
กลับคืนหน่วย ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความไม่พึงพอใจได้ 

- สร้างความเข้าใจ โดยมี
หนังสือราชการแจง้ระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให ้กอ.รมน. 
ทุกหน่วยทราบทุกปี และ
ชี้แจงให้ทุกหน่วยทราบการ
ด าเนินการขอให้รับรอง
หลักฐานการรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ เพ่ือให้มี
ความเข้าใจตรงกัน ในการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเวลา 
และให้ปฏิบัติตามระเบียบ  
กอ.รมน. อย่างเคร่งครัด 
- ขยายขีดความสามารถของ
ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ 
ให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
ตรวจสอบหลักฐานได้รวดเร็ว
และสะดวกต่อการด าเนินการ
ออกเอกสารรับรองฯ  
- มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หลักฐาน และเจ้าหน้าท่ี
จัดพิมพ์เอกสารรับรองฯ ให้
เพียงพอต่อการด าเนินการ
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

สก. 
สบค.กอ.รมน. 



๕ 

 

๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

   - เร่งด าเนินการให้ กอ.รมน.
ภาค ต่างๆ ใช้ระบบฐานข้อมูล
เดียวกับ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) 
ทีส่ามารถเชื่อมโยงถึงกันได้  
- ใช้ระบบ Line application 
group เพ่ือใช้ชี้แจง ติดต่อ
ประสานงานและแก้ไขข้อมูล 
โดยไม่ต้องส่งเรื่องกลับคืน
หน่วย 

   

๖. แผนงานการทบทวนแผน 
กลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของ 
กอ.รมน. 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- รายงานผลการวิเคราะหค์วาม 
พึงพอใจของบุคลากรในระดับดี 
- มีแผนความผูกพันของบุคลากรที่
ปรับปรุงตามผลการวิเคราะห์ฯ 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  
การจัดการความรู ้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

- ผลจากการวิเคราะห์การส ารวจ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน
ทีม่ีผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
กอ.รมน. ภาพรวม อยู่ในระดับดี  
มแีนวโน้มคะแนนเพ่ิมข้ึนตามล าดับ  
คือ ๓.๖๔ (ปี ๖๓) ๔.๐๒ (ปี ๖๔)  
4.11 (ปี ๖๕)   
- ปี ๒๕๖๕ มีการทบทวนวิเคราะห์
รายงานการส ารวจฯ เปรียบเทียบ
กับผลการด าเนินการตามแผนฯ 
ในปีที่ผ่านมา ผลคือ โครงการที่
วางกรอบไว้ ยังสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร และยัง
ด าเนินการได้ตามแผนฯ 

- การค้นหาปัจจัยจ าแนก 
ตามกลุ่ม เพ่ือให้เห็นความ
ต้องการที่แท้จริงของแต่ละ
กลุ่มบุคลากรแต่ละพ้ืนที่ และ
น ามาประชุมเตรียมแผน
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อไป 

- วิเคราะห์การส ารวจ
เปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินการ ทบทวน และ
จัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร  
กอ.รมน. ระยะ ๕ ปี เพ่ือวาง
กรอบแนวทางการด าเนินงาน
ต่อไป 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๕ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

ผงป. 
สบค.กอ.รมน. 



๖ 

 

๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ  
และกระบวนการ 

ที่จะปรับปรุง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
กอ.รมน. 

ความเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บท/

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗. แผนงานการจัดส่งข้าราชการ 
กอ.รมน. ไปประชุม อบรม สัมมนา 

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
- จ านวนบุคลากร กอ.รมน. ท่ีจัดส่ง
เข้ารับการอบรม 
- ร้อยละของการน าความรู้มา
ถ่ายทอดและปฏิบัติงาน 
เทียบเกณฑ์  
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  
การจัดการความรู ้
หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดส่งข้าราชการ กอ.รมน. ไป
ประชุม อบรม สัมมนา สรุปดังน้ี  
๑. ใช้งบประมาณ  
    ๑๑๐,๖๐๐.- บาท  
    จ านวน  ๑๙ หลักสูตร 
    จ านวน ๒๗ คน 
๒. ไม่ใช้งบประมาณ 
    จ านวน ๑๗ หลักสูตร 
    จ านวน ๑๒๒ คน 
๓. ก าลังพลที่ผ่านการอบรม 
    สามารถน าความรู้ไป   
    ถ่ายทอดและปฏิบัติงานได้ 
    มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

- สืบค้นและหาข้อมูลหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ใน กอ.รมน. เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความเชี่ยวชาญตาม 
สายงาน 
- เปิดโอกาสให้ก าลังพลทุก
ระดับทั้งข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. และ
ข้าราชการช่วยราชการ เข้า
ร่วมการอบรม  

- ให้ นขต.กอ.รมน. เสนอ
แผนการจัดส่งข้าราชการ 
ไปอบรม ประชุม สัมมนา 
ภายนอกหน่วย 
- จัดการอบรมเรื่องที่ม ี
ความส าคัญและทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
ให้กับก าลังพล ภายในหน่วย 
- มีนโยบายการพัฒนาทักษะ
ตนเองแบบ E-learning ทาง 
website ที่มีการเปิดการเรียน
การสอน เช่น TDGA ของ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์กการมหาชน) ท่ีมีการ
เรียน E-learning ด้านทักษะ
ดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และข้าราชการที่สนใจเข้า
เรียนฟรี หลังเรียนจบหลักสูตร
รับใบประกาศนียบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 

๕ 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
ความมั่นคง 

 

ผงป. 
สบค.กอ.รมน. 

 



๗ 

 

๗ 

 

สรุปผลการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์เสรมิสร้างความผูกพนัของบุคลากร กอ.รมน. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปัจจัยด้าน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่
กลยุทธ ์ บรรจุบุคลากรตามการปรับโครงสร้างและอัตราก าลัง ให้เหมาะสมและพร้อมต่อปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์  มีบุคลากรเข้ารับการบรรจุตามโครงสร้างและอัตราก าลังของ กอ.รมน. ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าแผนจัดหาบุคลากรปีตามห้วง
ระยะเวลา 

- แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๕-๖๘ ได้รับการอนุมัติ 
- มีการทบทวนแผนฯ ประจ าปี โดยมีการวิเคราะห์
สถานภาพบุคลากร ประเมินความต้องการและ
จัดท าแนวทาง เพ่ือความก้าวหน้าตามแนวทาง 
รับราชการ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้แผนสรรหาไม่สามารถด าเนินการตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดได้ เน่ืองจากต้องรอผล
การสอบ ภาค ก จากส านักงาน ก.พ. 

ควรมีแผนรองรับเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
สรรหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ความจ าเป็น เช่น ใช้วิธีการคัดเลือก 
หรือ ขอใช้บัญชีหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ผงป.สบค.ฯ 
 

- มีการทบทวนตามแผนเตรียมบรรจุตาม อฉก.  
- มีแนวทางการปฏิบัติส าหรับหน่วยที่ต้องการบรรจุ
ก าลังพลเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี พ้นหน้าท่ี เพ่ือให้เป็นแบบ
แผนเดียวกัน 

การหมุนเวียนบุคลากรของ กอ.รมน. ทุกปี 
ท าให้ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาวิธีการท างานตามแนวทาง 
ที่ได้วางไว้ 

- ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วย
ต้นสังกัดที่เคยมาปฏิบัติหน้าท่ี กอ.รมน. 
เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดท าองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน มีพ่ีเลี้ยง (ผู้ปฏิบัติงาน
เดิม) ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและพร้อมท างาน
ได้เร็วข้ึน 

จก.สบค.ฯ 
 

- มีการบรรจุบคุลากรที่ได้รับการอนุมัติ โดยมีการ
ออกค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน 386 ค าสั่ง จ านวน 
9,343 คน และมีการออกค าสั่งพ้นหน้าท่ี จ านวน 
185 ค าสั่ง จ านวน 1,828 คน   
   

ในปีงบประมาณ 2565 ค าสั่งอนุมัติให้ใช้ 
อฉก. ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ออกล่าช้า 
ส่งผลให้การออกค าสัง่ปฏิบัติหน้าท่ีของ  
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ล่าช้า 
 

- อฉก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. มีการ
ปรับแก้ไขทุกปี จึงควรเตรียมร่างแผน
ด าเนินการไว้ล่วงหน้า  
- เร่งด าเนินการติดตาม อฉก. เพ่ือให้
การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีทันกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
 

จก.สบค.ฯ 
 



๘ 

 

๘ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าแผนจัดหาบุคลากรปีตามห้วง
ระยะเวลา (ต่อ) 

- มีการบรรจุประเภทข้าราชการพลเรือนประจ า 
กอ.รมน. และพนักงานราชการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังน้ี พนักงานราชการได้รับการบรรจุทัง้บรรจุใหม่
และบรรจุทดแทน จ านวน 63  คน ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละหน่วย และ การบรรจุข้าราชการ
พลเรือนประจ า กอ.รมน. ยังไม่ได้รับการบรรจุตาม
แผนจัดหา เน่ืองจาก ต าแหน่งที่ก าลังว่างไม่ชัดเจน 
จึงท าให้ชะลอการบรรจุบุคลากรตามแผน และ 
การประกาศล่าช้าของผลสอบภาค ก ของ ก.พ. ออก
เดือน ส.ค. ๖๕ ท าให้ห้วงเวลาด าเนินการไม่เพียงพอ 

- การบรรจุข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. ยังไม่ได้รับการบรรจุตามแผน
จัดหา เน่ืองจาก ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส่งผลให้ต าแหน่งที่ก าลังว่างไม่ชัดเจน  
จึงท าให้ชะลอการบรรจุบุคลากรตามแผน  
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้การประกาศผลสอบภาค ก ของ 
ก.พ. ออกเดือน ส.ค. ๖๕ ท าให้ห้วงเวลา
ด าเนินการไม่เพียงพอ 

- มีแผนส ารองรองรับ ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการสรรหาบคุคลเข้ารับราชการ 
เพ่ือให้ด าเนินการได้ตามแผนจัดหา 

จกพ.สบค.ฯ 

กลยุทธ ์ เสริมสร้างความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เหมาะสม (Career Path) 
เป้าประสงค์  ๑. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมความมั่นคงและความก้าวหน้า (Career Path) 
เป้าประสงค์  ๒. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนระดับและบ าเหน็จที่เหมาะสมกับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. 
เป้าประสงค์  ๓. มีการเตรียมบุคลากรให้มคีุณสมบัติพร้อมก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งตามแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของ กอ.รมน. 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ของข้าราชการพลเรือนประจ า  
กอ.รมน. 

- มีการปรับปรงุหลักเกณฑ์รองรับการก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งตามแนวทางรับราชการ โดยก าหนด
ต าแหน่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ของ ก.พ.  
- มหีลักเกณฑ์รองรับการข้ึนสู่ต าแหน่งตามแนวทาง 
การรับราชการ ผ่านมติประชุมจากคณะกรรมการ 
ก.พ.กอ.รมน. โดยได้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนเข้า ก.พ.กอ.รมน. เพ่ือพิจารณา ซึ่งได้รับ 
การอนุมัติแล้ว จ านวน ๓ ประเภท ได้แก ่ประเภท 
อ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

- มีการปรับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ใหม่ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ใน ก.ย. ๖๔ ท าให้ต้องปรับ 
การด าเนินการให้ตรงตามหลักเกณฑ์ 

- ปรับการด าเนินการให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ของ ก.พ. 
- ก าหนดห้วงการปฏิบัติที่ชัดเจน  
หลัง อฉก. ได้รับการอนุมัติ 
 

จกพ.สบค.ฯ 
 



๙ 

 

๙ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
เป็นธรรม และ โปร่งใส 

- มีการปรับปรงุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรทีผ่่านมติประชุมจากคณะกรรมการ  
ก.พ.กอ.รมน. ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ก.ย. ๖๔ 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามมติ ก.พ.กอ.รมน. 
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น
กรรมการ และมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาของ ก.พ.  
-ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการพิจารณาบุคลากร 
 

- การปรับหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ใหม่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่ ก.ย. ๖๔ ท าให้คณะกรรมการ 
ก.พ.กอ.รมน. และผู้บริหารของ กอ.รมน. 
เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 

- ชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้
คณะกรรมการ ก.พ.กอ.รมน. และ
ผู้บริหารของ กอ.รมน. ทราบถึง
หลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ. และ
ด าเนินการตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์
ที่วางไว้ 

จกพ.สบค.ฯ 
จก.สบค.ฯ 

การสอบคัดเลือกบรรจุบคุคลและ 
การสรรหาพนักงานราชการ บรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนและ
ข้าราชการทหาร 

- แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๕-๖๘ ได้รับการอนุมัติ 
- มีการทบทวนแผนฯ ประจ าปี โดยมีการวิเคราะห์
สถานภาพบุคลากร ประเมินความต้องการ เพ่ือ 
เตรียมวางแผนการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการตามท่ีก าหนดในแผน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้แผนสรรหาไม่สามารถด าเนินการตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดได้ เน่ืองจากต้องรอผล
การสอบ ภาค ก จากส านักงาน ก.พ. 

ควรมีแผนรองรับเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
สรรหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
จ าเป็น เช่น ใช้วิธีการคัดเลือก หรือ  
ขอใช้บัญชีหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ผงป.สบค.ฯ 
 

มีการสอบเลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตร และ
สอบบรรจุบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวน 
เรียบร้อยตามแผนประจ าปี โดยมีการจัดสรรโควตา 
ในปี ๒๕๖๕ บรรจุนายทหารสัญญาบัตร ๒ คน และ
นายทหารชั้นประทวน ๕ คน เข้ารับราชการ 

- สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
- ข้อจ ากัดสถานที่การสอบภาคทฤษฎี  
กอ.รมน. จ าเป็นต้องเช่าสถานที่สอบ 
เน่ืองจาก สถานที่ต้ัง กอ.รมน. ไม่มีห้องสอบ 
หรือ สถานที่ที่รองรับในจัดสอบ 

ควรมีแผนรองรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ความจ าเป็น เพ่ือให้
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

จก.สบค.ฯ 
 

ไม่มพีนักงานราชการมาสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจ ุ
เป็นข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. เน่ืองจาก 
กอ.รมน. ยังไม่เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็น
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
 

- พนักงานราชการจ าเป็นต้องผ่านการสอบ
ภาค ก ตามหลักเกณฑ์การเข้ารับราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

- มีการส่งเสริมให้พนักงานราชการ
พัฒนาความรู้ด้วยตนเองให้มีความพร้อม
ในการสอบของ ก.พ. ตามห้องเวลาของ
การรับสมคัรสอบ ภาค ก 

จกพ.สบค.ฯ 



๑๐ 

 

๑๐ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการพิจารณาการเลื่อน
ระดับและบ าเหน็จที่เหมาะสม  
โปร่งใส 

- มกีารทบทวนคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาการเลื่อนระดับและบ าเหน็จ และชี้แจง
ข้อมูลในการพิจารณาการเลื่อนระดับและบ าเหน็จ
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของ คณะกรรมการฯ
เป็นประจ าทุกปี 
- ไม่พบข้อร้องเรียนที่ได้รับการด าเนินการพิจารณา
การเลื่อนระดับและบ าเหน็จ           
 

เน่ืองจาก กอ.รมน. เป็นหน่วยงานที่
ข้าราชการช่วยราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรต าแหน่งน้อย ท าให้
สัดส่วนของต าแหน่งต่อจ านวนข้าราชการที่
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัดส่วนในการ
พิจารณา 

การพิจารณาการเลื่อนระดับและ
บ าเหน็จให้ยึดหลักตามเกณฑ์ของระบบ
คุณธรรมซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ 
ด้านสมรรถนะ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
และด้านความประพฤติ 

สก.สบค.ฯ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพลให ้
มีประสิทธิภาพ 

- มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับรูปแบบเฉพาะของ กอ.รมน. การครองต าแหน่ง 
คุณสมบัติ ของบุคลากรทัง้ข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. และข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าท่ีใน 
กอ.รมน. ของแต่ละปี ส าหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติ
หน้าท่ีต้ังแต่ ๒๖ ต.ค. ๖๒ สามารถปฏิบัติการและ
สืบค้นได้  
- ระบบฐานข้อมูลก าลังพล สามารถสืบค้นได้และ
ปฏิบัติการโดยแยกออกเป็นรายบุคคลได้ ร้อยละ 
100 ของค าสั่งที่ได้ออกจากระบบ 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการท า prototype ให้ครบ
ทุกระบบเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องวิเคราะห์ ออกแบบ
ร่วมกัน ซึ่งด าเนินการเสร็จประมาณร้อยละ 80 
- อยู่ระหว่างรอความพร้อมของระบบ เพ่ือ
ด าเนินการลงข้อมูลลงทะเบียนประวัติ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. บนระบบฐานข้อมูล  
 

- การออกแบบของระบบฐานข้อมูลก าลังพล
เดิม ยังไม่สมบูรณ์ ไม่รองรับกับระบบทาง
ราชการ และยังไม่ตรงตามท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ต้องการใช้ รวมถึงไม่สอดรับกับระบบ
หนังสือราชการของ กอ.รมน. 
- ก าลังพลของ กอ.รมน. มีการหมุนเวียน 
ทุกปี ท าให้ข้อมูลมีจ านวนมาก จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
บุคคลภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับบริบทของ กอ.รมน. ท าให้ต้องใช้
เวลาในการสร้างความเข้าใจในรายละเอียด
เก่ียวกับก าลังพล ความจ าเป็นของ
ฐานข้อมูล ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
- การประสานความต้องการข้อมูลระหว่าง
บริษัทกับข้อมูลที่ลงระบบเพ่ือความถูกต้อง 
ง่ายต่อการสืบค้น และให้ตรงกับความเป็น
จริง 
 

- ประชุมหารือ ร่วมกัน ระหว่างส่วน
ต่างๆ และ ผู้พัฒนาระบบฯ ให้มีความ
สอดคล้องและตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช ้
- มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงาน
ด้านการปรับปรุงฐานข้อมูลโดยตรง หรือ
จ้างอัตราเฉพาะกิจในการลงฐานข้อมูล 
เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วน 
- เตรียมข้อมูลด้านโครงสร้าง การจัด
หน่วย และข้อมูลที่ส าคัญบนระบบแก่
เจ้าหน้าท่ีบริษัท เพ่ือให้สอดรับกับ 
ความต้องการและหลักปฏิบัติที่ใช้กันอยู่  
- ทดลองการเรียกใช้งาน บนระบบใน
ประมวลผล การสืบค้น ความถูกต้อง
ของข้อมูล หลังด าเนินการลงข้อมูล
ครบถ้วนบนระบบ  

ผงป.สบค.ฯ 
จก.สบค.ฯ 
จกพ.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 



๑๑ 

 

๑๑ 
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การเสนอข้าราชการ สง.ปรมน. 
เหล่าทัพ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ถึงหน่วยต้นสังกัด เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาการเลื่อนยศตามแนวทาง
รับราชการ 

- ข้าราชการ สง.ปรมน.เหล่าทัพ ที่มาปฏิบัติหน้าท่ี
ใน กอ.รมน. และมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับการ
เสนอให้ปรับต าแหน่งที่มีระดับชั้นยศสูงข้ึน ท้ัง
นายทหารสัญญาบัตร ๖๐ นาย และนายทหาร
ประทวน จ านวน ๕๖ นาย 
- ไม่พบข้อร้องเรียนที่ได้รับการด าเนินการ              

ไม่ม ี ไม่ม ี จก.สบค.ฯ 
 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากร กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามแผนพัฒนาบุคลากร และมี
บุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรก าหนด ดังน้ี 
- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 149 คน 
- จัดส่งอบรม/สัมมนา/กิจกรรม แบ่งเป็น  
ภายใน 1 หลักสูตร และภายนอก 36 หลักสูตร 
- จ านวนหลักสูตรที่บุคลากรเข้ารับการอบรม 1 
หลักสูตร (หลักสูตรหลักประจ า วทบ.) จ านวน  
๑ คน  คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ ๘๕   

- หลักสูตรที่ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
บุคลากร ไม่ได้ด าเนินการด้วยตนเอง  
จึงจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่ต่อกับภารกิจของ กอ.รมน.  
ไม่เพียงพอ ท าให้ส่งบุคลากรพัฒนาได้น้อย  
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการช่วยราชการ 
และมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร 
ท าให้ยากในการจัดหลักสูตรด้วยตนเอง 

- รับข้าราชการช่วยราชการที่ได้รับ 
การฝึกฝน ตรงตามความต้องการของ 
กอ.รมน. มาปฏิบัติหน้าที่ 
- ก าหนดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะตนเองแบบ E-learning 
เพ่ิมข้ึน จากสถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนผ่าน 
website  

ผงป.สบค.ฯ 
 

- ชะลอการปรับปรุง Job Description เน่ืองจาก 
มีการปรับโครงสร้างของ กอ.รมน. ส่งผลกระทบกับ
ตรงตามต าแหน่งงาน และอาจไมก่ับสอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ของ กอ.รมน.  
- มี Job Description ส าหรับข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. แต่ไม่ตรงตามต าแหน่งงาน และ 
ไมส่อดคล้องกับโครงสร้าง กอ.รมน. ซึ่งยังไม่ได้รับ
การทบทวนหรือปรับปรุง แต่ปัจจุบันใช้ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในการประกอบการ
พิจารณาในการบรรจุและแต่งต้ัง  

- Job Description ที่มตีรงตามต าแหน่งงาน 
ไมส่อดคล้องกับโครงสร้าง กอ.รมน. และ
ลักษณะงานที่เฉพาะ จึงไม่สามารถหาคนมา
บรรจุให้ตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ 
- มีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังบ่อย และ
ยังไม่คงที่ ท าให้ไม่สามารถทบทวน หรือ
ปรับปรุง Job Description ได้  
 

- ก าหนด Job Description ในระดับ
ปฏิบัติทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้
รองรับบคุลากรหลายประเภท และ
รองรับต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  
กอ.รมน. 
- ก าหนด Job description มาตรฐาน
กลางที่เหมาะสม และเป็นไปตาม 
พันธกิจของส่วนราชการ  
 

ผงป.สบค.ฯ 
จกพ.สบค.ฯ 



๑๒ 

 

๑๒ 

 

ปัจจัยด้าน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
กลยุทธ ์ บุคลากรได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดรับงบประมาณที่ได้รับของ กอ.รมน. และให้บุคลากรด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 
เป้าประสงค์  ๑. บุคลากรได้รับสิทธิสวัสดิการเพ่ิมเติมต่างจากการปฏิบัติงานของหน่วยต้นสังกัด (ปกติ) ท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เป้าประสงค์  ๒. จัดระเบียบสินค้าสวัสดิการภายใน กอ.รมน. ให้มีคุณภาพและราคาประหยัด 
เป้าประสงค์  ๓. บุคลากรมีเอกสารพร้อมส าหรับก่อนเกษียณ 

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

- ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ 
การอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน. แต่ประเมินจาก
ข้อร้องเรียนในการด าเนินการ 
- ไม่พบข้อร้องเรียนที่ได้รับการด าเนินการ              

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถประเมิน
ความพึงพอใจได้ เน่ืองจาก มีจ านวนน้อย 
และต้องเร่งด าเนินการการเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการให้รวดเร็ว เพ่ือรักษาสิทธิของ
บุคลากรใหค้รบถ้วน 
- หน่วยเสนอขออนุมัติสวัสดิการ กอ.รมน. 
โดยขาดหลักฐานที่ถูกต้อง หลักฐาน 
ไมค่รบถ้วน ขาดการลงนามรับรองส าเนา
เสนอขอเกินเวลาท่ีก าหนด และหลักฐานที่
ไม่ชัดเจนในการเสนอจ าเป็นต้องส่งเรื่อง
กลับคืนหน่วย ซึ่งอาจส่งผลต่อความ 
ไม่พึงพอใจของหน่วยได้ 
 

- เตรียมความพร้อมการประเมินด้าน
ความพึงพอใจ 
- จัดท าองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีก าลังพลของหน่วยศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การขอสวัสดิการให้ถูกต้องรับทราบ
ข้อมูลที่ครบถ้วนหรืออาจจ าเป็นต้อง
ซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ เพ่ือให้เกิด
การท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

สก.สบค.ฯ 

การจัดท าองค์ความรูส้ิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับเพ่ิมเติมจากหน่วย
ต้นสังกัด (ปกติ) ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ทาง website  
กอ.รมน. และ สบค.กอ.รมน. 
 

- มีการทบทวนองค์ความรู้ “คู่มือเรื่องสิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับจาก กอ.รมน.” ซึ่งข้อมลูจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการ จึงยังไม่
สามารถเผยแพร่บน website กอ.รมน. และ  
สบค.กอ.รมน. ได้ 
 

- บุคลากรมีการหมุนเวียนทุกปี ไม่สามารถ
ส่งต่อความรู้ เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานเดิมจบ
ภารกิจก่อนผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้ารับหน้าท่ี  

- เร่งด าเนินการปรับปรุงคู่มือเรื่องสิทธิ
และสวัสดิการที่ได้รับจาก กอ.รมน. และ
เผยแพรบ่น website เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีธุรการก าลังพล 
และบุคลากรของ กอ.รมน. 
- ประชาสัมพันธ์ในแก่บุคลากรทุกปี 
เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ 
 

สก.สบค.ฯ 

 



๑๓ 

 

๑๓ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. 
และ สินค้ามีคุณภาพ และราคา
เหมาะสม 

- มีระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน.  
- มีคณะกรรมการตามระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน. 
- การปรับปรุงการจัดร้านค้าสวัสดิการใหม่ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ขวางทางเดิน  
- ไม่พบข้อร้องเรียนที่ได้รับการด าเนินการ             

ไม่ม ี ไม่ม ี สก.สบค.ฯ 

 

ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของร้านจ าหน่ายสินค้า 
ภายใน กอ.รมน. และไม่ได้ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร ต่อร้านค้าและสินค้าภายใน กอ.รมน. 
แต่ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริการ 

- เน่ืองจากการปรับปรุงสถานที่จัดร้านค้า
แล้วเสร็จห้วง ส.ค. ๖๕ และเปิดให้บริการ
ปลายเดือน ส.ค. ๖๕ จึงยังไม่ได้ประเมิน
ด้านความพึงพอใจ 

- เตรียมความพร้อมการประเมินด้าน
ความพึงพอใจ 

การอ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการในการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ 

ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรก่อน
เกษียณในการตรวจสอบประวัติรับราชการ แต่ใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมรวมกับการสอบถาม และ
ประเมินจากข้อมูลการร้องเรียน ซึ่งไม่พบข้อ
ร้องเรียนจากการด าเนินการ 

การเตรียมความพร้อมของเอกสาร
ประกอบการด าเนินการของผู้เกษียณไม่ได้
ปรับข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้เกิด 
การล่าช้า 

เตรียมการจัดท าแบบฟอร์มประเมิน
ความพึงพอใจที่สร้างข้ึนอย่างรอบคอบ
และอย่าง ถูกต้องเหมาะสมตามทฤษฎี
ของการวัดผลประเมินผล เพ่ือการน าไป 
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามความ
ต้องการต่อไป 
 

จกพ.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรก่อน
เกษียณในการตรวจสอบบ าเหน็จบ านาญ แต่ใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมรวมกับการสอบถาม และ
ประเมินจากข้อมูลการร้องเรียน ซึ่งไม่พบข้อ
ร้องเรียนจากการด าเนินการ 

ไม่ม ี
 

เตรียมการจัดท าแบบฟอร์มประเมิน
ความพึงพอใจที่สร้างข้ึนอย่างรอบคอบ
และอย่าง ถูกต้องเหมาะสมตามทฤษฎี
ของการวัดผลประเมินผล เพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
ความต้องการต่อไป 
 
 



๑๔ 

 

๑๔ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

การอ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการในการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ (ต่อ) 

- ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรก่อน
เกษียณในการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ แต่ใช้
วิธีการสังเกต และประเมินจากข้อร้องเรียน 
- ไม่พบข้อร้องเรียนในการด าเนินงาน 
 

- ปริมาณงานมีจ านวนมากกว่าเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน ท าให้งานล่าช้า และมีงานตกค้าง
จ านวนมาก 
- ก าลังพล กอ.รมน. บางส่วน ไม่ทราบ
ระเบียบการขอรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ และมาติดต่อด้วยตนเอง  
  

- เร่งด าเนินการปรับการท างานให้เข้าสู่
ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล 
- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยต้นสังกัดที่มีผู้
เกษียณ ด าเนินการส่งเอกสารข้อมูล 
เพ่ือขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
ล่วงหน้า ๖ เดือน  
- เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานรับรอง
เวลาราชการเป็นทวีคูณ เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังพล กอ.รมน. 
ทราบระเบียบในการขอรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ 
 

สก.สบค.ฯ 

ปัจจัยด้าน นโยบายและการบริหารงาน 

กลยุทธ ์ ผู้บริหาร กอ.รมน. ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างวฒันธรรมองค์กรที่เหมาะสมเพื่อใหผ้ลส าเร็จของงานบรรลุตามพันธกิจ 
เป้าประสงค์  ๑. บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต โปร่งใส มจีริยธรรม โดยยึดหลักและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายหลักของ กอ.รมน. 
เป้าประสงค์  ๒. บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจจากการปฏิบัติงาน 
                 ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ 
ด้านบุคลากร 

- จ านวนรายงานผ่านระบบร้องเรียนด้านทุจริตของ
บุคลากร จ านวน ๔ เรื่อง  
- ข้อร้องเรียนด้านบุคลากรได้รับการแก้ไข จ านวน 
๓ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ เรื่อง  
 
 

เน่ืองจากการร้องเรียนด้านบุคลากรเป็นเรื่อง
ที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง 
ความเป็นจริง บางเรื่องจ าเป็นใช้เวลาในการ
บริหารจัดการ 

จัดล าดับความเร่งด่วน ล าดับ
ความส าคัญของเรื่องร้องเรียน เพ่ือเร่ง
พิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน 

จก.สบค.ฯ 
 



๑๕ 

 

๑๕ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการคุณธรรมจริยธรรมของ  
กอ.รมน. 

- หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมการเป็น
องค์กรคุณธรรม ได้รับการประเมินผ่านระดับ ๒ 
และได้รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรระดับคุณธรรม” 
- หน่วยงานภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ยังมี 
การปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจาก กอ.รมน. มีท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่กระจายอยู่ทุกจังหวัด จึงยากต่อ
การให้เกิดการปฏิบัติทุกพ้ืนที่ 

หน่วยงานภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
มีคงการปฏิบัติและรายงานผลการ
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับ mindset 
และสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมให้
ย่ังยืน 

ผงป.สบค.ฯ 
 

- จ านวนบุคลากรเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม
จริยธรรม กอ.รมน. จ านวน ๓๒๐ คน ผลประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
การจัดกิจกรรมต้องเฝ้าระวังตามมาตรการ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ท้ังด้าน
สถานที่จัดอบรม การเดินทาง การปฏิบัติ
ธรรม และการรับประทานอาหาร 

เตรียมแผนรองรับการด าเนินการตาม
โครงการโดยพิจารณาปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มคีวามเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ยังคงวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และการสร้างวัฒนธรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
แก่บุคลากร กอ.รมน. 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ จ านวน ๔ กิจกรรม คือ 
- การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการ 
พลเรือนประจ า กอ.รมน., ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ กอ.รมน.  
- การด าเนินการจัดพิธีอ านวยพรและมอบของขวัญ
ปีใหม่  
- การจัดพิธีเกษียณอายุราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
กอ.รมน. สิ้นสุดการจ้าง 
- การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
- ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร แต่ไม่พบ 
ข้อร้องเรียน 

ไม่ม ี ไม่ม ี สก.สบค.ฯ 



๑๖ 

 

๑๖ 

 

โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม ผลการด าเนินการ อุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สบค.กอ.รมน. 

- อยู่ระหว่างการปรับปรงุระบบและพัฒนาระบบเดิม 
โดยบริษัทก าลังด าเนินการเพ่ือจะให้ทางคณะท างาน 
ตรวจสอบโปรแกรมต้นแบบ และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของระบบ ในงวดงานที่ 1 
 
 
 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการของบริษัท 
ใช้เวลานาน เน่ืองจากเป็นการออกแบบ
ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน และผู้ออกแบบ 
เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- การออกแบบระบบเดิม ครอบคลุมและ
รองรับเฉพาะการใชง้านของ กอ..รมน. 
(ส่วนกลาง) 
 

- เร่งรัดให้บรษิัท ด าเนินการตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนด 
- ให้บริษัท ออกแบบและพัฒนาระบบให้
ครอบคลุมถึง กอ.รมน.ภาค และ จังหวัด 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความถูกต้องและ
รวดเร็วข้ึน 

ผงป.สบค.ฯ 
จก.สบค.ฯ 
จกพ.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

 

 

จัดท าโดย พ.อ.หญิง สุพิชชา  สุทธิสาร รวบรวมและด าเนินการเมื่อ ๕ ก.ย. ๖๕ 
 
 ตรวจถูกต้อง 

      พ.อ. ทรงวุฒิ  อินทรภักดิ ์
        ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. 
                         ๕ ก.ย. ๖๕ 
 




