นโยบาย จร.ทหาร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ สํ า นั ก งานจเรทหาร ต อ งเป น หน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให เ ป น ไปตามหน า ที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลมี ม าตรฐานความเป น กลาง เที่ ย งตรง
เปนที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของกําลังพล และสวนราชการตางๆ
๑.๒ เสริมสรางใหกําลัง พลมีขวัญ และกําลังใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสามัคคี รัก และภูมิใจ
ในจิตวิญญาณ ความเปนทหารอาชีพ คํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และสวนรวมเปนสําคัญ
๑.๓ เนนการทํางานรวมกันเปนทีม โดยยึดหลัก ประสานงาน ประสานสัมพันธ ประสานประโยชน
เพื่อใหเกิดความสามัคคี มีความสุขในการทํางาน โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก
๑.๔พัฒนากําลังพลทุกระดับใหมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ เพิ่มพูนความรูความสามารถ ในการ
ปฏิบัติราชการที่ถูกตอง ตามระเบียบราชการ สรางเสริมกําลังพลใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เครงครัด
ในระเบียบวินัย และอุดมการณทางทหารพรอมสงเสริมการศึกษาของกําลังพล
๑.๕ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม ซึ่งยึดหลักกําลังพล
เปน ศูน ยก ลางของการปฏิบ ัต ิง าน รับ ฟง ความคิด เห็น ของกํ า ลัง พลในทุก ระดับ โดยมีเ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการบริหารงานและการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศของหนวย
๑.๖ จัดขาราชการที่มาชวยราชการ ปฏิบัติงานตามขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความถนัด
ของแตละบุคคล
๒. นโยบายเฉพาะ
๒.๑ ดานการบริหารหนวย
๒.๑.๑ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของผูบัญชาการทหาร
สูงสุดอยางเครงครัด
๒.๑.๒ หนวยทุก ระดับ ของสํานัก งานจเรทหาร ตองยึดถือกฎระเบียบขอบัง คับ คําสั่ง และ
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาอยางเครงครัด
/๒.๒ ดานแผนการ...

-๒๒.๒ ดานแผนการปฏิบัติงาน
๒.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุมกํากับดูแล การตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ การประเมินคาประสิทธิภาพ การบริหารราชการ และอื่นๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห และประเมินผลแผนงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหมีความเหมาะสม
ตอสถานการณในปจจุบันอยูตลอดเวลา
๒.๒.๓ พัฒนาดานสารสนเทศและฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยงายตอการใชงาน
๒.๓ ดานการตรวจราชการ
๒.๓.๑ ตรวจราชการในลักษณะชี้แจง แนะนํา ใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองตามกฎ ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง คําแนะนํา ประกาศ บันทึก สั่งการของผูบัง คับ บัญชา โดยดําเนินการอยาง
สรางสรรคมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหเปนบรรทัดฐานกับหนวยรับตรวจ
๒.๓.๒ ตรวจการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน บก.ทท. อยางมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยเนนการตรวจที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนความคุมคาของงบประมาณที่ไดรับ และสามารถ
วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติไดอยางแทจริง
๒.๓.๓ จั ด ทํ า คู มื อ การตรวจ และหั ว ข อ การตรวจให เ ป น ป จ จุ บั น ชั ด เจนเป น ระบบ
แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป โดยมี
การประเมิ นค าผลการตรวจตามหลั กเกณฑ ที่ กํ าหนด และมี การจั ดอั นดั บหน วยรั บ ตรวจ เพื่ อ รั บ รางวั ล จาก
ผูบังคับบัญชาชั้นสูง
๒.๔ ดานการสืบสวนสอบสวน
- สืบสวนสอบสวนตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบัง คับ และแบบธรรมเนียมทหารดวยความ
โปรง ใส บริสุท ธิ์ยุติธรรม มีคุณธรรมบนพื้นฐานขอเท็จจริง และพยานหลัก ฐานที่ปรากฏเนนการสืบสวน
สอบสวนเชิงรุก เพื่อเปนมาตรการปองกันการกระทําที่จะสอไปในทางทุจริต และประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้น
๒.๕ ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของ บก.ทท.
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ บก.ทท. ตามหลักเกณฑและหวงเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดอยางจริงจังและตอเนื่อง เนนการปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปอย า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประสิทธิผลเปนรูปธรรม
๒.๖ ดานการตรวจตามมาตรการประหยัดการใชพลังงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
- เร ง รั ด กวดขั น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการประหยั ด การใช พ ลั ง งาน กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทยอยางจริงจังและตอเนื่องตามคูมือการตรวจตามมาตรการประหยัดการใชพลังงาน ของ สํานักงาน
จเรทหาร และนโยบายผูบัญชาการทหารสูงสุด อยางเครงครัด
/๒.๗ ดานการ...

-๓๒.๗ ดานการควบคุมภายใน
- ติดตามประเมินผล และรายงานการดําเนินงานดานการควบคุม ภายในของหนวยตามหวง
ระยะเวลาที่กําหนด เนนการควบคุม และการประเมินความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอภารกิจหลัก และภารกิจที่
สนับสนุนภารกิจหลัก
๓. นโยบายดานอื่นๆ
๓.๑ ขาราชการทหารจะตองยึดมั่นในเจตนารมณความรักชาติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณ
การเปนทหารอาชีพ มีเกียรติยศ และศักดิ์ศรี และเปนทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและใหนําเจตนารมณนี้ไป
ถายทอด ขยายผลในโอกาสการไปตรวจการปฏิบัติราชการ หรือเดินทางไปแนะนําความรูแกหนวย
๓.๒ ฝกอบรมกําลังพลใหเปนผูมีระเบียบวินัยที่ดี ปฏิบัติตนถูกตองตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อเปน
การสรางขวัญและกําลังใจในการทําความดี และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการหนวยอื่น ในฐานะที่เปน
หนวยทําการตรวจวินัยของกําลังพล
๓.๓ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการประหยั ด งบประมาณ รณรงค แ ละปลู ก ฝ ง ให กํ า ลั ง พล
มีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานดังนี้
๓.๔ การทํางาน ใหกําลังพลทุกนายรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดย
ยึดหลัก รวดเร็ว ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส
๓.๕ การสวัส ดิ ก าร ให ห นว ยงานที่เ กี่ ยวข อง เร ง รัด ติด ตาม ตรวจสอบสิ ท ธิกํา ลัง พลและการ
สวัสดิการอื่นๆ มิใหเกิดความลาชา เกิดผลเสียตอกําลังพลภายในหนวย ตลอดจนพยายามเสริมสรางและ
สนับสนุนในเรื่องดังกลาวใหดีขึ้นในทุกโอกาส เพื่อใหเกิดขวัญ กําลังใจ และประโยชนสูงสุดตอกําลังพลของ
หนวย
-----------------------------------------

