-ร่าง-

นโยบาย จร.ทหาร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ ส านั ก งานจเรทหาร ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลมี ม าตรฐานความเป็ น กลาง เที่ ย งตรง
เป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของกาลังพล และส่วนราชการต่างๆ
๑.๒ เสริมสร้างให้กาลังพลมีขวัญและกาลังใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสามัคคี รักและภูมิใจ
ในจิตวิญญาณ ความเป็นทหารอาชีพ คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และส่วนรวมเป็นสาคัญ
๑.๓ เน้นการทางานร่วมกันเป็นที มโดยยึดหลักประสานงาน ประสานสัมพันธ์ ประสานประโยชน์
เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขในการทางาน โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
๑.๔พัฒนากาลังพลทุกระดับให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ สร้างเสริมกาลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เคร่งครัด
ในระเบียบวินัย และอุดมการณ์ทางทหารพร้อมส่งเสริมการศึกษาของกาลังพล
๑.๕ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งยึดหลักกาลังพล
เป็น ศูน ย์ก ลางของการปฏิบ ัต ิง าน รับ ฟัง ความคิด เห็น ของก าลัง พลในทุก ระดับ โดยมีเ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับการบริหารงานและการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศของหน่วย
๑.๖ จัดข้าราชการที่มาช่วยราชการ ปฏิบัติงานตามขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความถนัด
ของแต่ละบุคคล
๒. นโยบายเฉพาะ
๒.๑ ด้านการบริหารหน่วย
๒.๑.๑ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดอย่างเคร่งครัด
๒.๑.๒ หน่ วยทุ กระดั บของส านั ก งานจเรทหาร ต้อ งยึ ดถื อ กฎระเบีย บข้ อบั ง คับ ค าสั่ ง และ
การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

/๒.๒ ด้านแผนการ...

-๒๒.๒ ด้านแผนการปฏิบัติงาน
๒.๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุมกากับดูแล การตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ การประเมินค่าประสิทธิภาพ การบริหารราชการ และอื่นๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลแผนงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
๒.๒.๓ พัฒนาด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน
๒.๓ ด้านการตรวจราชการ
๒.๓.๑ ตรวจราชการในลักษณะชี้แจง แนะนา ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ ง คาชี้แ จง คาแนะนา ประกาศ บันทึกสั่ งการของผู้บังคับบัญชา โดยดาเนินการอย่าง
สร้างสรรค์มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับหน่วยรับตรวจ
๒.๓.๒ ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยเน้นการตรวจที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับ และสามารถ
วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
๒.๓.๓ จั ด ท าคู่ มื อ การตรวจ และหั ว ข้ อ การตรวจให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ชั ด เจนเป็ น ระบบ
แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี โดยมี
การประเมิ นค่ าผลการตรวจตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนด และมี การจั ดอั นดั บหน่ วยรั บ ตรวจ เพื่ อ รั บ รางวั ล จาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
๒.๔ ด้านการสืบสวนสอบสวน
- สืบสวนสอบสวนตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหารด้วยความ
โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม มีคุณธรรมบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ปรากฏเน้นการสืบสวน
สอบสวนเชิงรุก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการกระทาที่จะส่อไปในทางทุจริต และประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้น
๒.๕ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ของ บก.ทท.
กับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- รายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ บก.ทท. ตามหลักเกณฑ์และห้วงเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
๒.๖ ด้านการตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
- เร่ ง รั ด กวดขั น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการประหยั ด การใช้ พ ลั ง งาน กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามคู่มือการตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน ของ สานักงาน
จเรทหาร และนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด อย่างเคร่งครัด

/๒.๗ ด้านการ...

-๓๒.๗ ด้านการควบคุมภายใน
- ติดตามประเมิ นผล และรายงานการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนด เน้นการควบคุม และการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก และภารกิจที่
สนับสนุนภารกิจหลัก
๓. นโยบายด้านอื่นๆ
๓.๑ ข้าราชการทหารจะต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ความรักชาติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณ
การเป็นทหารอาชีพ มีเกียรติยศ และศักดิ์ศรี และเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้นาเจตนารมณ์นี้ไป
ถ่ายทอด ขยายผลในโอกาสการไปตรวจการปฏิบัติราชการ หรือเดินทางไปแนะนาความรู้แก่หน่วย
๓.๒ ฝึกอบรมกาลังพลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจในการทาความดี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการหน่วยอื่น ในฐานะที่เป็น
หน่วยทาการตรวจวินัยของกาลังพล
๓.๓ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการประหยั ด งบประมาณ รณรงค์ แ ละปลู ก ฝั ง ให้ ก าลั ง พล
มีจิตสานึกในการประหยัดพลังงานดังนี้
๓.๔ การทางาน ให้กาลังพลทุกนายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถโดย
ยึดหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส
๓.๕ การสวั ส ดิ ก าร ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ตรวจสอบสิ ท ธิ ก าลั ง พลและการ
สวัสดิการอื่นๆ มิให้เกิดความล่าช้า เกิดผลเสียต่อ กาลังพลภายในหน่วย ตลอดจนพยายามเสริมสร้างและ
สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้นในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดขวัญ กาลังใจ และประโยชน์สูงสุดต่อกาลังพลของ
หน่วย
-----------------------------------------
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