บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาระบบราชการ สลก.ฯ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๕๔๔
ที่ กห ๐๓๐๑.๒.๔ (ศูนย์พัฒนาฯ)/
วันที่
๔ ต.ค.๖๐
เรื่อง รายงานการประชุมแถลงผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สลก.บก.ทท.รอบ ๑๒ เดือน
เรียน ลก.บก.ทท.
อ้างถึง หนังสือศูนย์พัฒนาฯ ที่ กห ๐๓๐๑.๒.๔(ศูนย์พัฒนาฯ)/๑๔๖ ลง ๕ ก.ย.๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม
๑. ตามอ้ างถึ ง ลก.บก.ทท. ได้ ก รุณ าอนุ มั ติ ให้ จั ด การประชุ ม แถลงผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ สลก.บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ก.ย.๖๐
ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ลก.บก.ทท. เป็นประธานฯ ผลการประชุม สรุปดังนี้
๑.๑ กาลังพล สลก.ฯ เข้าร่วมประชุม จานวน ๘๗ นาย
๑.๒ ศูนย์พัฒนาฯ ชี้แจงความรับผิดชอบตัวชี้วัด
๑.๓ นขต.สลก.ฯ รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด
๑.๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เลขานุการ ให้ กลก.ฯ กปช.ฯ และกธก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานครบทั้ง ๕ ระดับ
๑.๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จานวนครั้งที่สามารถจัดทาวารสารภาพข่าว บก.ทท.ได้แล้วเสร็จทัน
ภายในกาหนดเวลา ให้ กลก.สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานได้ ๑๒ ฉบับ
๑.๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ จานวนครั้งที่สามารถสรุปผลการประชุมได้ภายใน ๓ วันทาการหลัง
การประชุมและลงข้อมูลสรุปผลการประชุมในเว็บไซต์ได้สาเร็จภายใน ๑ วันทาการ หลังการอนุมัติแจกจ่าย ให้
กปช.สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กาหนด
๑.๓.๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของงานที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิทินงานด้าน
เลขานุการได้สาเร็จ ให้ กลก.สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กาหนด
๑.๓.๕ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบสารสนเทศด้านเลขานุการ ให้
กลก.สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานจัดทาระบบบันทึกฐานข้อมูลแผนงานในภารกิจ ผบ.ทสส.แล้วเสร็จ
๑.๓.๖ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเป้าหมายโครงการ/
รายการงบประมาณที่ส่วนราชการ บก.ทท.รับผิดชอบตามแผนงานงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ให้ นขต.ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๓.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการใน บก.ทท. ให้ กธก.สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานจัดการ
ประชุมคณะทางานจานวน ๒ ครั้ง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ จัดทาร่างคู่มือเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และร่างคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
/๑.๓.๘ ตัวชี้วัดที่ ๕...

-๒๑.๓.๘ ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ คณะทางานคุณภาพ
บริการ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน จัดทาแบบสอบถามรูปแบบ QR code ในการสัมมนา สลก.สัมพันธ์ และ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้รับความพึงพอใจจากเหล่าทัพ ๙๓.๔๐ %
๑.๓.๙ ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของจานวนกาลังพลและครอบครัวที่ได้รับรายงานการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ให้ คณะทางานยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด รับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน กาลังพล
สลก.ฯ และครอบครัวยังไม่มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด
๑.๓.๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ให้ นขต.สลก.ฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย ร้อยละ ๖๔.๐๔ ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๑๒
๑.๓.๑๑ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ให้
กธก., และงบประมาณ สลก.ฯ รับผิดชอบ ผลการดาเนินงานได้ ๑ ระดับ ขาดการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามแผน
๑.๓.๑๒ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ ให้ กลก.รับผิดชอบ เซล ๑
และเซล ๕ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด สาหรับ กปช.ฯ รับผิดชอบ เซล ๒, เซล ๓ และเซล ๗
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ส่วน กธก.ฯ รับผิดชอบ เซล ๘ และ เซล ๙ ดาเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
๒. ศู น ย์ พั ฒ นาฯ ประสาน กพร.สปช.ทหาร ทราบว่ า สลก.ฯ รั บ การตรวจประเมิ น กพร. ใน
วันอังคารที่ ๗ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทหาร
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ นขต.สลก.ฯ เร่งรัดดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
๓.๒ จั ดประชุ มคณะกรรมการ กพร.สลก.ฯ เพื่ อเตรี ยมการรั บการตรวจประเมิ นฯ ครั้ งที่ ๑ ใน
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๖ ต.ค.๖๐ และ ครั้ งที่ ๒ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้ อ งประชุ ม สลก.ฯ โดยมี
รอง ลก.บก.ทท.(๒) เป็นประธานฯ และผู้แทน นขต.สลก.ฯ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓.๓ ให้ กปช.ฯ สนับสนุนห้องประชุม สลก.ฯ พร้อมอุปกรณ์การบรรยายสรุประบบ Powerpoint
๓.๔ ให้ กลก.ฯ สนับสนุนช่างภาพ
๓.๕ ให้ กธก.ฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่บริการ จานวน ๒ นาย พร้อมอุปกรณ์จัดเลี้ยงอาหารว่าง
๓.๖ นาเรียน รอง ลก.บก.ทท.(๑) และ นขต.สลก.บก.ทท. ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓
- อนุมัติตามข้อ ๓
พ.อ. พงศ์ธร ปรีดิพันธุ์
รับคาสั่ง ลก.บก.ทท.
(พงศ์ธร ปรีดิพันธุ์)
พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม
นปก.ประจา สลก.บก.ทท./
รอง ลก.บก.ทท.
ศูนย์พัฒนาระบบราชการ สลก.ฯ
๔ ต.ค.๖๐

