ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ
สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม (สพร.กห.)

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๑

ความเป็นมา
สานัก พัฒนาระบบราชการกลาโหม (สพร.กห.) ได้แปรสภาพมาจากส่ วนประสานงานการพัฒนาระบบ
ราชการกลาโหม (กพร.กห.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่ง ปล.กห. (พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ปฏิบัติราชการแทน รมว.กห.
ในสมัยนั้น ได้กรุณาอนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการของ กพร.กห. และให้ใช้ อฉก. หมายเลข
๐๑๐๒ ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๓/๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๕๗ และคาสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๓๓๓/๕๗ ลง ๓๐ มิ.ย.๕๗
เรื่องแก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม (ส่วนกลาง) จึงได้ถือเอาวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ เป็นวันสถาปนาของ สพร.กห.
ภารกิจ
มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล พิจารณา เสนอแนะ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของ กห. และ สป. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และปฏิบั ติง านอื่ น ๆ ตามที่ได้รั บมอบหมาย มีผู้ อานวยการสานั กพัฒนาระบบราชการกลาโหมเป็นผู้บัง คับบัญชา
รับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สาคัญ
๑. เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการดาเนินการจัดลาดับ
ความเร่งด่วน โครงการด้านการพัฒนาระบบราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
๒. ประสานงาน กากับดูแล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และดาเนินการในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
๓. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม และสานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง ดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
๔. ถ่ายทอดความรู้และการบริหารเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบราชการ ให้แก่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. กาหนดแนวทางและวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล หรือเงินตอบแทนผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย

/ผังการจัด ...

๒

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

ผังการจัด
สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

กองนโยบายและแผน
การพัฒนาระบบราชการ

กองติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบราชการ

อัตรากาลังพล
ลาดับ

จานวน

เงินเดือนอัตรา

น.สัญญาบัตร

ป.ประทวน

๑

พลโท

พลเรือโท

พลอากาศโท

๑

-

๒

พลตรี

พลเรือตรี

พลอากาศตรี

๒

-

๓

พันเอกพิเศษ

นาวาเอกพิเศษ

นาวาอากาศเอกพิเศษ

๓

-

๔

พันเอก

นาวาเอก

นาวาอากาศเอก

๓

-

๕

พันโท

นาวาโท

นาวาอากาศโท

๓

-

๖

พันตรี

นาวาตรี

นาวาอากาศตรี

๓

-

๗

ร้อยเอก

เรือเอก

เรืออากาศเอก

๓

-

๘

จ่าสิบเอก

พันจ่าเอก

พันจ่าอากาศเอก

-

๓

๙

สิบเอก

จ่าเอก

จ่าอากาศเอก

-

๓

๑๘

๖

ยอดกาลังพล
รวม

หมายเหตุ

๒๔

/สรุปอัตรา ...

๓

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

สรุปอัตรากาลังพลของสานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
ทั้งหมด
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน

จานวน ๒๔ นาย
จานวน ๑๘ นาย
จานวน ๖ นาย

บรรจุจริง จานวน ๑๗ นาย
บรรจุจริง จานวน ๕ นาย

ส่วนบังคับบัญชา ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
รองผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม จานวน ๒ นาย
และนักวิชาการ ประจาสานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม จานวน ๑ นาย
ระดับกองงาน มีอัตราการจัด ๒ กองงาน คือ กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ
และกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
รายชื่อส่วนบังคับบัญชา
๑.
๒.
๓.
๔.

พล.ท.รักศักดิ์
พล.ต.สุริยา
พล.ต.เริงฤทธิ์
พ.อ.หญิง บุศรา

โรจน์พิมพ์พันธุ์
เปี่ยมศิริ
บัญญัติ
ทองวิจิตร

ผอ.สพร.กห.
รอง ผอ.สพร.กห.
รอง ผอ.สพร.กห.
นักวิชาการประจาสานัก สพร.กห.

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
๑. กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ
มีหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและ
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การดาเนินการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนโครงการด้านการพัฒนาระบบราชการของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของกระทร วงกลาโหมและส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม แบ่งมอบตัวชี้วัด และการพัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จ ของการพัฒนาระบบราชการ เจรจาตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี จัดการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
มีหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผนอานวยการ ประสานงาน กากับดูแลพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ
และดาเนินการในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม
ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รวบรวมและจั ดทารายงานผลการประเมินตนเอง รับการตรวจประเมิน
และการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กาหนดแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินรางวัล หรือเงินตอบแทนผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/ผลการดาเนินงาน ...

๔

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. งานตามภารกิจหน่วย
๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กห. และเหล่าทัพ ประจาปี ๒๕๖๑
หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ได้ดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาลงนามรับคารับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน คือ ภายในไตรมาสแรก

/๑.๒ การประเมิน ...

๕

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจาปี ๒๕๖๑
หน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วย
และปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาลงนามรับคารับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงาน คือ ภายในไตรมาสแรก

หน.นขต.สป.

ลายมือชื่อ หน.นขต.สป.

/๑.๓ การตรวจ ...

๖

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๑.๓ การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ (PMQA-FL2)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักงานปลัดกร ะทรวงกลาโหมรับการตรวจรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ (PMQA – FL2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ประเมินอิสระ

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผ่านการตรวจรับรอง PMQA – FL2

๔. การจัดการความรู้ “Knowledge Management หรือ KM”
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กาหนดให้หน่วยขึ้นตรงสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จัดทาองค์ความรู้ อย่างน้อยหน่วยละ ๑ เรื่อง และจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้จากผล
การปฏิบัติงานที่สาคัญของหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

/๒. งานสาคัญ ...

๗

สานักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๒. งานสาคัญอื่น ๆ
การขับเคลื่อนตามมาตรการของนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ แผนงาน

เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณาอนุมัติ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จานวน ๑๒ แผนงาน
ยกตัวอย่างแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่ทุกหน่วยขึ้นตรง
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดาเนินการเหมือนกัน

๑) การลดกระดาษ ดาเนินการโดยนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(สพร.) มาใช้ในสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเชื่อมต่อระบบรับ – ส่งหนังสือกับส่วนราชการ
ใน กห. และส่วนราชการกระทรวงอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมให้นาระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ )VDO conference System : VCS (มาใช้งาน
สาหรับหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และลดการ
เดินทางในการประชุม โดยขออนุมัติปลัดกระทรวงกลาโหมติดตั้งระบบเว็บคาเมร่า ในห้องประชุม
ของหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์

