คำนำ
กองบัญชาการกองทัพไทย ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ยึดถือเป็นกรอบในการ
ด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ของส่วนราชการรองรับต่อไป
สานักงานปลัดบัญชีทหาร ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดบัญชีทหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของสานักงานปลัดบัญชีทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เพื่อให้ห น่ว ยขึ้นตรงสานักงานปลัดบัญชีทหาร ยึดถือเป็นกรอบในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ ง แผนปฏิบั ติ ร าชการดั ง กล่ า ว มี ค วามสอดคล้ อ งตามแนวทางการวางแผนองค์ ก ร และ
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็ น การพัฒ นาทั้งบุคลากร (People) และระบบงาน (System) ที่จะขับเคลื่ อน
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของสานักงานปลัดบัญชีทหาร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
หน่วย และสามารถตอบสนองตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

สานักงานปลัดบัญชีทหาร
กองจัดการ

สำรบัญ
หน้ำ
๑.
๒.
๓.
๔.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานปลัดบัญชีทหาร
ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย
เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งาน/โครงการ และหน่วยรับผิดชอบ
ภาคผนวก
๔.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสานักงานปลัดบัญชีทหาร
๔.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์
๔.๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย บก.ทท.

๑
๒
๒
๘
๑๒
๑๔

วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนปลัดบัญชีทหำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. เพื่อกาหนดทิศทาง และกรอบการทางานของ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด /ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมเสนาธิการร่วมและส่วนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ให้ขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ เป็น Digital Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่
การเป็น SMART Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐
๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสามารถดาเนินการควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสานักงานปลัดบัญชีทหาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุภารกิจของหน่วย
๓. เพื่อ ให้ มี แนวทางในการตรวจสอบ การวัดผล และประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตาม
นโยบายผู้บัญชาทหารสูงสุด และนโยบายปลัดบัญชีทหาร
๔. เพื่อให้หน่ วยงานในสานักงานปลัดบัญชีทหาร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมตามระยะเวลาที่ กาหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
๕. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสาเร็จ

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้า หมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งาน/โครงการ
และหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพของส านั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หาร แผนที่
ยุทธศาสตร์ และความสอดคล้องกับเป้าหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงำนปลัดบัญชีทหำร
วิสัยทัศน์
เป็น Digital Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART Comptroller
ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐
พันธกิจ
๑. พิจารณาเสนอความเห็น ในการกาหนดนโยบายด้านปลัดบัญชีของ กองทัพไทย
๒. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การจัดทาโครงการของกองทัพไทยและการพัฒนาระบบราชการ
๓. พิ จ ารณาเสนอความเห็ น และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดาเนินการด้านงบประมาณกับส่วนราชการอื่น
๔. พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาระบบบัญชี รวมทั้งแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการรายงานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งของกองทัพไทย ดาเนินการควบคุมงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๕. พิจารณาเสนอความเห็น และดาเนินการเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการใช้ทรัพยากร
การติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การตรวจสอบการวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากรของงาน โครงการ การดาเนินงานทางสถิติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและอื่นๆเพื่อใช้ในการ
บริหารทรัพยากรของกองทัพไทย
๖. พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง การจั ด และอั ต ราของ
ส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นและดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจ วิธีการจัด
ปริ ม าณงานและก าลั ง พล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด อั ต ราก าลั ง พล และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
๗. อานวยการ และด าเนิน การ ศึ กษา อบรม และพั ฒ นาระบบงานในสายวิ ทยาการ
ด้านปลั ดบั ญ ชีข องกองบั ญชาการกองทัพไทย กากับ ดูแ ล และควบคุม กาลั งพลในสายงานปลั ดบั ญชี ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
๘. ก ากั บ ดู แ ลนโยบายด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน ในฐานะ
กรมเสนาธิการร่วมด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย
๑

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๒. ค่ำนิยมหลักกองบัญชำกำรกองทัพไทย
ทหำรอำชีพ ความมุ่งมั่นในการทาดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทางาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นา
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
จงรักภักดี น้อมนาพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคาสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ ไว้วางใจในงานที่
ได้รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กล้ำหำญ ไม่เกรงกลั วต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกเปิดเผยในสิ่ งผิ ด ยอมรับ
คาวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
ทำงำนเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน
สื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว
๓. เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ งำน/โครงกำร และหน่วยรับผิดชอบ
สานักงานปลัดบัญชีทหาร ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา เพื่อใช้ดาเนินงาน คือ
๑. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและระบบงานด้ า นปลั ด บั ญ ชี ของ บก.ทท. ให้ มี ขี ด
ความสามารถสูง มีความพร้อม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. พั ฒ นาก าลั ง พลให้ มี ขี ด ความสามารถรองรั บ ระบบงานดิ จิ ทัล ในการปฏิ บั ติง าน มี
จิตสานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม

๒

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

๑. บก.ทท. มีควำม
พร้อมด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ

- ระดับความสาเร็จในการ
ทบทวนและนาเรียนขออนุมัติ
แนวทางการบริหารงบประมาณ
ได้ทันตามเวลาที่กาหนด
- ร้อยละความสาเร็จของการ
บริหารงบประมาณ ของหน่วย
ในส่วนภูมิภาคของ บก.ทท.
- ร้อยละของส่วนราชการใน
บก.ทท. มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของ บก.ทท. ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
- ร้อยละของส่วนราชการใน
บก.ทท. ที่สามารถจัดทา
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในระบบงานปลัดบัญชี
- ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตามระบบ
การติดตามและประเมินผล

ร้อยละ ๙๐

- ทบทวนแนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ได้ใช้ประโยชน์ และลดปัญหา ข้อขัดข้อง

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๕

- ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ บก.ทท. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด

งำน/โครงกำร

หน่วย
รับผิดชอบ

- การทบทวนแนวทางการบริหาร
งบประมาณของ บก.ทท.

กงป.ฯ

- การตรวจและให้คาแนะนากับ
หน่วยเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ของ
บก.ทท.
- การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ บก.ทท.
- การจัดทารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของส่วนราชการ
ใน บก.ทท.
- การจัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในระบบงานปลัด
บัญชี

กงป.ฯ

- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ - การตรวจสอบติดตามเร่งรัดและ
บก.ทท. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความคุ้มค่าและเป็นไปตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แนวทางที่รัฐบาลกาหนด
รายจ่ายประจาปีของ บก.ทท.
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

กคป.ฯ
กพร.สบท.ฯ

กคป.ฯ

กตป.ฯ

กตป.ฯ

๔

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร
๒. บก.ทท. มีควำม
พร้อมด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกร

ตัวชี้วัด

- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล
คาของบประมาณในระบบงาน
ปลัดบัญชี
- ร้อยละกรอบวงเงินคาของบประมาณ

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

-ปรับปรุงพัฒนาระบบงานคาของบประมาณในระบบงานปลัด
บัญชี

บก.ทท. ในการป้องกันประเทศจะต้อง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของกอรบ
วงเงินงบประมาณ บก.ทท. ตามร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยไม่นับรวม
กรอบงบประมาณตามแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ
- ร้อยละของโครงการเริ่มใหม่
ระดับ ๕
-การเตรียมความพร้อมของโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่
(ร้อยละ ๑๐๐)
ผ่านคณะกรรมการโครงการให้ความ
เห็นชอบ และนาเรียนผู้มีอานาจ
อนุมัติก่อน พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ

๓. บก.ทท. มีควำม
พร้อมในกำรพัฒนำ

- ข้อพิจารณาเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงหน่วยที่นาเรียน ผบ.
ทสส. ได้รับการอนุมัติ
- ระดับคะแนนการประเมิน
สถานะของ บก.ทท. ในการเป็น

งำน/โครงกำร
ประจาปีของ บก.ทท.
- การวางแผนการจัดทางบประมาณ
ของ บก.ทท.
-การจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในระบบงานปลัดบัญชี
-การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของ บก.ทท.
- การชี้แจงแถลงป้องกันงบประมาณ
ของ บก.ทท.

หน่วย
รับผิดชอบ
กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ

- การดาเนินการด้านโครงการของ
กองทัพไทย

กคก.สบท.ฯ

ร้อยละ ๑๐๐ - บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- การสารวจวิธีการจัด ปริมาณงาน
และกาลังพลของ บก.ทท.

กจก.ฯ

ระดับ ๕
(ค่าคะแนน

- การจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของ บก.ทท.และรายละเอียด

-พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องระบบราชการไทย
๔.๐

กพร.สบท.ฯ

๕

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร
ระบบบริหำรจัดกำร

๔. ส่วนรำชกำร
ภำยในและภำยนอก

ตัวชี้วัด
ระบบราชการ ๔.๐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ค่ำเป้ำหมำย
๓๕๐ และ
ผ่าน FL ๔.๐)

- ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ ๕
ขยายขีดความสามารถของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านงบประมาณ
- ร้อยละของความถูกต้องของ ร้อยละ ๘๐
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณใน

กลยุทธ์

งำน/โครงกำร

ตัวชี้วัด
- การเตรียมความพร้อมการติดตาม
ความก้าวหน้าและการประเมินผล
การดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ บก.ทท.
- การดาเนินการพัฒนาระบบราชการ
ของ บก.ทท. ภาพรวม
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์การสูร่ ะดับบุคคล
- การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
ตัวชี้วัดของ บก.ทท.
- การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ บก.ทท.
- การตรวจประเมินผลการดาเนินการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการใน บก.ทท.
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. ให้สามารถ - พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบงาน
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลัดบัญชี
บก.ทท. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ความถูกต้องของข้อมูลการจัดสรร - การจัดสรรงบประมาณของ
งบประมาณในระบบงานปลัดบัญชี
บก.ทท.

หน่วย
รับผิดชอบ
กพร.สบท.ฯ

กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ

กกม.ฯ

กงป.ฯ

๖

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร

ตัวชี้วัด

บก.ทท. มีควำม
เชื่อมั่นต่อ สปช.
ทหำร

ระบบงานปลัดบัญชี

๕. ส่วนรำชกำร
บก.ทท. ได้รับกำร
เสริมสร้ำงให้มีควำม
พร้อมดำเนินกำรด้ำน
กำรปลัดบัญชี

- ร้อยละความสาเร็จของการ
วางแผนและกาหนดแนว
ทางการดาเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบงานด้านการปลัดบัญชี

๖. ขีดควำมสำมำรถ

- ส่วนราชการใน บก.ทท.
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จานวนกระบวนการที่

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

-จัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ตรง
กลุ่มเป้าหมายในห้วงเวลาที่เหมาะสม

ร้อยละ ๘๐

๕

-การนากระบวนการตามแนวทาง PMQA มาพัฒนาระบบงาน

งำน/โครงกำร

หน่วย
รับผิดชอบ

- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในระบบงานปลัดบัญชี
- การจัดทาแผนปฏิบัติงานสายงาน
ปลัดบัญชี
- การปลัดบัญชีสัมพันธ์
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการ
ตรวจติดตามความพร้อมและ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน/
โครงการ ของส่วนราชการใน บก.ทท.
- การใช้งานระบบงานปลัดบัญชี
บก.ทท.
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทา
ตัวชี้วัดของส่วนราชการใน บก.ทท.
- จัดการอบรมหลักสูตรสายงานด้าน
ปลัดบัญชี (๑ – ๓ หลักสูตร)
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของ บก.ทท.
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการใน บก.ทท.
- การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ

กงป.ฯ
กจก.ฯ
กจก.ฯ
กตป.ฯ

กกม.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กจก.ฯ
กพร.สบท.ฯ

กคป.ฯ

กจก.ฯ

๗

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

ของระบบงำนด้ำน
ปลัดบัญชีได้รับกำร
พัฒนำให้มุ่งสู่ระบบ
ดิจิทัล รวมถึงระบบ
กำรบริหำรงำนทั่วไป
ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้
๗. กำรดูแลรักษำ
สถำนที่และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
ในกำรปฏิบัติงำน
๘. มีระบบกำรติดต่อ
สื่อสำรสำหรับ
กำรปฏิบัติงำน

ดาเนินการปรับปรุงตาม
มาตรฐานPMQA ได้แล้วเสร็จ
- ร้อยละขีดความสามารถของ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ทดแทน
และ/หรือ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชีได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ระดับความพึงพอใจของกาลัง
พลผู้ใช้บริการอาคาร ชั้น ๑ – ๖
และสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
- ระดับความพึงพอใจของกาลัง
พลที่มีต่อระบบการ
ติดต่อสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน

กระบวนการ

๙. กำลังพลของ
สปช.ทหำร มีขีด
ควำมสำมำรถมำก
ขึ้น มีขวัญกำลังใจ
และปฏิบัติงำน
โดยยึดหลักธรรมำ-

- ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของกาลังพล

ร้อยละ ๙๐

-สร้างระบบกลไก หรือจัดกิจกรรมสร้างความผาสุก เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับกาลังพลของ
สปช.ทหาร
- ปลูกฝัง สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน

- กาลังพลมีความรู้

ร้อยละ ๕๐

-จัดการอบรมให้ความรู้

ร้อยละ ๕๐

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. ให้
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน

ร้อยละ ๙๐

-ดูแลสถานที่ จัดเตรียมเครื่องมือ และสิ่งอานวยความสะดวก
ให้พร้อมใช้งาน

ร้อยละ ๙๐

-ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้พร้อมใช้งาน

งำน/โครงกำร
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
- การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
ปลัดบัญชี บก.ทท.

- ดูแลสถานที่ เช่น ความสะอาด
ระบบน้า ระบบไฟฟ้า
- ปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์สารสนเทศ
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดาเนินการด้านโทรศัพท์ เสียงตาม
สาย ไปรษณีย์ และระบบงานสารบรรณ
- ปรนนิบัติบารุงช่องทางการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่าย
- การสัมมนาพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ให้กาลังพลเดินทางศึกษาดูงาน
- ส่งกาลังพลไปอบรมศึกษาความรู้
เพิ่มเติมทั้งในและนอก กห.
- การอบรมให้ความรู้กาลังพลเพื่อใช้

หน่วย
รับผิดชอบ

กกม.ฯ

กกล.ฯ
กกม.ฯ
กกล.ฯ
กกม.ฯ

กจก.ฯ
กกล.ฯ
กจก.ฯ
กจก.ฯ
กกม.ฯ

๘

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร
ภิบำล

๑๐. พัฒนำองค์กรให้
ได้ตำมมำตรฐำนกำร
พัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
๑๑. พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลช่วย
สนับสนุนกำร
ดำเนินกำรได้อย่ำงมี
เสถียรภำพ

ตัวชี้วัด
ความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านปลัดบัญชี
เพิ่มมากขึ้น
- ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
สปช.ทหาร
- ร้อยละความสาเร็จของงาน
บารุง รักษาระบบฯ ที่
ดาเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน

ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

งำน/โครงกำร

หน่วย
รับผิดชอบ

งานระบบสารสนเทศด้านปลัดบัญชี

ร้อยละ ๑๐๐ -นาแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- ดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของ สปช.ทหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ร้อยละ ๑๐๐ - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลโดย กาลังพลของ - การบารุงรักษาระบบการบริการ
สปช.ทหาร
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้าน
ปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบ
ราชการ ของ บก.ทท.

กจก.ฯ

กพร.สบท.ฯ
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๔.ภำคผนวก
๔.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพของส านักงานปลัดบัญชีทหารเพื่อให้ ได้ข้อมูล เพื่อ
นามาใช้ในการกาหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตลอดจนถึง กลยุทธ์ ขององค์กรได้
ทบทวนสภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (7S Framework)
จุดแข็ง(Strengths)
๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
- มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ สปช.ทหาร ไว้ชัดเจนในฐานะ กรม สธร.บก.ทท.
- สปช.ทหาร มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนและมี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ สปช.ทหาร ทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- สปช.ทหาร มุ่งมั่นในการจัดสรร ควบคุม งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสทุก
กระบวนการ
- สปช.ทหาร มีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ กห. และ
บก.ทท. เสมอ
- สปช.ทหาร ได้กาหนดแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจนในรูปแบบ Action Plan ทาให้
การดาเนินงานภายในหน่วยมีความชัดเจน
- สปช.ทหาร สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาประเทศอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
- มี ก ารบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรภายในองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
๒. โครงสร้าง (Structure)
- สปช.ทหาร มีโครงสร้างการจัดแบบอัตราเฉพาะกิจและมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
- สายการบังคับบัญชาและช่วงการบังคับบัญชามีความเหมาะสม
- สปช.ทหาร มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการดาเนินงานรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
- สปช.ทหาร เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ บก.ทท. ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย โดยเป็นผู้กากับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ บก.ทท. ลงสู่ส่วนราชการ
๓. ระบบองค์กร (System)
- องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบการทางาน
- เป็นหน่วยงานที่มรี ะเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารทาให้เป็นองค์กรที่มีแบบอย่าง
อันเดียวกัน
- มีระบบการสรรหา และคัดเลือกกาลังพลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้าสู่องค์ กร เพื่อ
การดาเนินงานที่มีคุณภาพ
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๔. ทักษะของบุคลากร (Skills)
- กาลั งพลของ สปช.ทหาร ส่ วนใหญ่มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ
เฉพาะด้านสูง
สนั บ สนุ น การพัฒ นาทักษะกาลั งพลในทุก ระดับ เข้ ารับการฝึ กอบรมและสั มมนาทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์กร และมีการฝึกทบทวนในตาแหน่งหน้าที่ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการพัฒนาความสามารถกาลังพลตามหลักสูตรในสายงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
เฉพาะด้านให้แก่กาลังพล
๕. คุณค่าร่วมในองค์กร (SharedValues)
- กาลังพลมีความรัก ความผูกพัน เคารพซึ่งกัน และกัน และตระหนักถึงความสาคัญ ใน
หน้าที่ของตนเอง
- กาลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนด สู่เป้าหมายที่วางไว้
- มีสายการปกครองบังคับบัญชาเป็นไปตามลาดับชั้น
๖. บุคลากรส่วนใหญ่ (Staff)
- บุ คลากรมีความสามารถ ความรับผิ ดชอบ และความทุ่มเท สามารถปฏิบัติงานและ
รองรับต่อภารกิจของ สปช.ทหาร ได้ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเนื่องจากมีความมั่นคง
๗. รูปแบบการนาองค์กร (Style)
- มี ก ารกระจายอ านาจจากผู้ มี อ านาจระดั บ สู ง เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และทันเวลา
- มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากร (คน อุปกรณ์ งบประมาณ) เหมาะสมและเพียงพอ
- ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการทางาน มองการณ์ไกล ช่วยสร้างขวั ญกาลังใจในการ
ทางานให้กับกาลังพล
- ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยและใส่ใจความเป็นอยู่ของกาลังพล
- ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กาลังพล
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จุดอ่อน(Weaknesses)
๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
- วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ ยังไม่สามารถสื่อสารทั่วถึงกาลังพลในทุกระดับชั้น
๒. โครงสร้าง (Structure)
- มีข้อจากัดในการปรับเปลี่ยนโครสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
๓. ระบบองค์กร (System)
- การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานใน สปช.ทหาร ยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล
ทาให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ความซับซ้อนของภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติของหน่วยงานใน สปช.ทหารส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การไม่แบ่งการทางานเป็นระบบฝ่ายอานวยการ ทาให้เกิดความซ้าซ้อน และล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
๔. ทักษะของบุคลากร (Skills)
กาลังพลในบางตาแหน่งยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานในภารกิจงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
๕. คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Values)
- กระบวนการบริหารจัดการบางส่วนขององค์ก รยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ใช้
- กาลังพลบางนายทางานยังขาดทักษะการทางานเป็นทีม
๖. บุคลากร (Staff)
- การวางแผนการดาเนินงานยังอาศัยการคาดการณ์/คิดแทนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเฉพาะความต้องการและความคาดหวัง
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการขาดความชัดเจนในแนวทางรับ
ราชการ ทาให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
- ขาดแคลน ฝสธ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกาลังพล และการส่งกาลัง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ในหน่วย
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST)
โอกำส (Opportunity)
๑. ผู้รับบริการ (Customer)
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของ สปช.ทหาร
- หน่วยเหนือ (กห.) และส่วนราชการภายนอก (สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สปช.ทหาร เป็นอย่างดี
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- ส่ ว นราชการ บก.ทท. ให้ ค วามร่ ว มมื อ และให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การของ
สปช.ทหาร เป็นอย่างดี
- กรม สธร.บก.ทท. มีกองโครงการและงบประมาณ และกองแผนและโครงการซึ่ง มี
บทบาทร่วมกับ สปช.ทหาร ในการดาเนินการด้านการปลัดบัญชี
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กห. ในการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลใน
การปรับระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics)
- ประชาชนให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ บก.ทท. ในการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ.
- การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของ สปช.ทหาร
๓. สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment/Economics)
จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทาให้หน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการช่วยเหลือ
ประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างองค์กรกับประชาชนน้อยลง
๔. สภาพสังคม (Society)
- ภาพลักษณ์ของทหารที่ดี และปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อประชาชน ในด้านการช่วยเหลือและ
สนับสนุนต่อการบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นกาลังสาคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และปกป้องรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- ค่านิยมในการรับราชการทหารยังคงมีอยู่ จึงทาให้การสมัครเพื่อเข้ารับราชการมีจานวน
ผู้สมัครมาก จึงเป็นโอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้าร่วมงาน
๕. เทคโนโลยี (Technology)
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การทางานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
อุปสรรค (Threats)
๑. ผู้รับบริการ (Customer)
- ส่วนราชการ บก.ทท. ยังไม่สามารถดาเนินการให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics)
- ประชาชนยังคงมีความแตกแยกทางความคิด ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
๓. สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment/Economics)
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- การจัดสรรงบประมาณรัฐบาลยังคงให้ความสาคัญกับงานด้านเศรษฐกิจ สังคม มากกว่า
ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
๔. สภาพสังคม (Society)
ค่านิยมของสังคมในด้านวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ทาให้มีผ ลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกาลังพล
๕. เทคโนโลยี (Technology)
- การใช้สื่อทาง Social Network ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของทหาร
การส่งต่อข้อมูลทาง Social Network ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศด้านปลัดบัญชี ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์

๔.๒ แผนที่ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ส านัก งานปลั ดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แสดงตามภาพแผนที่ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

๑๔

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ควำมเชื่อมโยงกลุ่มงำน บก.ทท.: ๒. กำรป้องกันประเทศ และ ๖. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของ บก.ทท.: ๒. บก.ทท. มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการ
อานวยการร่วมในการป้องกันประเทศทั้งยามปกติ และยามสงคราม และ ๖. บก.ทท. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
วิสัยทัศน์ : เป็น Digital Comptroller ภำยใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่กำรเป็น Smart Comptroller ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐

ประเด็นการ
พัฒนา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ระบบงานด้านปลัดบัญชี

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

บก.ทท. มีความพร้อม
bด้านการบริหางบประมาณ

การพัฒนากาลังพลเพื่อรองรับ
ระบบงานดิจิทลั

บก.ทท. มีความพร้อม
ด้านการบริหารทรัพยากร

บก.ทท. มีความพร้อม
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๑๕

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

การพัฒนา
องค์กร

ส่วนราชการภายในและภายนอก
บก.ทท. มีความเชื่อมั่นต่อ
สปช.ทหาร

ขีดความสามารถของระบบงาน
ด้านปลัดบัญชีได้รับการพัฒนาให้
มุ่งสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงระบบ
การบริหารงานทัว่ ไปได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กาลังพลของ สปช.ทหาร มีขีด
ความสามารถมากขึ้น มีขวัญกาลังใจ
และปฏิบตั ิงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ส่วนราชการ บก.ทท. ได้รับการเสริมสร้างให้มีความพร้อม
ดาเนินการด้านการปลัดบัญชี

การดูแลรักษาสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

พัฒนาองค์กรให้ได้ตาม
มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

มีระบบ
การติดต่อสื่อสารสาหรับ
การปฏิบัติงาน

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล ช่วยสนับสนุน
การดาเนินการได้อย่างมี
เสถียรภาพ

๔.๓ ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย บก.ทท. สานักงานปลัดบัญชีทหาร มีเป้าหมายการดาเนินงาน พ.ศ.
๒๕๖๕ มุ่งสู่การเป็น DIGITAL COMPTROLLER และวิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดบัญชีทหาร เป็น SMART
COMPTROLLER ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดาเนินงานของ บก.ทท. จึงได้จัดทา Road map
การดาเนินงานในห้วง ๒๕๖๒ – ๘๐ ดังนี้

๑๖

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2565
D:

Decision Support
System by J7

มีระบบสำรสนเทศด้ำน
ปลัดบัญชี เข้ำมำช่วยใน
กำรตัดสินใจ

I:

Integrated
Budgeting System

G:

Good Governance

I:

Innovative
Organization

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

T:

Technology 4.0

มุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำว
ไปสู่เทคโนโลยี .

A:

Accountable

รับผิดชอบต่อหน้ำที่

L:

Learning
Organization

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

2580
S:

Smart & Strategic &Sufficiency
& Sustainability (4S
Organization)

เป็นหน่วยงำนแห่ง
กำรปลัดบัญชีที่เป็นอัจ ริยะ

บูรณำกำรระบบ
สำรสนเทศต่ำง เข้ำด้วยกัน

M:

Multi-purpose Support
Budgeting System

สำมำรถสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนได้ทุกมิติ

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของหน่วย
ด้วยหลักธรรมำภิบำล

A:

AI J7

มีกำรใช้ปญญำประดิษฐ์เข้ำมำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนในหน่วยงำน

R:

Responsive

มีกำรตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชำ
รวมถึงส่วนรำชกำรต่ำง และ
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง

T:

Technology
Integration

บูรณำกำรเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปลัดบัญชี

๑๘

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป้ำหมำย บก.ทท.

OCOMPG Road Map

เป้ำหมำย สปช.ทหำร

ก้ำวไปสู่ SMART HQ

2580

ก้ำวไปสู่ SMART
Comptroller

ทำให้เป็น
กองบัญชำกำร AI

2575

ดำเนินงำนด้ำนปลัดบัญชี
ด้วย AI เต็มรูปแบบ

เพิ่มพูนสมรรถนะด้วย AI ใช้
งำนวิจัย และนวัตกรรม

2570

เพิ่มพูนสมรรถนะสำยงำน
ปลัดบัญชีด้วย AI และนวัตกรรม

ทำให้เป็น Digital HQ
โดยสมบูรณ์

2565

ทำให้เป็น Digital Comptroller
โดยสมบูรณ์

๑๙

แผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานปลัดบัญชีทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- เป็นองค์กรแห่งคุณภำพ

- เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1.

1.

2.

3.

4.

เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนปลัดบัญชี
พัฒนำและปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ให้เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภำรกิจของหน่วย
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี ให้
สำมำรถทดแทนกำรปฏิบัติงำน
แบบเดิมได้ร้อยละ 20 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ควำมรู้กำลัง
พลต่อกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี
ร้อยละ 20 และปลูก ง
เสริมสร้ำงจิตสำนึก GG

ก้ำวสู่องค์กรนวัตกรรม

สร้ำงสภำวะเกื้อกูลระบบงำน
Digital

สำยงำน ฐำนข้อมูล

2.

3.

4.

เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนปลัดบัญชี
พัฒนำและปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ให้เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภำรกิจของหน่วย
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี ให้
สำมำรถทดแทนกำรปฏิบัติงำน
แบบเดิมได้ร้อยละ 40 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ควำมรู้กำลัง
พลต่อกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี
ร้อยละ 50 และปลูก ง
เสริมสร้ำงจิตสำนึก GG

- ปรับเป็นระบบงำน
Digital ร้อยละ
1.
2.

3.

4.

เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนปลัดบัญชี
พัฒนำและปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ให้เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภำรกิจของหน่วย
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี ให้
สำมำรถทดแทนกำรปฏิบัติงำน
แบบเดิมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ควำมรู้กำลัง
พลต่อกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี
ร้อยละ 80 บัญชี และปลูก ง
เสริมสร้ำงจิตสำนึก GG

Digital Comptroller
- ปรับเป็นระบบงำน
Digital ร้อยละ
1.
2.

3.

4.

เตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนปลัดบัญชี
พัฒนำและปรับปรุงอำคำร
สถำนที่ให้เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภำรกิจของหน่วย
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี ให้
สำมำรถทดแทนกำรปฏิบัติงำน
แบบเดิมได้ร้อยละ 100
อบรมเพิ่มพูนให้ควำมรู้กำลัง
พลต่อกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนปลัดบัญชี
ร้อยละ 100 บัญชี และปลูก ง
เสริมสร้ำงจิตสำนึก GG

๒๐

