นโยบาย ผบ.นทพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
**********************
วิสัยทัศน์ นทพ.
“เป็น หน่วยงานหลักชั้นเยี่ย มของ ทท. ในด้านการพัฒ นาเพื่อความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยากร บุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อ ทท.”
พันธกิจ
๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๒. สนั บ สนุ น ภารกิ จของรัฐบาลในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ สร้างความมั่ น คงของชาติ การช่ วยเหลื อ
ประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๓. สนั บ สนุน ภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญ เร่งด่วนของชาติ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติงานภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.ปลู กฝั งอุดมการณ์ ให้กาลั งพลทุ กนายมีความจงรักภักดี ปกป้อง พิ ทักษ์รักษา และเทิ ดทูนสถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ (กกพ.บก.นทพ.)
๒. ดาเนินการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน มีการฝึกทบทวนวินัยอย่างสม่าเสมอ โดยยกระดับมาตรฐาน
ครูฝึกในหน่วยฝึก และกากับดูแลให้การปฏิบัติของกาลังพลเป็นไปตามพระราโชบาย (กกพ.บก.นทพ.)
๓. สนั บสนุนการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจาปี ๒๕๖๓ ของ ทท. และพิธีสวนสนามถวายสัตย์
ปฏิญาณตนของทหาร - ตารวจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก (กกพ.บก.นทพ.)
๔. พัฒ นาและขยายผลการดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างเต็มขีดความสามารถ
พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย
ทหาร และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยมุ่งเน้นการสืบสานเรียนรู้ ขยายผล และพัฒ นา โดยการน้อมนา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”
มาเป็นแนวทางดาเนินการ (กยก.บก.นทพ.)
๕. ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจาปี ๒๕๖๓และ
การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบา (Hop to the bodie slams) ประจาปี
๒๕๖๓ ของ ทท. (กกร.บก.นทพ.)
๖. จั ด ท าและเผยแพร่พ ระเกี ย รติ คุ ณ และพระอั จฉริย ภาพตลอดจนสร้ างทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ปลู ก ฝั ง
อุดมการณ์ ให้ประชาชนมีความจงรักภักดี และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ (กกร.บก.นทพ.)
๗. ป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ (กกร.บก.นทพ.)

๘. ให้ความสาคัญยิ่ง ในการสนับสนุนและขยายผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานตามพระบรมรา
โชบาย ได้แก่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ “เราทา ความดี ด้ วยหัวใจ” งานอุ่นไอรัก
คลายลมหนาว ครั้ ง ที่ 3 รอยยิ้ ม แห่ ง แผ่ น ดิ น สยาม การสนั บ สนุ น การฝึ ก หลั ก สู ต รจิ ต อาสา ๙๐๔
(กกร.บก.นทพ.)
๙. จัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะ ๕ ปีที่หก ของ สทพ.นทพ. เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะ ๕ ปีที่หก ของ นทพ. ที่กาหนดไว้ (สทพ.นทพ.)
๑๐. เน้นเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบจากการทาการสารวจฐานทรัพยากรในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในระบบภูมิสารสนเทศของโครงการฯ (สทพ.นทพ.)
๑๑. การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ตามที่ ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
วปร. มอบหมาย (ศฝภ.นทพ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกาลังป้องกันประเทศ
๑. ให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้างเครือ ข่ า ยนั ก พั ฒ นาอย่ า งเป็ น รูป ธรรม ให้ เป็ น มวลชนที่ ส ามารถเป็ น
เครือข่ายในการสนั บ สนุ น ในงานด้านต่ างๆของกองทั พ ไทยและรัฐบาล และเป็ นเครือข่ายในการดาเนิ นการ
ปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งเป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนในการส่งข้อมูลข่าวสารความมั่นคงในพื้นที่ให้กับ นทพ.
(กขว.บก.นทพ.)
๒. ใช้ศักยภาพของ นทพ.ในการสนับสนุนการพัฒ นาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่า การจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เป็นต้น (กยก.บก.นทพ.)
๓. สนภ.๑ นทพ. เป็นหน่วยต้นแบบในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนากาลังพล เครื่องมือ และ
ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการเตรียมช่วยเหลือประชาชน และผู้ ประสบภัยพิบัติ ด้ วยการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (สนภ.๑ นทพ.)
๔. สนภ.๒ นทพ. เป็นหน่วยต้นแบบในการขยายพันธุ์โค/พัฒนาสายพันธุ์ หนองคาย – วากิว นาไปสู่การ
พัฒนาเป็นสหกรณ์การเลี้ยงโคต่อไป (สนภ.๒ นทพ.)
๕. สนภ.๓ นทพ. เป็นหน่วยต้นแบบในงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้าตามแนวพระราชดาริ และจัดทา
รูปแบบและแนวทางการดาเนินงานขยายผลไปยังทุกภูมิภาค (สนภ.๓ นทพ.)
๖. สนภ.๔ นทพ. ใช้แผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
เครื่องมือในการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค และขยายผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนงานของ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ของประชาชนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ (สนภ.๔ นทพ.)
๗. สนภ.๕ นทพ. เป็นต้นแบบสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
โดยให้จัดทาแผนเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้กับ ภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ผลผลิตราคาข้าวและยางพารา
(สนภ.๕ นทพ.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของชาติ
๑. ด ารงความต่ อ เนื่ อ งในการสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาส าคั ญ ของชาติ ต ามนโยบายรั ฐ บาล
(กยก.บก.นทพ.)
๒. บูรณาการ วางแผน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ โดยประสานความร่ วมมื อกั บ กระทรวงมหาดไทย และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องทุ ก ภาคส่ วน
(กยก.บก.นทพ.)
๓. งานด้านบรรเทาสาธารณภัยต้องดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทันท่วงที
ประสานการดาเนิน งานร่ ว มกับ ภาคประชารัฐ ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ให้ รายงานผลการดาเนิน การ ใน
ระบบควบคุมบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (กกร.บก.นทพ.)
๔. นพศ.นทพ. จั ดเตรียมก าลั งพลและยุ ทโธปกรณ์ ให้ มี ความพร้อมในการเป็ นหน่ วยเคลื่ อนที่ เร็ว ในการ
ตอบสนองงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ (นพศ.นทพ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร
๑. ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองขึ้นไปและผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
เรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมจากการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ปลูกฝังทัศนคติ ความยับยั้งชั่งใจและ
พฤติกรรมตามแบบธรรมเนียมทหาร อบรมให้กระทาในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม แม้ว่าสิ่งนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติแต่ต้องมีความคิดตั้งใจที่จะกระทาอยู่เสมอ (กกพ.บก.นทพ.)
๒. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกาลังพล โดยกาลังพลทุก
นายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด (กกพ.บก.นทพ.)
๓. รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพ ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน อาทิ การแสดงออกต่อสาธารณชน การ
ขับขี่ยานพาหนะ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น (กกพ.บก.นทพ.)
๔. ส่งเสริมให้กาลั งพลมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างแรงจูงใจในการออกกาลั งกาย
ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน และการออกกาลังกาย โดยให้มีการ
ทดสอบร่างกายอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนด อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง (กกพ.บก.นทพ.)
๕. พัฒ นาการให้บริการด้านสุขภาพ และกาหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างจริงจัง ตลอดจน
กาหนดมาตรการให้กับกาลังพลที่มีผลตรวจสุขภาพอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (กกพ.บก.นทพ.)
๖. พัฒนางานด้านสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของกาลังพล ตลอดจนปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการให้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ปลอดอบายมุขและอาชญากรรมทุกชนิด (กกพ.บก.
นทพ.)
๗. พัฒ ากาลั งพลให้มีขีดความสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งและส่งเสริมการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้กับกาลังพล (กกพ.บก.นทพ.)
๘. บริหารจัดการกาลังพลในการส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ของ
สานักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กกพ.บก.นทพ.)

๙. ปลูกฝังจิตสานึกให้กับกาลังพลในการเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารและต่อต้านข่าวกรอง โดยเฉพาะ
การ รปภ.ที่ตั้งหน่วย เพื่อรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา (กขว.บก.
นทพ.)
๑๐. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานข่าวสาร โดยให้เพิ่มการวิเคราะห์ข่าวสาร หขส. ตามห้วงเวลาในระดับ
พื้นที่ เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การพิจารณาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วย ได้แก่ สถานการณ์โลกในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติ (กขว.บก.นทพ.)
๑๑. พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าว โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสายงานด้าน
การข่าว ประชาคมข่าวด้านต่างๆ กับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
(กขว.บก.นทพ.)
๑๒. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบติดตามแบบอิเลคทรอนิกส์ เชื่อมต่อกับระบบระวังป้องกันที่ตั้ง เช่น เจ้าหน้าที่เวร
ยาม กองรักษาการณ์ ระบบปิดกันประตูปิดอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย เป็นต้น (กขว.บก.นทพ.)
๑๓. พัฒนาขีดความสามารถกาลังพลให้บูรณาการฐานข้อมูลร่วมด้านการข่าวในพื้นที่และด้านการวิเคราะห์
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา โดยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมสถิติ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วย (กขว.บก.นทพ.)
๑๔. พั ฒ นาขี ดความสามารถด้านการบรรเทาสาธาณภั ย โดยให้ความส าคัญ กับ การแลกเปลี่ ยน องค์
ความรู้กับ มิตรประเทศ รวมทั้งพัฒ นาขีดความสามารถของศูนย์ฝึ กบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมเพื่ อ
รองรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทย มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาครูฝึก
การก่อสร้างสถานีฝึก และคู่มือการฝึก เพื่อรองรับการจัดการฝึก ให้เป็นมาตรฐานสากล (กยก.บก.นทพ.)
๑๕. ปรับปรุงโครงสร้าง นทพ. โดยการแปรสภาพ ศฝษ.สทพ.นทพ.และ ศฝภ.นทพ. จัดตั้งเป็นหน่วยระดับ
สานัก เป็นศูนย์กลางในการฝึกศึกษาในด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนของกองทัพไทย (กยก.บก.นทพ.)
๑๖. พัฒ นาระบบสารสนเทศควบคุมโครงการ นทพ.ให้ส ามารถเป็นเครื่องมือ ในการอานวยการการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของ นทพ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กยก.บก.นทพ.)
๑๗. พัฒนาขีดความสามารถ ศบท.นทพ./ศบภ.นทพ. ให้สามารถควบคุม อานวยการการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การใช้งานระบบแผนที่สถานการณ์
ร่วม (COP) และระบบรายงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทหาร (MTF) และระบบการรายงานด้วยการสัญญาณ
ภาพทางไกล รวมทั้งปรับปรุง รปจ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน (กยก.บก.นทพ.)
๑๘. ดาเนินงานด้านส่งกาลังบารุงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ ปี ๖๐ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
(กกบ.บก.นทพ.)
๑๙. กากับดูแลการจัดหายุทโธปกรณ์ตามโครงการของ นทพ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน
(กกบ.บก.นทพ.)
๒๐. การดาเนินงานด้านการจัดหาต้องกาหนดกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและดาเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดและให้มีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน (กกบ.บก.นทพ.)

๒๑. ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาและการประชาสั ม พั น ธ์ การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสาร ให้ ด าเนิ น การ
ปฏิบัติการเชิงรุกผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยอย่างต่อเนื่อง เน้นย้าการดาเนินการอย่างรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา (กกร.บก.นทพ.)
๒๒. การบริหารงบประมาณ ดาเนินการด้านงบประมาณให้ รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า ทันเวลา โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (กงป.บก.นทพ.)
๒๓. จัดวงรอบติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของ นขต.บก.นทพ. และ นขต.นทพ. ให้มีผล
การเบิกจ่ายตามวงรอบในเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งพิจารณาจัดการอบรมชี้แจงกาลังพลสายงานงบประมาณ ตาม
ความเหมาะสม (กงป.บก.นทพ.)
๒๔. เร่งรัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องการดาเนินงานด้านงบประมาณใน
ห้วงปีที่ผ่านมา (กงป.บก.นทพ.)
๒๕. การเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน บก.ทท. และผ่านสานั กงานคลังจังหวัดนั้น การจัดทาเอกสารหลักฐาน
ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ และมีความพร้อมในการตรวจสอบจากทุก
หน่วย (กงป.บก.นทพ.)
๒๖.พัฒนาระบบการสื่อสารด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นเครืองมือหลักในการอานวยการ ควบคุม
บังคับบัญชาของ ศบภ.นทพ.และ ศบภ.นขต.นทพ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสส.บก.นทพ.)
๒๗. พัฒ นาขีดความสามารถกาลัง พลให้มีค วามพร้อ มในการรองรับ การใช้เทคโนโลยีที่ทัน สมัย เพื่อ
สนับ สนุน ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อาทิ อากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) เป็นต้น (กสส.บก.นทพ.)
๒๘. ดาเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในเว็บไซต์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อให้ นทพ. มีความปลอดภัยทางสารสนเทศในระดับที่ควบคุมได้ (กสส.
บก.นทพ.)
๒๙. กาหนดรูปแบบการปฏิบัติงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่กาหนด (กกช.บก.นทพ.)
๓๐. ให้ความสาคัญกับ รายละเอียดในการจัดทาประมาณการ ของ นขต.นทพ. โดยให้กากับดูแลและ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด (กกช.บก.นทพ.)
๓๑. ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเส้นทางของหน่วย โดยเพิ่มงานถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตให้มากขึ้น (กกช.บก.นทพ.)
๓๒. ให้ความสาคัญกับการจัดทาเอกสารด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมรับตรวจจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (กกช.บก.นทพ.)
๓๓. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ในองค์ ก ร (Knowledge Management)
ในงานด้านการช่าง (กกช.บก.นทพ.)
๓๔. พัฒนาขีดความสามารถของกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการช่างของ นขต.นทพ.ให้มีมาตรฐาน
ด้านการเงิน (กกช.บก.นทพ.)
๓๕. ให้ทุกหน่วยดาเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเน้นความ
ถูกต้องในการจัดทาเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (กกง.บก.นทพ.)

๓๖. เร่งรัด การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ตามเป้ าหมายการเบิ กจ่ ายรายไตรมาสที่ รัฐบาล และ บก.ทท.
กาหนด เอกสารหลักฐานการเบิกเงินจะต้องมีความถูกต้อง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
ด้านการตรวจสอบภายใน (กกง.บก.นทพ.)
๓๗. ด าเนิ น การตรวจสอบภายใน นขต.บก.นทพ. และ นขต.นทพ. ในด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ,
การงบประมาณ, การพัสดุ และการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ เพื่อให้ นขต.บก.นทพ. และ นขต.นทพ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถ
รับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกได้ (สตส.นทพ.)
๓๘. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐและการเสริมสร้าง
วินัยทางงบประมาณและการเงิน (สตส.นทพ.)
๓๙. ด้านการผลิตน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์แช่แข็งและการส่งเสริมการผสมเทียมโคของ นทพ. (สทพ.นทพ.)
๔๐. การผลิตน้าเชื้อโคพ่อพันธุ์แช่แข็งต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
(สทพ.นทพ.)
๔๑. น้าเชื้อโคพ่อพันธุ์แช่แข็งมีความหลากหลายของสายพันธุ์ และตรงกับความต้องการและทิศทางความ
ต้องการสายพันธุ์โคในปัจจุบัน (สทพ.นทพ.)
๔๒. นาระบบสารสนเทศด้านการผสมเทียมมาใช้ เพื่อสามารถควบคุมงานด้านการผสมเทียมได้อย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม (สทพ.นทพ.)
๔๓. การผลิตโคเพื่อแจกจ่าย มุ่งเน้นเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่พันธุ์โค รวมถึงเอาใจใส่ต่อลูกโคที่เกิด
เพื่อให้ได้โคที่มีมาตรฐาน และความสมบูรณ์พันธุ์ พร้อมสาหรับการแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป (สทพ.นทพ.)
๔๔. การจาหน่ายและการแลกเปลี่ยนโค ให้ยึดถือตามระเบียบ นทพ. ว่าด้วย สิ่งอุปกรณ์มีชีวิต พ.ศ.๒๕๖๑
(สทพ.นทพ.)
๔๕. การผลิตลูกสุกรพันธุ์ และโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ให้มีมาตรฐาน และสามารถแจกจ่ายให้
ทันเวลา (สทพ.นทพ.)
๔๖. การปลูกหญ้าแฝก ต้องสามารถผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแจกจ่ายให้ถูกต้องตรงตามฤดูกาล
(สทพ.นทพ.)
๔๗. ให้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาเอกสาร ตารา และสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (สทพ.นทพ.)
๔๘. หลักสูตรนายทหารนักพัฒนา และนายสิบนักพัฒนา มุ่งเน้นไปที่ระดับปฏิบัติการของ นทพ. เข้ารับ
การศึกษา ตลอดจนกาลังพลที่ปรับย้ายมารับราชการใน นทพ. จาเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรทุกนาย
(สทพ.นทพ.)
๔๙. ให้ศูนย์การเรียนรู้ของ นขต.สทพ.นทพ. เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้กับ นขต.นทพ. และราษฎรใน
พื้นที่รับผิดชอบ (สทพ.นทพ.)
๕๐. มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมในพื้นที่ที่ราษฎรในพื้นที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(สทพ.นทพ.)
๕๑. กจห.สสน.นทพ. งานด้านการจัดหา การดาเนินกรรมวิธีจัดหาที่ถูกต้องตามหลักการและระเบียบของ
ทางราชการ มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานตรวจสอบ (สสน.นทพ.)

๕๒. กคล.สสน.นทพ. มีความเชี่ยวชาญงานด้านการส่งกาลังบารุง, การเก็บรักษา สป., การแจกจ่าย สป.,
การจาหน่าย สป. ทั้งยังมีการควบคุมระบบการส่งกาลังด้วยเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วขึ้น (สสน.นทพ.)
๕๓. กซบร.สสน.นทพ. งานด้านการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงาน,กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด และมีความเป็นมืออาชีพในด้านการซ่อมบารุงขั้น ๓ – ๕ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ (สสน.นทพ.)
๕๔. กองแพทย์ สสน.นทพ. การให้บริการทางการแพทย์ด้วยบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ และทันตก
รรม ประกอบเป็นชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ที่มีความทันสมัย ให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ตรวจรักษาทั่วไป
ตรวจรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง (สสน.นทพ.)
๕๕. กขส.สสน.นทพ. การเตรียมความพร้อมของกาลังพลและยานพาหนะ เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน
ด้านการขนส่งและเคลื่อนย้ายให้กับ นทพ. (สสน.นทพ.)
๕๖. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกาลังพล เพิ่มพูนความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
๖
สถานี และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเป็นครูฝึกประจาสถานีที่มีความรู้ความสามารถ ทาการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศฝภ.นทพ.)
๕๗. ปรับปรุงสถานีฝึก และการจัดหาเครื่องช่วยฝึกให้พร้อมสนับสนุนการฝึกตามมาตรฐานสากล(ศฝภ.
นทพ.)
๕๘. เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้เป็น
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปสู่ศูนย์ฝึกการบรรเทาสาธารณภัยอาเซียน (ศฝภ.นทพ.)

*********************
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สันทัศน์ ชานาญเวช)
ผอ.กยก.นทพ.

