๘ กองแผนและโครงการ
๘.๑ ด้านกาลังพล
นโยบาย : ดาเนินการด้านกาลังพลทั้งปวงให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม
ตรงตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๑.๑ ดาเนินการกาลังพลด้วยความเรี ยบร้อย รวดเร็ ว บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็ น
ธรรมโดยยึดถือตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
๘.๑.๒ ควบคุมอัตราอนุมตั ิบรรจุของหน่วย ให้เป็ นไปตามกรอบที่กาหนดเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
๘.๑.๓ กากับดูแลสิ ทธิ ของกาลังพลให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวดเร็ ว
๘.๒ ด้านการข่าว
นโยบาย : การดาเนินการด้านการข่าว จะต้องกระทาอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๒.๑ จัดระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ บุคคล เอกสาร และสถานที่ รวมทั้ง
กาหนดระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่จาเป็ นเพิ่มเติมให้หน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการ
ทหารบกยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
๘.๒.๒ กากับดูแลหน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารบกปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๘.๒.๓ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล ตลอดจนให้คาปรึ กษาด้าน
การรักษาความปลอดภัยของหน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารบก
๘.๒.๓ กากับดูแล และปลูกจิตสานึกด้านการข่าวให้กบั กาลังพลของหน่วยใน
การต่อต้านข่าวกรองทั้งเชิงรุ กและเชิงรับ
๘.๓ ด้านยุทธการ
นโยบาย : พัฒนาและปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงานด้านสวัสดิการ การฝึ กศึกษา และอัตรา
เฉพาะกิจของหน่วยให้เหมาะสม และทันสมัย
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๓.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสนอแนะการดาเนิ นการ
พัฒนา และปรับปรุ งการดาเนินงานด้านสวัสดิการในภาพรวมของกรมสวัสดิการทหารบกให้มีประสิ ทธิภาพ

๘.๓.๒ ดาเนินการพัฒนาการฝึ ก ศึกษา การอบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการทหารบกให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
๘.๓.๓ ปรับปรุ งอัตราเฉพาะกิจของหน่วยให้ทนั สมัยเสมอเพื่อสามารถรองรับปริ มาณ
งานที่เพิม่ ขึ้นได้อย่างถูกต้อง
๘.๓.๔ ส่ งเสริ มให้กาลังพลเข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสู ตรเพิ่มพูนความรู ้ตามที่ทางราชการกาหนด ตลอดจนการขออนุญาตลาศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน โดยใช้เวลานอกเวลาราชการหรื อเวลาราชการบางส่ วน
๘.๔ ด้านการส่ งกาลังบารุ ง
นโยบาย : พัฒนาและปรับปรุ งระบบการส่ งกาลังบารุ งในความรับผิดชอบให้เหมาะสม
ถูกต้อง รวดเร็ ว และทันสมัย
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๔.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และก ากับ ดู แลงานส่ ง กาลังบ ารุ ง
ในความรับผิดชอบให้มีประสิ ทธิภาพ
๘.๔.๒ กากับดูแลทางฝ่ ายอานวยการในการดาเนินกรรมวิธีการจัดซื้ อ จัดจ้างให้
เป็ นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว
๘.๔.๓ กาหนดมาตรการการประหยัดพลังงานของหน่วยให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม ตาม
นโยบายของ ทบ.
๘.๔.๔ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการด้านการส่ งกาลังบารุ งอย่างเหมาะสม
๘.๕ ด้านกิจการพลเรื อน
นโยบาย : จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
เทิดทูนและการพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสวัสดิการทหารบก
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๕.๑ จัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ ในทุกโอกาส อย่าง
เต็มขีดความสามารถ
๘.๕.๒ ร่ วมกับทุกภาคส่ วน ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสความรัก
ความสมานฉันท์และมีอุดมการณ์รักชาติให้เกิดขึ้นทั้งในส่ วนของกาลังพล ครอบครัว ส่ วนราชการพลเรื อน
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
๘.๕.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของกรมสวัสดิการทหารบก
ผ่านสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๘.๕.๔ สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองตามนโยบายของกองทัพบกและสนับสนุนแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งในทุกระดับ รวมทั้งรณรงค์ให้กาลังพลและครอบครัว ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งให้มากที่สุด
๘.๕.๕ เตรี ยมการด้านกาลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ตั้งแต่ยามปกติ รวมทั้งบูรณาการการวางแผน และ
ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน

๘.๕.๖ สนับสนุนการแก้ไขปั ญหาสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วย
เหนือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๘.๖ ด้านโครงการ
นโยบาย : วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลให้หน่วยในกองทัพบกดาเนินกิจกรรม
ด้านสวัสดิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้กาลังพลได้รับสวัสดิการอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยยึดถือแนวทางตาม
แผนพัฒนากิจการสวัสดิการของกองทัพบกและงานตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
ตลอดจนงานซึ่งเป็ น
ความคิดริ เริ่ มของหน่วย
แนวทางปฏิบตั ิ :
๘.๖.๑ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น โครงการสงเคราะห์ ก ารสอบเข้า ศึ ก ษาต่ อ
ของบุตรข้าราชการกองทัพบกให้มีความเหมาะสม โดยให้บุตรข้าราชการกองทัพบก มีความพร้อมให้มากที่สุด
ก่อนเดินทางเข้ามาสอบในพื้นที่กรุ งเทพฯ
๘.๖.๒ ปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นการโครงการประกันชี วิตทหารให้ครอบคลุ มกาลัง
พลที่ปฏิบตั ิหน้าที่เสี่ ยงอันตรายให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม
๘.๖.๓ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการต่างๆ จากทรัพยากรที่กองทัพบก
และหน่วยต่างๆ มีอยู่ เช่น การนาที่ราชพัสดุที่อยูใ่ นความครอบครองมาใช้ประโยชน์ จัดทาโครงการสวัสดิการ
ภายในส่ วนราชการ หรื อสวัสดิ การเชิ งธุ รกิจตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อให้เกิ ดรายได้นามาจัดสวัสดิ การ
ภายในหน่วยแก่กาลังพลของส่ วนราชการนั้น
๘.๖.๔ สนับสนุนให้หน่วยต่างๆ จัดทาโครงการบ้านสวัสดิการบนที่ราชพัสดุ ที่
กองทัพบกครอบครอง และไม่ได้ใช้ประโยชน์

๘.๖.๕ กากับดูแลการดาเนินการด้านสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
ในฐานะที่เป็ นสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการสวัสดิการกองทัพบกให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพบกที่ได้กาหนดไว้

