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๑ การจัดหา และบรรจุกําลังพล
 จัดทําแผนบรรจุกําลังพลเหล่า ช.  ทั้งในส่วนของ  เพื่อให้การจัดหาและบรรจุกําลังพล เป็นไปตามนโยบาย  กกพ.กช. ต.ค.๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้านกําลังพล  
 ประจําปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และแก้ไขให้สอดคล้อง  และนโยบายจัดหา และบรรจุกําลังพล
 กับการสูญเสียประจําปี

๒ การบรรจุ และปรับย้ายกําลังพล
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุและปรับย้าย  บรรจุกําลังพลให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้    กกพ.กช., ต.ค.๕๖ ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
 กําลังพล ตามระเบียบที่ ทบ. กําหนด  ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ นขต.กช. และ พิจารณา ทุกวงรอบการ

 หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล โดย ช.พัน.๕๑ ปรับย้ายห้วงเดือน ก.ย.และ
 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ต.ค. ของทกุปี

๓ พัฒนาฐานข้อมูลกําลังพลเหล่า ช.
 ๓.๑ พัฒนาฐานข้อมูลกําลังพล ระบบ Personnel  ใช้ในการบริหารจัดการกําลังพล  การดําเนินการกําลังพล กกพ.กช., ต.ค.๕๖ งานที่ดําเนินการแล้ว มีดังนี้
       Data Exchange (PDX )และการขยายผล  ทั้งในด้านการคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษา นขต.กช. และ ๑.การออกแบบโครงสร้าง

 ในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ และด้านสิทธิ ช.พัน.๕๑    ข้อมูล
 กําลังพล ทั้งในการปฏิบัติงานปกติ และงานสนาม ๒.การกําหนดโครงสร้าง

  สิทธิในการเข้าใช้งานระบบ
๓.การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน
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๔.การเพิ่มข้อมูลและนํา
   ข้อมูลออก รวมทั้งการ
   เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าม
   สายการบังคับบัญชา
๕. งานทําเนียบกําลังพล
    อิเล็กทรอนิกส์

 ๓.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลกําลังพลเหล่า ช. จาก  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกําลังพล ด้านคัดเลือก นขต.กช. และ  ต.ค.๕๖  ดําเนินการปรับปรุงข้อมูล
       โปรแกรมฐานข้อมูลกําลังพลของ ทบ.  เข้ารับการศึกษาฯ และดา้นสิทธิกําลังพล ช.พัน.๕๑  อย่างต่อเนื่อง
       (PDX)

๔ การจัดการความรู้ (KM)
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ ความรู้ให้กับ  เพื่อให้หน่วยมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จนได้มา นขต.กช. และ  ต.ค.๕๖  -ดําเนินการอบรมกําลังพล 
 กําลังพลจัดทําองค์ความรู้ทุกหน่วย จัดทําเว็บไซด์  ซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิค ช.พัน.๕๑ จํานวน ๕๐ นาย ให้หน่วย
 ศูนย์การจัดการความรู้ กช.  ในการปฏิบัติงานแก่กําลังพล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗- จัดทําองค์ความรู้ ปีละ๑เรื่อง

 ๒๕๕๘ อย่างน้อยปีละ ๒๕ องค์ความรู้ และสามารถนํา  -ดําเนินการจัดทําเว็บไซด์ 
 ไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ KM ของ กช. http://km.engrdept.com

จํานวนองค์ความรู้รวมทั้งสิ้น
๓๙ องค์ความรู้
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๕ การเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
 จัดทําตําราฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้แบ่งเป็น  เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน  กกพ.กช., พ.ค.๕๗ สอบ pre-test แล้วรอสอบ 
  ๒ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับปานกลาง  ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่เข้าร่วมโครงการ นขต.กช. และ ประเมินผล เดือน ก.ค.๕๗
  และ ทําการสอบประเมินผล และจัดการแข่งขัน  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ช.พัน.๕๑ และ จัดการแข่งขันทักษะ
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๕๗ การใช้ภาษาอังกฤษใน

เดือน ส.ค.๕๗

๖ การขยายความร่วมมือด้านการศึกษา โดยจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 ๖.๑ จัดทําบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ  เพื่อเปิดโอกาสให้กําลังพลได้เข้ารับการศึกษา ระดับที่ กกพ.กช.  ต.ค.๕๖ ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ 
       ทางวิชาการระหว่างกรมการทหารช่างกับ  สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา นขต.กช. และ ต่อเนื่องปัจจุบันจํานวนคน
       มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (MOU)  น้อยลง โดยมีกําลังพลที่ยังไม่ได้ศึกษาในระดับ ช.พัน.๕๑ ที่เข้าโครงการ ๑๘๑ คน

 ปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

 ๖.๒ จัดทําบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)  ส่งเสริมให้ข้าราชการส่งบุตรข้าราชการของ กช. กกพ.กช.  เม.ย.๕๗ ดําเนินการบันทึกข้อตกลง
       ระหว่างกรมการทหารช่างกับโรงเรียนสตรี  เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ และ ม.๔ ชั้นละ ๑ คน นขต.กช. และ แล้ว โดยจะส่งนักเรียนเข้า
       มหาพฤตาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ต่อปีการศึกษา ช.พัน.๕๑ รับการศึกษาในปีการศึกษา

๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๗ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ "E-learning"
 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อ  จัดการเรียนการสอบแบบ E-learning อย่างน้อย รร.ช.กช.  ต.ค.๕๖ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
 เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอบแบบ E-learning  ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายร้อยอิเลคทรอนิกส์ แล้วบางรายวิชา และจัดทํา

 และหลักสูตรนายสิบอาวุโสอิเลคทรอนิกส์ เว็บไซด์ E-learning ของ 
 รร.ช.กช.ในชื่อ
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http://elearn.engrdept.com

๘ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับจัดสวัสดิการภายในหน่วย โดยเฉพาะด้านการศึกษาของบุตรหลานของกําลังพล (เรียนพิเศษ)
 จัดทําโครงการสอนพิเศษให้กับบุตรหลานของ  เพื่อให้บุตรหลานกําลังพล สังกัด กช. และนขต.กช. กกพ.กช. มิ.ย.๕๗ โครงการตั้งแต่ มิ.ย. - 
 กําลังพลสังกัด กช. และนขต. โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ  ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ และ รร.ทบอ.ฯ ต.ค.๕๗ และรอประเมิน
 คือ เตรียมสอบเข้าชั้น ม.๑ และ ม.๔  มีความพร้อมสําหรับการสอบเข้ารับการศึกษาใน ผลสัมฤทธิ์ ก่อนพิจารณา

 สถานบันการศึกษาต่างๆ การเปิดสอนในภาคเรียน
ที่ ๒ ต่อไป

๙ ส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ และการศึกษาในศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 ๙.๑ จัดตั้งศูนย์ กศน. ของ นขต. จัดการฝึกอบรม  เพื่อให้หน่วยมีศูนย์กลางในการบริการ กศน. แก่พลทหาร ศูนย์ กศน. มิ.ย.๕๗ ประสานการดําเนินการกับ
       อาชีพแก่ทหารกองประจําการก่อนปลด  กองประจําการที่ศึกษานอกระบบ โดยจัดตั้ง ๙ ศูนย์ ของหน่วย สํานักงาน กศน. 
       ประจําการ  ในค่ายภาณุรังษี และค่ายบุรฉัตร ทั้ง ๙ ศูนย์ อําเภอเมืองราชบุรี

กบร.กช.,
 ๙.๒ การทัศนศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ที่  เพื่อให้ทหารกองประจําการได้รับคุณวุฒิการศึกษา รร.ช.กช., 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กทม.  สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจําการ ช.๒๑,ช.พัน.๕๑
       และศูนย์วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น  และ พล.ช.
       จว.ประจวบคีรีขันธ์

 ๙.๓ การทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมันตาม  เพื่อให้ทหารกองประจําการได้รับคุณวุฒิการศึกษา
       พระราชดําริ จว.เพชรบุรี  สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจําการ

 ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น
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 ๙.๔ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้ทหารกองประจําการได้รับคุณวุฒิการศึกษา
       ณ วัดเขานกกระจิบ ต. น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี  สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจําการ

 ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น

๑๐ ผู้บังคับหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑๐.๑ การตรวจนโยบายและสั่งการ (จัดชุดตรวจตาม  เพื่อให้การติดตามการกํากับดูแลการปฏิบัติของหน่วย หน่วย นขต.กช. มิ.ย.๕๗ ดําเนินการต่อเนื่องเป็น
        นโยบายฯ ดําเนินการตรวจหน่วยเป็นประจํา  ภายในค่ายภาณุรังษีเป็นไปตามนโยบายและสั่งการ   (เว้น พล.ช.) ประจําทุกเดือน
        ทุกเดือน)  ของผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

๑๐.๒ การมอบของขวัญให้แก่กําลังพล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กําลังพลและครอบครัว กช. มิ.ย.๕๗ ดําเนินการทุกรอบ ๓ เดือน

๑๐.๓ จัดนายทหารพี่เลี้ยงให้แก่ นายทหารสัญญา  เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรใหม่มีทัศนคติ ระเบียบวินัย กช. ต.ค.๕๖ ดําเนินการตามห้วงการบรรจุ
       บัตรใหม่  การครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร

๑๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กวดขัน และกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตัวของกําลังพล
 ๑๑.๑ จัดทํารายงานการปกครอง และบังคับบัญชา  เพื่อเป็นการกวดขันวินัยกําลังพลให้ปฏิบัติตนในตาม นขต.กช. และ ต.ค.๕๖

 แบบธรรมเนียมทหาร    ช.พัน.๕๑

 ๑๑.๒ จัดทํารายงานกวดขันวินัยทหาร  เพื่อเป็นการกวดขันวินัยกําลังพลให้ปฏิบัติตนในตาม นขต.กช. และ ต.ค.๕๖
 แบบธรรมเนียมทหาร    ช.พัน.๕๑
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 ๑๑.๓ จัดทํารายงานการกระทําความผิด  เพื่อรายงานยอดและเหตุที่กําลังพลกระทําความผิด นขต.กช. และ ต.ค.๕๖
 ในแต่ละกรณี    ช.พัน.๕๑

 ๑๑.๔ ศปพส.
         - การตรวจสอบและประเมินผล  การป้องกันและปราบปราม การบําบัด รักษาและฟื้นฟู นขต.กช. และ ต.ค.๕๖
           หน่วยทหารสีขาว/ชุมชนสีขาว  สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด    ช.พัน.๕๑

 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกําลังพล, ครอบครัว และ
         - การอบรมเครือข่ายผู้ปกครองต้านภัย  บุตรหลานตลอดจนชุมชนรอบค่าย ทําให้สามารถรองรับ กบร.กช. ต.ค.๕๖
           ยาเสพติดค่ายภาณุรังษี  การทํางานในการเป็นหน่วยทหารสีขาวและชุมชนสีขาว

         - การค้นหาข้อมูลข่าวสารยาเสพติด กยข.กช. ต.ค.๕๖
           ในหน่วยทหาร

         - โครงการอบรมครูฝึกทหารใหม่ต้านภัย กกพ.กช. ต.ค.๕๖
           ยาเสพติด

         - โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กกพ.กช. ต.ค.๕๖
           ให้กับทหารใหม่

         - โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด รร.ช.กช. ต.ค.๕๖
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         - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน กกร.กช. ต.ค.๕๖
           ยาเสพติดโลก

        - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ช.๒๑  และ ต.ค.๕๖
          ยาเสพติดในหน่วยทหาร    ช.พัน.๕๑

        - โครงการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ ทบอ.โยธิน ต.ค.๕๖
          ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน

๑๒ วางแผน เตรียมการ และดําเนินการตามแนวทางการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม
 วางแผน เตรียมการ และดําเนินการตามแนวทาง     เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการ กกพ.กช. ต.ค.๕๖ กําลังจัดทําอัตราข้าราชการ
 การบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมรวมถึง  การจัดทําลักษณะงาน  (Job description) พลเรือนกลาโหมและรอการ
 การจัดทําอัตรา การจัดทําลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job specification) ดําเนินการ จาก ยก.ทบ.
  (Job description ) คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
 (Job specification)

๑๓ การใช้ประโยชน์จากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และภาษา ศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง 
 จัดกําลังพลเข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับกําลังพล และครอบครัว กกพ.กช.  ต.ค.๕๖ จัด นายสิบ เข้ารับการอบรม
 และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์  รวมทั้ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ และการศึกษา และ รร.ช.กช. ๒ หลักสูตร รร.ทบอ.โยธิน

 โดยหมุนเวียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ อย่างน้อยเดือนละ วิทยา นํานักเรียนเข้าใช้
 ๑ หลักสูตร บริการตามตารางการสอน
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ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

๑๔ การจัดตั้งศูนย์การศึกษา กรมการทหารช่าง 
 จัดตั้งศูนย์การศึกษา กช. ตามนโยบาย ทบ.  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการศึกษาในลักษณะ  กกพ.กช.  พ.ค.๕๗ อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัด

 ศูนย์ประสานงาน และบริการในด้านกิจการห้องสมุด ตั้งไปยัง ทบ.และ ยศ.ทบ. 
 แก่ กําลังพล และครองครัว การศึกษานอกเวลา จะตั้งคณะกรรมการมา
 และการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ให้เสร็จภายใน ตรวจสอบความพร้อม
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๕ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ๑๕.๑ การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ข้อความ  เพื่อให้กําลังพลของ กช. ทุกนาย แสดงถึงความจงรัก นขต.กช. และ ก.ค.๕๗
        เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ภักดีต่อพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบัน    ช.พัน.๕๑
        รวมทั้งข้อความส่งเสริมความสามัคคีของ  พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีของคน
        คนในชาติในสื่อสังคมออนไลน์  ในชาติ ในสื่อสังคมออนไลน์

 ๑๕.๒ การจัดโครงการสวดมนต์และปฏบิัติธรรม  เพื่อให้กําลังพลมีคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริม นขต.กช. และ ส.ค.๕๗
         เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์    ช.พัน.๕๑
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ
         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรวจถูกต้อง

             พ.อ.
                    ( จีรนันท์   กัณฑวงศ์)
                         ผอ.กยข.กช.
                               ก.ค.๕๗
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