
แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
หนวยงานที่รับผิดชอบ รร.สธ.ทร.สรส.

พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของ รร.สธ.ทร.สรส.
๑.๑ การบริหารงานกอง บก.ฯ,กปคฯ,กศษ.ฯ
๑.๒ การพิจารณาบําเหน็จ ตามที่ สรส.กําหนด
๑.๓ การยายบรรจุกําลังพล ตามที่ สรส.กําหนด
๑.๔ การประเมินการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน
๑.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก ๓ เดือน

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
๒.๑ ปกครองบังคับบัญชา การปฏิบัติตน ของกําลังพลใน รร.สธ.ทร.สรส.และ นทน. บก.ฯ,กปคฯ,กศษ.ฯ
๒.๒ กํากับดูแลการลงนามไป - กลับ ของ นทน. กปค.ฯ
๒.๓ กํากับดูแลเวลาการศึกษา การลา ของ นทน. กปค.ฯ
๒.๔ แตงตั้ง หน.ชั้น และ รอง หน.ชั้นฝายกิจกรรมและฝายปกครอง กปค.ฯ
๒.๕ สรุปเวลาการศึกษาของ นทน. ทุกตนเดือน กปค.ฯ

๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานของ กปค.และแผนการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ หลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส.
๓.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป บก.ฯ,กปคฯ,กศษ.ฯ
๓.๒ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน บก.ฯ,กปคฯ,กศษ.ฯ
๓.๓ สรุป/รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ตามที่ สรส.กําหนด
๓.๔ กปค.ฯ กศษ.ฯ

๓.๕ จัดทําปฏิทินการศึกษา หลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส. กศษ.ฯ
๓.๕.๑ จัดการศึกษาหมวดวิชาเสนาธิการกิจและแจกจายเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๒ จัดการศึกษาหมวดวิชาความมั่นคงและแจกจายเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๓ วิจารณหมวดวิชาความมั่นคงแหงชาติและสงคืนเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๔ จัดการศึกษาหมวดวิชายุทธศาสตรและนโยบายและแจกจายเอกสารตําราเรียน

หมายเหตุ

จัดทําแผนการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ หลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส.เสนอให ฝวก.
สรส. (เพื่อเสนอ กพ.ทร.)
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๓.๕.๕ วิจารณหมวดวิชายุทธศาสตรและนโยบายและสงคืนเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๖ จัดการศึกษาหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหารและแจกจายเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๗ วิจารณหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหารและสงคืนเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๘ วิจารณหมวดวิชาเสนาธิการกิจและสงคืนเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๙ จัดการศึกษาหมวดวิชาสังคมและแจกจายเอกสารตําราเรียน
๓.๕.๑๐ วิจารณหมวดวิชาสังคมและสงคืนตํารา
๓.๕.๑๑ กิจกรรมรวมมือทางวิชาการ (เสธ.สัมพันธ)
๓.๕.๑๒ วิจารณหลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส.
๓.๕.๑๓ เสนอผลการศึกษาใหสภาการศึกษา สรส.

๔. ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ โครงการ และคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งการใชวัสดุครุภัณฑตาง ๆ บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๔.๑ เสนอความตองการโครงการฝก ศึกษา ประชุม สัมมนาของหนวยตาง ๆ ใน ทร.ประจําป
๔.๒ เสนอความตองการโครงการฝก ศึกษา ประชุม สัมมนาของหนวยตาง ๆ นอก ทร.ประจําป
๔.๓ เสนอความตองการโครงการฝก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ตางประเทศประจําป
๔.๔

๔.๕ การปรับแผนการปฏิบัติและการใชจายเงินงบประมาณ ฯ ตามที่ไดรับจัดสรร
๔.๖ เสนอความตองการงบประมาณประจําปในยอดที่ พธ.ทร.รับผิดชอบ
๔.๗ เสนอความตองการงบประมาณประจําปในยอดที่ ยศ.ทร.รับผิดชอบ
๔.๘ เสนอความตองการงบประมาณโครงการปกติและงานกอสรางอื่น ๆ ประจําป ตามที่ สรส.กําหนด
๔.๙ การประมาณการคาใชจายในการเบิดการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส.
๔.๑๐ แจงประมาณการคาใชจายตาง ๆ ใหหนวยตนสังกัด นทน.นอก ทร.ทราบ กปค.ฯ ตาม กพ.ทร.แจง
๔.๑๑ การเบิกวัสดุอุปกรณตามงบประมาณโครงการ ฯ (สาย พธ.ทร.และสาย ยศ.ทร.)
๔.๑๒ การสงคืนงบประมาณและการเสนอขอปรับงบประจํา ตามที่ สรส.กําหนด
๔.๑๓ ขออนุมัติเบิกยิมเงินทดรองจายคาสมนาคุณ กศษ.ฯ
๔.๑๔ เบิกเงินคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาเครื่องดื่มอาจารย กศษ.ฯ (ทุกเดือน)

จัดทําแผนปฏิบัติและการใชจายเงินงบประมาณประจําป งป.๕๒และการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติและการใชเงินงบประมาณประป งป.๕๒
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๔.๑๕ สรุปคาใชจายประจําเดือน/รายงาน
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ พิธีเปด - ปดการศึกษา เครื่องหมายนาวิกาธิปตย ประกาศนียบัตร และการปฐมนิเทศ บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ

๕.๑ แจงรายละเอียดให นทน.ทราบในการรายงานตัวเขารับการศึกษาและกําหนดการพิธีเปด - ปดการศึกษา กปค.ฯ กศษ.ฯ
๕.๒ ขอขอมูลของ นทน.จาก กพ.ทร. กปค.ฯ
๕.๓ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สรส. (ขอรับการสนับสนุนหนวยที่เกี่ยวของ) กปค.ฯ
๕.๔ เตรียมการปฐมนิเทศและขอรับการสนับสนุนขาราชการในการปฐมนิเทศ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๕.๕ จัดทําเอกสารการบรรยายสรุปและคําแนะนําในการปฏิบัติขณะเขารับการศึกษา กปค.ฯ กศษ.ฯ
๕.๖ กปค.ฯ

๕.๖ เสนอการรายงานตัวเขารับการศึกษาของ นทน. กปค.ฯ
๕.๗ ขออนุมัติเบิกเครื่องหมายนาวิกาธิปตยจาก พธ.ทร. กปค.ฯ
๕.๘ ขอรับการสนับสนุนการเขียนและเสนอลงนามในประกาศนียบัตร กปค.ฯ
๕.๙ เชิญผูแทนหนวยนอก ทร.รวมพิธีปดการศึกษา กปค.ฯ
๕.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับโอวาทของผูบังคับบัญชาในพิธีเปด-ปดการศึกษาและกิจกรรม นทน. กปค.ฯ
๕.๑๑ การสง นทน.กลับตนสังกัด กปค.ฯ
๕.๑๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตร กปค.ฯ (สปท.ฯกําหนด)

๖. เปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ นทน. กปค.ฯ กศษ.ฯ
๖.๑ เสนอการแตงตั้งประธาน นทน.และคณะกรรมการฯ
๖.๒ เปนที่ปรึกษา นทน.และใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมรุนรวมทั้งกิจกรรม เสธ.สัมพันธ

๗. จัดทําสถิติและทะเบียนประวัติของ นทน. กปค.ฯ
๗.๑ จัดทําสถิติและทะเบียนประวัติ นทน.
๗.๒ จัดทําบัตรประจําตัว นทน.
๗.๓ จัดทําบัตรถายเอกสารของ นทน.

กํากับดูแลในพิธีเปด-ปดการศึกษารวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและเข็มนาวิกาธิปตย
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๘. ดําเนินการเกี่ยวกับการดูกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ บงการ ประสานงาน กํากับดูแลและดําเนินการรายละเอียดในการดูกิจการ ฯ กปค.ฯ
ภาคเหนือ ๑๕-๑๙ ธ.ค.๕๑ ตางประเทศ ๑๕-๒๒ มี.ค.๕๒ ภาคกลาง ๗-๑๑ ก.ย.๕๒

สังเกตการฝกทางทะเล กร. ๒๑-๒๔ ธ.ค.๕๑ ภาคตะวันออก ๒๗เม.ย.-๑ พ.ค.๕๒
ภาคใต ๒๖-๓๐ ม.ค.๕๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑-๕ มิ.ย.๕๒

๘.๑ จัดทําแผนเดินทางการดูกิจการ ฯ รายละเอียดเสนทาง จํานวนคน
๘.๒ ประสานหนวยดูงานในเบื้องตนและขณะเดินทางดูกิจการ ฯ
๘.๓ ติดตอที่พัก
๘.๔

๘.๕ ขออนุมัติไปราชการ (เสนอ สรส.พรอมคําสั่งไปราชการและประมาณการคาใชจาย) ในประเทศ
๘.๕ ขออนุมัติจางเหมารถยนตโดยสารขนาดใหญในการดูกิจการ ฯ ในประเทศ (ถามี)
๘.๖ ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในทองถิ่นรวมทั้งการเบิกยืมน้ํามัน จาก พธ.ทร.
๘.๗ หนังสือถึงหนวยงานที่ขอดูกิจการ ฯ
๘.๘ หนังสือประมาณการคาใชจายเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก (แบบใบเบิกเบี้ยเลี้ยง ถึง กง.ทร.)
๘.๙

๘.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน(ราคา สํารองที่นั่ง ซื้อ)
๘.๑๑ ขออนุมัติในการดูกิจการ ฯ ตางประเทศ (เสนอ ทร.)
๘.๑๒ ขอรับการสนับสนุน ขว.ทร.ในการจัดทําหนังสือเดินทางและวีซารวมทั้งขอมูลจาก ผช.ทหารฯ
๘.๑๓ เบิกยืมเงินทดรองจายในการดูกิจการฯ ตางประเทศ จาก กง.
๘.๑๔ จัดทําบงการกําหนดหนาที่ตาง ๆ ของ นทน.ในการดูกิจการ ฯ
๘.๑๕ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางคาของขวัญไปดูกิจการ ฯ ณ ตางประเทศ
๘.๑๖ ขอรับการสนับสนุนวิทยุสื่อสารจาก สส.ทร.และกระเปาแพทยจาก พร.
๘.๑๗ บันทึก/ตรวจสอบระยะเสนทาง เวลา ในการเดินทางไปดูกิจการ ฯ
๘.๑๘ กํากับดูแลในการเดินทางดูกิจการ ฯ รวบรวมเอกสารในการขออนุมัติเบิกฯ

ขออนุมัติเบิกยมืเงินทดรองจาย (คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คารับรอง คาสาธิต และคา
น้ํามันเชื้อเพลิง จาก กง.บก.สรส.)

ประมาณการคาใชจายในภาพรวม (คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คารับรอง  คา
สาธิต  คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่น ๆ)
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๘.๑๙ ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางดูกิจการ ฯ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คารับรอง คาสาธิต กลับจากดูกิจการฯภายใน๓๐วัน
๘.๑๙.๑ หนังสือขออนุมัติ ฯ เสนอ สรส.( และ ทร.สําหรับตางประเทศ)
๘.๑๙.๒ จัดทําใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
๘.๑๙.๓ จัดทําใบหลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก)
๘.๑๙.๔ จัดทําใบแจงรายการโรงแรมที่พัก (Forio) (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
๘.๑๙.๕ จัดทําใบสําคัญรับเงินในการจายคาสาธิต
๘.๑๙.๖ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีสําหรับคารับรอง

๘.๒๐ ขออนุมัติเบิกคาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดซื้อในทองถิ่นและการเบิกยืมน้ํามัน (พธ.ทร.) กลับจากดูกิจการฯภายใน๓๐วัน
๘.๒๐.๑ หนังสือขออนุมัติ ฯ เสนอ พธ.ทร.
๘.๒๐.๒ รายละเอียดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
๘.๒๐.๓ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีสําหรับคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดซื้อในทองถิ่น

๘.๒๑ หนังสือคืนเงินยืมทดรองจาย (ในกรณีมีเงินสดคงเหลือ) กลับจากดูกิจการฯภายใน๓วัน

๘.๒๒ หนังสือขอบคุณหนวยงานที่ดูกิจการ ฯ และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนตาง ๆ
๘.๒๓ รายงานผลการดูกิจการ ฯ
๘.๒๔ สรุปการใชจายงบประมาณในการดูกิจการ ฯ

๙. ดําเนินการเกี่ยวกับฝกรวม วสท.และ รร.สธ.เหลาทัพ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๙.๑ การเตรียมการฝกฯ รวมกับ ฝวก.สรส. และ ศยร.สรส.
๙.๒ วางแผนการฝก/ประชุมและสนับสนุนการวางแผน ประชุมตามที่ วสท.นัดหมาย
๙.๓ สํารวจพื้นที่การฝกและจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งอุปกรณการฝก ตามที่ วสท.กําหนด
๙.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการฝก
๙.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับที่พักและพาหนะเดินทางรวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิง
๙.๖ ขออนุมัติการไปราชการ การเบิกยืมเงินทดรองราชการ
๙.๗ การผลักใชยืมเงินยืมทดรองราชการ
๙.๘ ฝกรวมและรายงานผลเกี่ยวกับการฝก
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๑๐. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพาหนะตาง ๆ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๑๐.๑ ขอรับการสนับสนุน ตร.ทางหลวงในการนําขบวนในการดูกิจการ ฯ
๑๐.๒ ขอรับการสนับสนุนรถจาก ขส.ทร.ในการดูกิจการ ฯ รับ - สงอาจารย และ นทน.

๑๑. ดูแลความเรียบรอยของหองเรียน หองสัมมนาและตูเก็บเอกสาร รวมทั้งแผนผังที่นั่งการศึกษา กปค.ฯ
๑๑.๑ จัดทําผังที่นั่งการศึกษาสัปเปลี่ยนเดือนละครั้ง
๑๑.๒ ตรวจสอบ/เสนอปรับปรุง/ซอมแซม วัสดุอุปกรณในหองเรียน หองสัมมนา หองน้ํา และหองพักผอน
๑๑.๓ จัดทําปายชื่อตั้งโตะ ปายชื่อติดตูเอกสาร
๑๑.๔ จัดหองสัมมนาตามตารางสอนหรือตามที่หนวยอื่นขอรับการสนับสนุน กศษ.ฯ

๑๒. ดําเนินการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล ประเมินผลการทํางานเปนคณะของ นทน. จัดทํารายงานประจําตัว นทน. กปค.ฯ
๑๒.๑ จัดทําแบบฟอรมการประเมิน ฯ และคูมือการประเมิน ฯ
๑๒.๒ การประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคล

๑๒.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลของ นทน.
๑๒.๒.๒ จัดกลุมผูประเมินในสวนของ นทน.
๑๒.๒.๓ รวบรวมและนําขอมูลการประเมิน ฯ ลงในโปรแกรมการประเมิน ฯ
๑๒.๒.๔ ประมวลผลขอมูลการประเมิน ฯ

๑๒.๓ จัดทํารายงานประจําตัว นทน.
๑๒.๔ รายงานผลการประเมิน ฯ ให สรส.และ ทร. ทราบ
๑๒.๕ รายงานผลการประเมิน ฯ ใหหนวยตนสังกัดของ นทน.ทราบหลังจบการศึกษา

๑๓. ขอรับการสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพรางกายของ นทน.ฯ กปค.ฯ
๑๔. ขอรับการสนับสนุนทดสอบภาษาอังกฤษของ นทน.ฯ กศษ.ฯ
๑๕. ตรวจสอบและเสนอครูชวยสอนและวิทยากรประจํากลุมสัมมนา/อภิปราย (เพิ่มเติม) กศษ.ฯ
๑๖. ประสาน/หนังสือเชิญอาจารย วิทยากรประจํากลุมสัมมนา กศษ.ฯ
๑๗. ประสาน ฝวก.สรส.และอาจารยในการจัดทําแผนการศึกษาและตารางสอน กศษ.ฯ
๑๘. จัดทําตารางสอน/แกไข/แจกจาย กศษ.ฯ
๑๙. จัดกลุมสัมมนาอภิปราย กศษ.ฯ
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๒๐. ประเมินผลผูบรรยาย กศษ.ฯ
๒๑. เตรียม/จัดการสัมมนา การแบงกลุมและการปฏิบัติ กศษ.ฯ
๒๒. รวบรวมจัดทําคะแนนอภิปราย/สัมมนา และฝกปฏิบัติ กศษ.ฯ
๒๓. ดําเนินการงานธุรการ เก็บรักษาเอกสารและหลักปฏิบัติตาง ๆ บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ

๒๓.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานสารบรรณ
๒๓.๒ แจงผูเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ รอว. เวรยาม รับเสด็จฯ
๒๓.๓ การเบิกคารักษาพยาบาล คาศึกษาของบุตร
๒๓.๔ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล
๒๓.๕ จัดขาราชการ รร.สธ.ทร.ฯ เขารวมประชุม สัมมนา รวมทั้งพิธีการตาง ๆ ตามที่ สรส.กําหนด
๒๓.๖ จัดขาราชการเขารับการอบรมศีลธรรมตามกําหนด
๒๓.๗ จัดเตรียม/จดรายงาน/เสนอผลการประชุมประจําเดือน
๒๓.๘ เสนอรายชื่อขาราชการผูมีหนาที่ยิงเปาปนพก ฯ ประจําป
๒๓.๙ เตรียมการ/กําหนดหนาที่ขาราชการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายของหนวยงาน ซอมตามที่ สรส.กําหนด
๒๓.๑๐ เตรียมการ/รับการตรวจครุภัณฑ
๒๓.๑๑ รายงานการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการ

๒๔. ดําเนินการเกี่ยวกับที่พักอาคารสัญญาบัตรโสด (BOQ.) ของ สรส.ใหกับ นทน. กปค.ฯ
๒๔.๑ ตรวจสอบหองพัก BOQ.ให นทน.
๒๔.๒ แนะนําการกรอกแบบฟอรมขอเขาพัก การปฏิบัติตนและคาใชจายตาง ๆ
๒๔.๓ เสนอขออนุมัติเขาพัก BOQ.
๒๔.๔ กํากับดูแลกอน - หลัง และระหวางการพัก ใน BOQ. 
๒๔.๕ จัดเก็บคาใชจายรายเดือน สง กง.บก.สรส.
๒๔.๖ เสนอเรื่องขอสงคืนหองพักและตรวจสอบหองพัก

๒๕. ควบคุมการแนะนําตนเองและการฝกพูดของ นทน. กปค.ฯ กศษ.ฯ
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๒๖. การดําเนินการโครงการนํารองหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสองภาษา บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๒๖.๑ เตรียมความพรอม นทน.กอนเปดการศึกษา
๒๖.๒ ประเมินผลโครงการ
๒๖.๓ รายงานผล

๒๗. รายงานผลการศึกษา
๒๗.๑ รายงานผลการศึกษาการเปดหลักสูตร กศษ.ฯ
๒๗.๒ รายงานผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ กปค.ฯ
๒๗.๓ รายงานผลงบประมาณการเปดหลักสูตร รร.สธ.ทร.สรส. กปค.ฯ

๒๘. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.สธ.ทร.สรส. บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๒๘.๑ รวมบรวมขอมูลประกันคุณภาพ ฯ ประจําเดือน
๒๘.๒ ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
๒๘.๓ จัดทํา/ปรับปรุงรายงานตรวจสอบตนเอง (SSR)
๒๘.๔ จัดทํา/ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

๒๙. กํากับดูแลงานในระบบสารสนเทศของ รร.สธ.ทร.สรส. บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๒๙.๑ จัดทํา/ปรับปรุง Homepage 
๒๙.๒ ตรวจสอบ/เสนอปรับปรุง/ซอมแซม วัสดุอุปกรณ
๒๙.๓ พัฒนาความรูเจาหนาที่

๓๐. จัดทํากิจกรรม ๕ ส บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๐.๑ จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม (Action plan)
๓๐.๒ Big Cleaning Day ทุก ๓ เดือน
๓๐.๓ ประเมินผล/สรุปการดําเนินกิจกรรมตามแผน

๓๑. การดําเนินการเกี่ยวกับแผนกลยุทธ สรส. บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๑.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ สรส. ตามที่ สรส.กําหนด
๓๑.๒ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/ขอเสนอแนะ
๓๑.๓ รายงานการดําเนินการตามแผนภายใน ก.ค.ของทุกป ตามที่ สรส.กําหนด
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๓๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมภายในของ สรส. บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
ตามที่ สรส.กําหนด

๓๓. การดําเนินการเกี่ยวกับนายทหารนักเรียนมิตรประเทศ (ถามี) กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๓.๑ ประมาณการคาใชจาย (ทร.สนับสนุนและ นทน.ตองเสียคาใชจาย) ตามที่ กพ.ทร.ประสาน
๓๓.๒ ประสานรายละเอียดในการปฐมนิเทศ กับ ฝวก.สรส.
๓๓.๓ การดําเนินการในเรื่องเบิกยืมผลักใช งป.และที่พัก BOQ
๓๓.๔ เบิกเงินคาใชจายในการเดินทางเขารับการอบรมของ นทน.มิตรประเทศ (ถามี) กปค.ฯ (ทุกเดือน)

๓๔. การดําเนินการเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของ รร.สธ.ตปท.และหนวยอื่น ๆ (ถามี) บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๔.๑ จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลนําเสนอเกี่ยวกับ รร.สธ.ทร. ตามที่ สรส.กําหนด
๓๔.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับเบิกยืมผลักใช งป.

๓๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรปริญญาโท บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๕.๑ สรุปรายงานผลการจัดทําโครงการปริญญาโท เสนอ ทร.และขออนุมัติเปดหลักสูตร
๓๕.๒ เสนอราง MOU ให ทร.เห็นชอบและประสานจุฬา ฯ พรอมกัน
๓๕.๓ ลงนาม MOU (เมื่อ ทร.อนุมัติและจุฬาฯอนุมัติ)
๓๕.๔ ประชาสัมพันธหลักสูตร
๓๕.๕ เปดหลักสูตร มิ.ย.๕๒ (รุนแรก)

๓๖. การดําเนินการเกี่ยวกับการรวมหนวย บก.ฯ กปค.ฯ กศษ.ฯ
๓๖.๑ รวบรวมงานที่ตองดําเนินงานทั้งหมด แบงมอบงานใหม
๓๖.๒ ตรวจสอบ/ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ
๓๖.๓ หลักสูตร/การบริหารหลักสูตร/ตํารา
๓๖.๔ กําลังพล
๓๖.๕ สถานที่

พล.ร.ต.
ผบ.รร.สธ.ทร.สรส.
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