แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : กรมกิจการพลเรือนทหาร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นเลิศในการบูรณาการและอานวยการร่วมด้านกิจการพลเรือนกับเหล่าทัพ ทุกภาคส่วน และมิตรประเทศ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
กลุ่มงาน บก.ทท. : ๑. การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การป้องกันประเทศ ๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ ๔. การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มงาน

ประสิทธิผล
ตามกลุ่มงาน

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ

๑. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

๒. การป้องกันประเทศ

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การปกป้องและเทิดทูนอย่าง
สมพระเกียรติ เป็นที่ศรัทธา
และเทิดทูนของประชาชน

๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความ
มั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน

๖. การพัฒนาองค์กร

๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ

๔. การเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางทหารกับต่างประเทศ

กรมกิจการพลเรือนทหาร
มีความพร้อมและมีขีด
ความสามารถในการ
อานวยการร่วมในการป้องกัน
ประเทศ ทั้งยามปกติและยาม
สงคราม ได้รับความเชื่อมั่น
จากเหล่าทัพ ส่วนราชการ
นอก กห. และประชาชน

ประเทศเกิดความมั่นคง
ภายในทุกมิติ ประชาชนรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีจิตอาสา/จิต
สาธารณะ มีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปัญหา มีความศรัทธา
ยอมรับ และสนับสนุนกิจการ
ของกองทัพ

กองทัพประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนกิจการทางทหาร
ของกองทัพไทย ลดความเสี่ยง
จากการเกิดภัยคุกคามจากนอก
ประเทศ และเป็นที่เชื่อมั่นของ
รัฐบาล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล

กาลังพลผู้ปฏิบัติงานมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อนุมาน หาข้อมูล
วางแผน สร้างระบบงาน
มีทักษะในการหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา มีความรู้ที่เพียงพอ
ในหลักของศาสนา หน่วยระดับ
กองเป็น Digital officer ระบบงาน
เป็น Digital มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เต็มรูปแบบ

พัฒนามาตรฐานการ ปจว. และ
ปชส. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ พัฒนาแนวทาง
การสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริให้
ทันสมัยและมีชื่อเสียงในหมู่
ประชาชน

ปรับปรุงแผนและ รปจ.
ในการอานวยการและปฏิบัติ
การด้านกิจการพลเรือน
การ ปจว. ปชส. ให้เป็น
มาตรฐาน ทั้งยามปกติและ
ยามสงคราม

พัฒนามาตรฐานการ ปจว. ปชส.
เพื่อส่งเสริมความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ และเพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจในสถาบันทหาร
ปรับปรุงมาตรการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วม
ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

พัฒนา รปจ. และวิธีการ
ปฏิบัติการร่วมกับมิตร
ประเทศในการแก้ไขปัญหา
ด้วยสันติวิธีร่วมกัน สามารถ
ทาการฝึกและปฏิบัติการ
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

พัฒนามาตรฐานความจาเป็น
พื้นฐานของชุมชน และ
รวบรวมข้อมูลสถานภาพของ
ชุมชน

จัดทามาตรฐานสมรรถนะ
กาลังพล จัดทาแผนการอบรม
เพื่อให้ได้มาตรฐานดังกล่าว
ดาเนินการตาม EA Blueprint
บก.ทท. นาระบบ PMQA
มาใช้ในการดาเนินงาน

๑. จัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การ ปจว. และ ปชส. รวมถึง
การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
๒. ขออนุมัติจัดทาคู่มือมาตรฐาน
ดังกล่าว
๓. แจกจ่ายคู่มือมาตรฐาน
จัดการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
แก่หน่วยปฏิบัติ

๑. จัดประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผนและ
รปจ. ในการอานวยการและ
ปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
การ ปจว. ปชส. ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม
๒. ขออนุมัติจัดทารูปเล่มแผน
และ รปจ. ดังกล่าว
๓. แจกจ่ายเล่มแผนและ รปจ.
จัดการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจการปฏิบัติตามแผนและ
รปจ. แก่หน่วยปฏิบัติ

๑. จัดประชุมพัฒนามาตรฐาน
การ ปจว. และ ปชส. เพื่อ
ส่งเสริมความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ พัฒนามาตรการ/
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง การมีส่วนร่วม และ
พัฒนามาตรฐานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๒. ขออนุมัติจัดทาคู่มือมาตรฐาน
ดังกล่าว
๓. แจกจ่ายคู่มือมาตรฐาน
จัดการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
แก่หน่วยปฏิบัติ

๑. ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
แผน รปจ. และวิธีการ
ปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศ
๒. ขออนุมัติจัดทารูปเล่มแผน
และ รปจ. ดังกล่าว
๓. แจกจ่ายเล่มแผนและ รปจ.
จัดการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจการปฏิบัติตามแผนและ
รปจ. แก่หน่วยปฏิบัติ

๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทา
มาตรฐานความจาเป็นพื้นฐาน
ของชุมชน
๒. ขออนุมัติจัดทาคู่มือมาตรฐาน
ดังกล่าว
๓. แจกจ่ายเล่มคู่มือแก่หน่วย
ปฏิบัติและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๔. รวบรวมข้อมูลสถานภาพ
ชุมชนจากหลายแหล่งรวมทั้ง
จากชุมชนโดยตรง เพื่อความ
ครบถ้วนและรอบคอบ

๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทา
มาตรฐานสมรรถนะกาลังพล
๒. จัดทาแผนการฝึกอบรม
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
๓. ดาเนินการตาม EA Blueprint
บก.ทท.
๔. สร้างการรับรู้ระบบ PMQA
แก่ผู้บริหาร
๕. ทดลองนาระบบ PMQA
มาใช้ในการดาเนินงาน
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