๑

แผนปฏิ บั ติ ร าชการ กรมกิ จการพลเรื อนทหาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย กรมกิจการพลเรือนทหารประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุ ทธ์ /มาตรการ ผลผลิ ต/งาน/โครงการ หน่วยรับผิ ดชอบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม และ
ศักยภาพ กรมกิจการพลเรือนทหาร แผนที่ยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนนโยบายของหน่วยเหนือ
เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร และค่านิยมกองบัญชาการกองทัพไทย
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนาที่ทันสมัย ในการอานวยการร่วมด้านกิจการพลเรือนกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพ
ภารกิจ
วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และการดาเนินงาน
ด้ านกิ จการพลเรื อนของกองทั พไทย ในเรื่ องการปฏิ บั ติ การกิ จการพลเรื อน การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศ และ
ช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนงานตามโครงการพระราชดาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
กองทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
พันธกิจ
๑. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีความจงรักภักดี ศรัทธา ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ
๒. พั ฒ นาระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาด้ า นกิ จ การพลเรื อ น โดยเป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบวางแผน
แบบรวมการในสายงานกิจการพลเรือน
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในด้านเครือข่ายของกองทัพไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาท และหน้าที่ของกองทัพ
และให้ความรู้เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
๔. อานวยการ และประสานงาน ด้านมนุษยธรรม และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
๕. เตรียมความพร้อม และบูรณาการ ในการป้องกันประเทศด้านกิจการพลเรือน ระหว่างกองทัพกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสายงานด้านกิจการพลเรือนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๖. การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
๗. การสนับสนุนงานตามโครงการพระราชดาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของกองทัพไทย
๘. การอานวยการในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน

๒

ค่านิยมกองบัญชาการกองทัพไทย
ทหารอาชี พ ความมุ่ งมั่ น ในการท าความดีที่ สุ ด ในการปฏิ บัติง านเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทางาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นา ซื่อสัตย์
ตรงไป ตรงมา
จงรักภักดี น้อมนาพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคาสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้ วางใจในงานที่รับมอบ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยในสิ่งที่ผิด ยอมรับคาวิจารณ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
ทางานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน สื่อสาร
อย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผู้รับผิดชอบ
กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบด้วยจานวน ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานที่ ๑ การเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
กลุ่มงานที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการอานวยการร่วม ด้านกิจการพลเรือน
กลุ่มงานที่ ๓ การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ และการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชน
กลุ่มงานที่ ๔ การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติกับมิตรประเทศ

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

๑. การเทิดทูน และ ๑.๑ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
ป้องกันสถาบัน
การเทิ ดทู นอย่ างสมพระเกี ยรติ
พระมหากษัตริย์
รวมทั้งป้องกัน และทาความเข้าใจ
มิให้มีการล่วงละเมิด
ตัวชี้วัด จานวนกิจการเทิดทูน
สถาบั น พระมหากษัติ ย์ เนื่อ งใน
โอกาสสาคัญตางๆ ที่สาเร็จ ตาม
แผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้ง

โครงการ
การเทิ ดทู น ป้ องกั น
รวมทั้งตอบโต้ และทา
ความเข้าใจมิให้มีการ
ล่ ว งละเมิ ดสถาบั น
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ในโอกาสสาคัญ
ต่างๆ

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสต่างๆ ที่ส าเร็ จตาม
แผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ กาลังพลและประชาชนมี
จิตสานึกและความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์มากยิง่ ขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของกิ จ กรรม
เทิดทูน การสร้างเครือข่ายกาลังพล
และประชาชนในการเฝ้ า ระวั ง
และป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด
สถาบั น พระมหากษัต ริ ย์ ที่จั ดตั้ ง
โดยกองบัญชาการกองทัพไทย
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ
การเทิ ดทู น ป้ องกั น
รวมทั้งตอบโต้ และทา
ความเข้ า ใจมิ ใ ห้ มี
การล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประช าสั ม พั น ธ
พระราชกรณียกิจ
จั ด ท า ส งเสริ ม
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม
เข้ า ใ จที่ ถู กต้ อ ง
เกี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
โ ค ร ง ก า ร อั น
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริ

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อยละจ านวนครั้ ง
ของกิ จกรรมประชาสั ม พั น ธ์
พระราชกรณียกิจและโครงการ
อั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ กกร.สกร.ฯ
เนื่องในวโรกาสสาคัญ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการจัด
กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่องในโอกาสต่างๆ ที่สาเร็จ
ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
กปส.สปส.ฯ
การประชาสัมพันธ
พระราชกรณียกิจ
- การผลิตรายการวิทยุ
ตัวชี้วัด ร้อยละจานวนของ
กิ จกรรมการประชาสั มพั นธ์
พระราชกรณียกิจและโครงการ
อั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐

๔

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

การสร้างเครือข่าย
กาลังพล และ
ประชาชน รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังอุดมการณ์
ในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการล่วง
ละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์

การป้ อ งกั น และท าความ
เข้าใจ มิให้มีการลวงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อยละจ านวนครั้ ง
ของการจัดกิจกรรมการป้องกัน
และท าความเข้ า ใจ มิ ใ ห้ มี
ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การป้ อ งกั น และท าความ
เข้าใจ มิให้มกี ารลวงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการอาชี วจิ ตอาสาร่ วม กทพ.สกร.ฯ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การรวบรวมการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ทาง กสท.สปส.ฯ
สารสนเทศ
- โครงการส านึ กคุ ณแผ่ นดิ น
ของกองบัญชาการกองทัพไทย กทพ.สกร.ฯ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรม
ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐

๕

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และ กทพ.สกร.ฯ
อุดมการณ์กาลังพลให้มีความ
รั กสถาบั นพระมหากษั ตริ ย
- โครงการคั ด เลื อ กบุ ค คล
และเตรีย มความพร้ อ มเข้ า
อบรมจิตอาสาต้นแบบ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรม
ในการปลูกฝังจิตสานึกและ
อุ ด มการณ์ ก าลั ง พล ให้ มี
ความรักสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐

๖

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ
๑.๓ มี ก ระบวนการสนั บ สนุ น
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละแผนบูรณาการใน
การเทิดทูนและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิ ด สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
สาเร็จตามที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

โครงการ
จั ด ท าแผนบู ร ณา
การเทิ ดทู น ป้ องกั น การเทิดทูนสถาบัน
รวมทั้ งตอบโต้ และ พระมหากษัตริย์
ทาความเข้าใจมิให้ มี
ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด
ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์

กิจกรรมหลัก
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อยละแผนบู รณา
การในการเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษั ตริ ย์ ส าเร็จตามที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาแผนบูรณาการ
กกร.สกร.ฯ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- การจั ดกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๑๐
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา
- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม
พระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
- การจั ดกิ จกรรมน้ อมร าลึ กในพระ
มหากรุ ณาธิ คุ ณ และตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของวันที่ ๕ ธ.ค. ของทุกปี
- พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทาน บก.ทท.
- พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
- พิ ธี วางพวงมาลาเนื่ องใน
วันปิยมหาราช
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละแผนการ
บู รณาการในการเทิ ดทู นสถาบั น
พระมหากษัตริย์สาเร็จตามที่กาหนด
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๗

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

จัดทาแผนบูรณาการ การป้องกันและทาความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาการ มิ ให้ มี การล่ วงละเมิ ดสถาบั น
ล่ วงละเมิ ดสถาบั น พระมหากษัตริย์
ตัวชี้วดั ร้อยละแผนการบูรณา
พระมหากษัตริย์
การในการป้องกันรวมทั้งตอบโต้
และท าความเข้ าใจ มิ ให้ มี การ
ล่วงละเมิดสถาบัน สาเร็จตามที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อนละ ๑๐๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ
กร.ทหาร

การจัดทาแผนบูรณาการในการ
ป้องกัน รวมทั้ งตอบโต้ และท า
ความเข้าใจ มิให้มีการล่วละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด ร้อยละแผนการบูรณา
การในการป้องกันรวมทั้งตอบโต้
และท าความเข้ าใจ มิ ให้ มี การ
ล่วงละเมิดสถาบัน สาเร็จตามที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อนละ ๑๐๐

๘

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

๒. การป้องกันประเทศ ๒.๑ บก.ทท. มี ค วามพร้ อ ม
และมี ขี ด ความสามารถในการ
อ านวยการร่ ว มในการป้ อ งกั น
ประเทศ ทั้งในยามปกติและในยาม
สงคราม
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ป้องกันประเทศ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๙

ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
กองทัพ

กลยุทธ์
เสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความ
สามารถด้าน
กิจการพลเรือน

กิจกรรมหลัก
กิจการพลเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตามแผนงาน
ประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
- งานถ่ายภาพกิจกรรมของ บก.ทท.
- การจัดทาวีดิทัศน์เพื่อนาเสนอ
ของ บก.ทท.
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละของการ
ด าเนิ นการปฏิ บั ติ การกิ จการ
พลเรือน ที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
การปฏิบัติการจิตวิทยา
- การศึกษาวิจัย
- วันเด็กแห่งชาติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการปฏิบัติการ
จิตวิทยา ที่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
การประชาสัมพันธ์
- สรุปข่าวประจาวัน
- โครงการพัฒนาสัมพันธ์ของ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
- เสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามสถานการณ์
- วารสารกองทัพไทย

กผส.สปส.ฯ

กนผ.ฯ
กกร.สกร.ฯ

กสท.สปส.ฯ
กนผ.ฯ
กปส.สปส.ฯ
กปจ.สปส.ฯ
กปส.สปส.ฯ

๙

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
- การผลิตรายการวิทยุ
- ศูนย์ผลิตรายการและข่าว
บก.ทท.
- การจัดแถลงข่าว
สื่อมวลชนตามสถานการณ์
- งานสืบค้นข้อมูลทาง
สารสนเทศ
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของการ
ดาเนิ นการประชาสั มพั นธ์ ที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
การปลูกฝังอุดมการณ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

ผู้รับผิดชอบ
กปส.สปส.ฯ
กปส.สปส.ฯ
กปส.สปส.ฯ
กสท.สปส.ฯ

กทพ.สกร.ฯ

๑๐

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

๒.๒ มีระบบควบคุมบังคับบัญชา โครงการ พัฒนาขีด
การบริ ห ารจั ด การ และระบบ ความสามารถของ
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กองทัพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ
อานวยการร่วมได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

กลยุทธ์
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ศูนย์บัญชาการ
ทางทหารให้
สามารถ
อานวยการ
ปฏิบัติการทาง
ทหารได้ทุกมิติ

กิจกรรมหลัก
การควบคุมบังคับบัญชา
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการที่สาเร็จ
ตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของ ทท.
กนผ.ฯ
สายงานกิจการพลเรือน
- การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ งาน
สายงานกิ จการพลเรื อน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒
๕
๖
๒
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จ
ของการด าเนิ นการที่ ส าเร็ จ
ตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

๑๑

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

๓. การรักษาความ
มั่นคงของรัฐ

๓.๑ สามารถสนั บ สนุ น งาน
รั กษาความมั่น คงของรั ฐตามที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศ
เกิดความมั่นคงในทุกมิติ
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของ
แผนงานความมั่นคงที่สามารถให้
การสนับสนุน สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

โครงการ
ปรับกระบวนการ
ทางานของกลไกที่
เกี่ยวข้องด้านความ
มั่นคง จากแนวดิ่งสู่
แนวราบ

เสริมสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ และ
ส่งเสริมการ
ปกครองในรอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
และและฟื้นฟูประชาธิปไตย
ตั ว ชี้ วั ด จ านวนผู้ เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมการสร้างความปรองดอง
สมานฉั นท์ ของคนในชาติ
ค่ า เป้ า หมาย ไม่ น้ อ ยกว่ า
๒,๓๐๐ คน

กิจกรรมรอง

เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟื้นฟูประชาธิปไตย
- โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
- โครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี
- โ ค รงก ารส านสั มพั น ธ์
มวลชนกองทัพไทย
ตัวชี้วัด ร้อยละกิจกรรม การ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่
ส าเร็ จตามแผนงานที่ ก าหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการปรองดองและ
สมานฉันท์ในสังคมไทย
- โครงการ พี่ช่วยน้อง ร่วม
ปรองดองสมานฉันท์
ตั วชี้ วั ด ร้ อยละกิ จกรรม
การขั บเคลื่ อนการปรองดองและ
สมานฉั นท์ ส าเร็ จตามแผนงานที่
ก า ห น ด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

ผู้รับผิดชอบ

กทพ.สกร.ฯ
กทพ.สกร.ฯ
กกร.สกร.ฯ

กปจ.สปส.ฯ

๑๒

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

๔. การพัฒนา
ประเทศเพื่อความ
มั่นคงและการ
ช่วยเหลือประชาชน

๔.๑ พื้นที่เพื่อความมั่นคง มีการ
พั ฒ นาโครงการพื้ น ฐาน และ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชน
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของจ านวน
ตาบลในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น ตามแผนงานที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

โครงการ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือ
ประชาชน

๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ บก.ทท.
รับผิดชอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และมีจิตสานึกเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อการ
ดาเนินการของ บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

โครงการ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือ
ประชาชน

กลยุทธ์
ก่อสร้างและ
พัฒนาปรับปรุง
เส้นทางในพื้นที่
เป้าหมาย

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงและ
จัดหาน้ากินน้าใช้
ในพื้นที่เป้าหมาย

พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละจ านว น การก่อสร้างเส้นทางใน
แผนงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่เป้าหมาย
ที่กาหนด
ตัวชี้วดั ร้อยละแผนงานที่
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
ตามแผนทีก่ าหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
การจัดหาน้ากินน้าใช้ในพื้นที่
เป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละจ านว น การจั ด หาน้ ากิ น น้ าใช้ ใ น
แผนงานที่สาเร็จตามแผน
พื้นที่เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละจ านวน
แผนงานที่สาเร็จตามแผน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
การพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึง
การพัฒนาช่วยเหลือ
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ ประชาชน
ดาเนินการช่วยเหลือของ บก.ทท. ตัวชี้วัด ร้อยละความพึง
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
พอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดาเนินการช่วยเหลือของ
บก.ทท.
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

ผู้รับผิดชอบ
กร.ทหาร
(กทพ.สกร.ฯ)
นทพ.

กร.ทหาร
(กทพ.สกร.ฯ)
นทพ.

กร.ทหาร
(กทพ.สกร.ฯ)
นทพ.

๑๓

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยน้อม
นาแนวทางตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

กิจกรรมหลัก

โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของการ
ด า เ นิ น โครงการอั นเนื่ อง
มาจากพระราชดาริสาเร็จตาม
แผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การส่งเสริมการเกษตร
ปศุสัตว์ และสหกรณ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินงานที่สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
โครงการเสริมสร้างและ
สนับสนุนการผลิตประมง
เพื่อพัฒนาประมงหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินงานที่สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

นทพ.
(กทพ.สกร.ฯ)

กร.ทหาร
(กทพ.สกร.ฯ)
โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก ศปร.
พระราชดาริ
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของการ
ด าเนิ น โครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด าริ ส าเร็ จ
ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๑๔

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
ทหาร

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา ศปร.
ต า ม ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (กทพ.สกร.ฯ)
พอเพียงด้านความมั่นคง
ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของการ
ด าเนิ น การขั บ แคลื่ อ นการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
กร.ทหาร
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(กปส.สปส.ฯ)
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต เขตทหาร
ทหาร สาเร็จตามแผนที่
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
กาหนด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
ทหาร สาเร็จตามแผนที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

๑๕

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

๔.๓ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ตัวชี้วัด ร้อยละเหตุการณ์ที่
กองทัพเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ได้อย่างทันเหตุการณ์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

โครงการ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือ
ประชาชน

เตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและ
ภัยพิบัติ

เตรี ย มความพร้ อ มในการ
ช่ ว ยเหลื อ ป้ อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลื อและ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติที่
ส าเร็ จตามแผนที่ ก าหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

เตรี ย มความพร้ อ มในการ
ช่ ว ยเหลื อ ป้ อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
- มวลชนกองทัพไทยร่วมใจ กบภ.สกร.ฯ
ช่ว ยเหลื อ ป้ อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
- โครงการสานึกคุณแผ่นดิน กทพ.สกร.ฯ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย
ตัวชี้วัด ร้อยละของการเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ที่สาเร็จตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

๑๖

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

๔.๔ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นา
ประเทศและช่ วยเหลื อประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพลที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด
คว ามสามารถในการพั ฒ นา
ประเทศ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

โครงการ สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือ
ประชาชน

พัฒนาขีด
ความสามารถของ
กาลังพลในการ
พัฒนาประเทศ
และช่วยเหลือ
ประชาชน

การพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล
ที่ได้รับการฝึกและพัฒนา
ขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชน ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

กิจกรรมรอง

การสนับสนุนที่เกี่ยวกับ
ทหารพัฒนา
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล
ทหารกองประจ าการ และ
ประชาชนทั่ วไปที่ ได้ รั บการ
พั ฒ นา ตามแผนที่ ก าหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพลที่
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการพั ฒนาประเทศประเทศ
และช่ วยเหลื อประชาชน ตาม
แผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
การฝึกเพื่อพัฒนาประเทศ
และช่วยเหลือประชาชน
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพลที่
ได้รับการฝึกเพื่อพัฒนาประเทศ
และช่ วยเหลื อประชาชน
ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

ผู้รับผิดชอบ
กร.ทหาร
(กทพ.สกร.ฯ)
นทพ.

๑๗

กลุ่มงาน

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

โครงการ พัฒนาขีด พัฒนาขีด
ยุทธการและการฝึก
ความสามารถของ ความสามารถของ ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลังพล
กองทัพ
กาลังพลในการ
ที่เข้ารับการฝึก ผ่านเกณฑ์
พัฒนาประเทศ
มาตรฐานที่กาหนด
และช่วยเหลือ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
ประชาชน

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ
ยก.ทหาร

การฝึกเพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกร่วม ทท.
- การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม กบภ.สกร.ฯ
- การฝึกด้านกิจการพลเรือน กนผ.ฯ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลัง
พลที่เข้ารับการฝึก ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

๑๘

๓. ภาคผนวก
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกรมกิจการพลเรือนทหาร (SWOT Analysis)
๓.๑.๑ ปัจจัยแวดล้อมภายใน (INTERNAL ENVIRONMENT 7S Framework)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
Structure
๑. กรมกิจ การพลเรือนทหาร มีวิสัยทัศน์ พั นธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการดาเนินงานด้านกิจการพลเรือน
๒. โครงสร้างของกรมกิจการพลเรือนทหาร มีอัตราเฉพาะกิจ กาหนดภารกิจ และขอบเขต
ความรับผิดชอบ สามารถควบคุม และปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
Skill
๓. บุคลากรของกรมกิจการพลเรือนทหาร มีการพัฒนาขีดความสามารถในตาแหน่ง หน้าที่
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าศึกษา อบรม สัมมนา
Staff
๔. กาลังพลมีความรักและผูกพันในกรมกิจการพลเรือนทหาร มีความมุ่งมั่น เสียสละในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้บรรลุผลสาเร็จ
Style
๕. กรมกิจการพลเรือนทหาร มีรูปแบบองค์กรที่มีการแบ่งมอบอานาจหน้าที่ และทาการ
แทนอย่างชัดเจน
จุดอ่อน (WEAKNESSES)
Strategic
๑. โครงสร้ า งไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปริม าณงาน และภารกิ จ รั บ มอบ
ที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ไม่ให้ขยายอัตรา และงบประมาณ)
System
๒. ระบบการปฏิบัติงานเป็นทีมยังขาดความประสานสอดคล้องกันในบางกิจกรรม
๓. บุ คลากรยั ง ขาดระบบการพัฒ นาเพื่อ เสริม สร้า งคุณภาพในด้านคุณธรรม จริย ธรรม
จิตสานึก ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๔. ระบบการพิจารณาความก้าวหน้าในแนวทางรับราชการ ขาดความชัดเจนส่งผลถึงขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
Skill
๕. การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า มารั บ ราชการ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทาให้หน่วยไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ
๖. การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ไม่สามารถเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอและทันต่อการ
พัฒนา และเปลี่ยนแปลงไป
Shared values
๗. ค่านิยมร่วม ยังประสบปัญหาในการถ่ายทอด ปลูกจิตสานึก เพื่อทาให้เกิดค่านิยมร่วมทั้ง
องค์กร

๑๙

๓.๑.๒ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (EXTERNAL ENVIRONMENT C - PEST)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
C - Customer
๑. สังคมและประชาชนทุกภาคส่วนมีทัศนคติ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อทหารในการดาเนินการ
ด้านกิจการพลเรือน การพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
และสนับสนุนการดาเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร
๒. ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความสาคัญกับกรมกิจการพลเรือนทหาร
ในการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกิจการพลเรือน
P - Politics
๓. กองบัญชาการกองทัพไทยให้ความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรมกิจการพลเรือนทหาร
T – Technology
๔. การก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้การทางานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
อุปสรรค (THREAT)
S - Society
๑. ประชาชนและองค์ ก รภายนอกไม่ เ ข้า ใจภารกิ จ งานด้ า นกิ จ การพลเรือ น ท าให้ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพ
๒. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและสถานการณ์ทางการเมือง มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
E - Economy
๓. งบประมาณและทรัพยากรที่ มีอยู่ อย่ างจ ากั ด ท าให้ การปฏิบั ติงานด้ านกิ จการพลเรือน
มีขีดจากัด
E - Environment
๔. การเปลี่ ย นแปลงสภาพสั งคม ประชากร และกระแสประชาธิปไตยตามโลกาภิวั ต น์
รวมทั้งภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป ทาให้การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนซับซ้อน และยุ่งยากมากขึ้น
T - Technology
๕. ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านกิจการพลเรือน

๒๐

๓.๒ โครงสร้างการจัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองกลาง

กองนโยบายและแผน
และแผน

กองโครงการและงบประมาณ
และงบประมาณ

สานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองกิจการพลเรือนพลเรือน

กองบรรเทาสาธารณภัย

กองทหารพัฒนา
สานักประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์

กองปฏิบัติการจิตวิทยา

กองสารสนเทศ

กองผลิตสื่อโสตทัศน์

๒๑

๓.๓ อานาจหน้าที่กรมกิจการพลเรือนทหาร
๓.๓.๑ พิจารณาเสนอความเห็นนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และดาเนินการ
ด้านกิจการพลเรือน ในเรื่องการพัฒนาด้านอุดมการณ์ งานด้านมวลชน ด้านการจัดตั้ง และด้านการข่าว
๓.๓.๒ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการในด้านการปฏิบัติการ
จิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกิจการพลเรือน การรวบรวมข่าวสาร ดาเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
๓.๓.๓ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาที่จาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
๓.๓.๔ วางแผน อานวยการ และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง
ในหน่วยงานทหาร
๓.๓.๕ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาวิเคราะห์
และประเมินผลงานในสายวิทยาการด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และกิจการพลเรือน
๓.๓.๖ ดาเนิ น การเกี่ย วกับงานฝ่ ายอานวยการ งานเลขานุ การ งานธุร การทั้งปวงให้ กั บ
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ และดาเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๗ พิจารณาเสนอความเห็นนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล
การใช้กาลังทหารในการพัฒนาประเทศ
๓.๓.๘ ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : กรมกิจการพลเรือนทหาร ปี ๒๕๖๒
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ บก.ทท. : ๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การป้องกันประเทศ ๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ ๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความมัน่ คงและการช่วยเหลือประชาชน
ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บก.ทท. ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รบั การเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
๒. บก.ทท. มีความพร้อม และมีขดี ความสามารถในการอานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ ทั้งในยามปกติ และในยามสงคราม
๓. สามารถสนับสนุนงานรักษาความมั่นคงของรัฐตามที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศเกิดความมั่นคงในทุกมิติ
๔. พื้นที่เพื่อความมั่นคงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรนาที่ทันสมัย ในการอานวยการร่วมด้านกิจการพลเรือนกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประสิทธิผล
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ

การพัฒนา
องค์กร
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การเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์

การพัฒนาขีดความสามารถในการอานวยการร่วม
ด้านกิจการพลเรือน

การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
กับมิตรประเทศ

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่าง
สมพระเกียรติรวมทั้งป้องกัน
และทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนกับทุกภาคส่วน

อานวยการงานตามโครงการพระราชดาริ รวมทั้งการพัฒนา

มีความพร้อมและภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยพิบัติ

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติการ
ด้านกิจการพลเรือน นาไปสู่ความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตั้งแต่ในยามปกติ

เครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทยมีความสานึกในความเป็นไทย
เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
กับมิตรประเทศ

- พัฒนาขีดความสามารถงานด้านกิจการพลเรือน
เพื่ออานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม/การปฏิบัติงานของ
กองทัพให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ เพื่อก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา ในกองทัพ นาไปสู่ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจการของกองทัพทั้งในสภาวะปกติและไม่ปกติ
- เสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพ

- การอานวยการประสานงาน กากับดูแลงานตามโครงการพระราชดาริ
รวมทั้งการพัฒนาประเทศและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
- การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนา
มาสู่การปฏิบัติ
- การปลูกจิตสานึก เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ พิษภัยของยาเสพติด ควบคู่กับการปลูกฝัง
คุณธรรมและการปฏิบัติธรรม
- การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และพิษภัยของยาเสพติด

- เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติ
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย

พระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ในทุกโอกาส
ตลอดจนร่วมกันป้องกันมิให้ล่วงละเมิดฯ

- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในโอกาสสาคัญต่างๆ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวัตร และโครงการพระราชดาริ
ที่มุ่งสร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์
- รวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์
- การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังอุดมการณ์ให้
เกิดความรักและหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเทศการให้ความช่วยเหลือประชาชน สร้างกลุ่มเครือข่าย

ให้เกิดความสามัคคีปรองดองและห่างไกลยาเสพติด

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพในการอานวยการด้านกิจการพลเรือนร่วมการใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านร่างกาย
- การปรับปรุงระเบียบคาสั่งให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เหมาะสมกับภารกิจ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังพล เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนกาลังพล และสามารถนาระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนาไปสู่ Digital office
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

๒๓

เอกสารอ้างอิง
แผน นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ กร.ทหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กร.ทหาร (Strategy Map) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กร.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
- อนุมติ จก.กร.ทหาร ท้ายบันทึกข้อความ กนผ.กร.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๖.๒/๓๙ ลง ๒๖ ม.ค.๕๙
๔. แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๕. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ทท. และ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

----------------------------------------

สารบัญ
หน้า
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