แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สานักงบประมาณกลาโหม
กองนโยบายและแผนงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.วิสัยทัศน์
มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ .ศ.๒๕๗๐

๒. พันธกิจ
๒.๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัตกิ ารทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
๒.๖ ดาเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

๓. ค่านิยมองค์การ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

๔. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : ๑. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : ๒. มีความพร้อมในการธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
๔.๒ ตัวชี้วัด : ๑. ความสาเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔.๒ ตัวชี้วัด : ๒. ความสาเร็จในการธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐

๕. แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต และโครงการ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (01)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (87)
: ( ๒ ) จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันสาคัญต่าง ๆ (88)
: ( ๓ ) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งป้องปรามกลุม่ ที่เคลือ่ นไหวที่อาจนาไปสูก่ ารล่วงละเมิดสถาบัน (90)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด
และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ (37)

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
ร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการ : พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการเทิดทูน
และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า ๖๕ ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการปฏิบัตติ ามแผนงาน

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยรับผิดชอบ
สงป.กห.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๑ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สม.

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ กิจกรรมหลัก การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

สนผ.กห.

๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

ของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน

๒.๓ กิจกรรมหลัก การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการ

พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐

ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๓.๑ กิจกรรมรอง การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มี
การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ (16)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) สนับสนุนการเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุตคิ วามขัดแย้งด้วยการปฏิบัตกิ ารร่วมเป็นหลัก (85)
: ( ๒ ) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่
กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ (81)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย :
มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบ (42)
๒. พัฒนาระบบการทางานของหน่วยให้ทันสมัย โดยการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
ความสาเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัย
คุกคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ความสาเร็จของการนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มา
ปรับปรุงกระบวนการทางานได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ

หน่วยรับผิดชอบ
สงป.กห.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ

สงป.กห.

๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบบริหารราชการ

สพร.กห.

๑.๑.๓ กิจกรรมรอง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สม.

๑.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สนผ.กห.

๑.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานนโยบายและ

สนผ.กห.

ยุทธศาสตร์
๒. โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
๑๓๒.๘๐๗๘
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพไทย ตามแผนที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ

ทสอ.กห.

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ
๒.๒ กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารราชการทั่วไป
๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารราชการทั่วไป

ทสอ.กห.
ทสอ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

๒.๓ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

ทสอ.กห.

๒.๓.๑ กิจกรรมรอง การพัฒนาศักยภาพการรักษาความ

ทสอ.กห.

มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๒.๔ กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๑ กิจกรรมรอง การฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๒.๔.๒ กิจกรรมรอง การฝึกอบรมในประเทศ
๒.๔.๓ กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๔ กิจกรรมรอง การฝึกตามวงรอบประจาปี พัน.รวป.สป.
๒.๔.๕ กิจกรรมรอง การพัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ านตาม
หน้าที่ของ สป.
๒.๕ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง

สนผ.กห.
สนผ.กห.
สม.
สนผ.กห. และ สม.
พัน.รวป.สป.
สม.

สงป.กห.

๒.๕.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง

สงป.กห.

๒.๖ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการสรรรพกาลังกลาโหม

กกส.กห.

๒.๖.๑ กิจกรรมรอง การสรรพกาลังกลาโหม

กกส.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

๓. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
การพลังงานทหาร

๓.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ

ศอพท.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศตามแผน จานวน ไม่น้อยกว่า ๘ โครงการ

๓.๑.๑ กิจกรรมรอง การบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรม

ศอพท.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
๓.๑.๒ กิจกรรมรอง ผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน

รวท.อท.ศอพท.

๓.๑.๓ กิจกรรมรอง ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

ศอว.ศอพท.

๓.๑.๔ กิจกรรมรอง การอุตสาหกรรมทหาร

อท.ศอพท.

๓.๑.๕ กิจกรรมรอง การเภสัชกรรมทหาร

รภท.ศอพท.

๔. โครงการ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

๔.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินการด้านวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง

วท.กห.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร (โครงการเริ่มใหม่ที่มีระยะ
เวลาดาเนินการ ไม่เกิน ๑ ปี) ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผน
จานวนไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ

๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการและการดาเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร

วท.กห.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในดาเนินการตามแผนการวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๑.๒ กิจกรรมรอง การวิจัยและพัฒนาการทหาร

วท.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ (06)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ (82)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติใน
๑. โครงการ : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติดา้ นความมั่นคงทั้งจาก
ภายในประเทศ
ภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทาให้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรัก
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการรักษาความสงบ
ลดลงอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ (32)
ความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ คน
เรียบร้อยภายในประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
สนผ.กห.

สนผ.กห.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการสนับสนุนการสร้างความรัก
และปัญหาวิกฤติดา้ นความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๙๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. โครงการ : ป้องกันยาเสพติด

๒.๑ กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด

สม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กาหนดได้รบั การ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวนไม่น้อยกว่า ๗๔๐ คน

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกัน
ยาเสพติด

สม.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการ
ป้องกันยาเสพติด ร้อยละ ๙๐

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๓. โครงการ : ปราบปรามยาเสพติด

กิจกรรม
๓.๑ กิจกรรมหลัก การปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบ
๓.๑.๑ กิจกรรมรอง ปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว
ข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการหรือผูพ้ ักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ งานสารวจและจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด และติดตามประเมินผล
สป. (๕ พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด จานวน ๑๒ ครั้ง

หน่วยรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนิน การตามแผนการ
ปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ ๙๐
๔. โครงการ : บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

๔.๑ กิจกรรมหลัก การบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด

สนพ.สสน.สป.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผูเ้ ข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อย
กว่า ๔,๐๐๐ คน

๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การค้นหา บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด

สนพ.สสน.สป.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการ
ตรวจสารเสพติด ร้อยละ ๙๐

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (10)
เจ้าภาพแผน

: สนผ.กห.

กลยุทธ์

: พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัตกิ ารเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กาหนด (86)
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย : มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความ
มั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงใน
ต่างประเทศ

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ

สงป.กห.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในสานักงานผูช้ ่วย
ทูตทหารไทย/โตเกียว

สงป.กห.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
สหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ
๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในกองบัญชาการ
๑. ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จานวน ไม่น้อยกว่า ๒ แผนงาน
สหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี
ทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจ
๒. จานวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในต่างประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
ทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า ๘ ครั้ง
๒. โครงการ : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
๒.๑ กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
ความร่วมมือทางทหาร

หน่วยรับผิดชอบ

สงป.กห.

สนผ.กห.

กับต่างประเทศ

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
๑. การดาเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ระหว่างประเทศ
ความมั่นคงกับต่างประเทศ (จานวน ๕ กลุ่มงาน) ไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง
๒.๑.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานในกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

สนผ.กห.

สนผ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๒. จานวนเอกสารที่ได้รบั การรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา ฯ จานวน
อย่างน้อย ๑ ฉบับ

กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

๒.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

สนผ.กห.

๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินการตามเอกสารแนวความ
คิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการสนับสนุนการดาเนินงานด้าน กลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่ จรจา รวมทั้ง
เอกสารสาคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

สนผ.กห.

๒.๒.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกรอบอาเซียน

สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (12)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยูข่ องคนและชุมชนให้ดขี ึ้น (70)
: ( ๒ ) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (83)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการของทหารมีชีวิตความ
เป็นอยูพ่ ื้นฐานที่ดขี ึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไป
ตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด (40)

ผลผลิต/โครงการ
๑. โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการ
ช่วยเหลือประชาชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการดาเนินการช่วยเหลือ จานวน ๑ กิจกรรม
ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยูข่ องประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมและ
สาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย

หน่วยรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง (20)
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: อผศ.
: ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ (89)

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ๑. ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร ๑.๑ กิจกรรมหลัก การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีว
สงเคราะห์
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ สามารถเข้าถึง ผ่านศึก และทหารนอกประจาการ
สิทธิการสงเคราะห์และอยูใ่ นสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. จานวนทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ที่มารับการสง
เคราะหทุกประเภท ไม่น้อยกว่า ๔๗๕,๐๐๐ ราย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
๑. จานวนทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการที่มารับการ
สงเคราะห์ ทุกประเภท ไมนอยกว่า ๔๗๕,๐๐๐ ราย

๒. ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัว
ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ มีความพึงพอใจ ในการมารับ
๒. ทหารผานศึกประจาการ ทหารผานศึกนอกประจาการ
ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจาการ มีความพึงพอใจ การสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

หน่วยรับผิดชอบ
อผศ.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การให้การสงเคราะห์ดา้ นสวัสดิการ
และด้านอาชีวสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก
๑.๒ กิจกรรมหลัก การให้บริการและการรักษาพยาบาล

อผศ.

๑.๒.๑ กิจกรรมรอง การให้บริการและการรักษาพยาบาล
แก่ทหารผ่านศึก
๑.๓ กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ

อผศ.

๑.๓.๑ กิจกรรมรอง การจัดตัง้ เครือข่ายทหารผ่านศึกและ
ทหารนอกประจาการเพื่อความมั่นคง
๑.๔ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อผศ.

๑.๔.๑ กิจกรรมรอง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (14)
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ/รายการ
๑. รายการ : บุคคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง (แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ)

กิจกรรม

หน่วยรับผิดชอบ

๑.๑ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ สป.

สงป.กห.

๑.๒ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ อผศ.

อผศ.

