แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สานักงบประมาณกลาโหม
กองนโยบายและแผนงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.วิสัยทัศน์
มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๗๐

๒. พันธกิจ
๒.๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
๒.๖ ดาเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

๓. ค่านิยมองค์การ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สขุ ส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

๔. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีศักยภาพในการดาเนินภารกิจในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคง
ของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
๔.๒ ตัวชีว้ ัด : ร้อยละความสาเร็จของการให้การสนับสนุนการดาเนินการด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

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

: สนผ.กห.
: การพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย
สูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
ร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ครั้ง

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ สถาบันพระมหากษัตริย์
( ๑,๒๑๘.๔๖๖๐ ลบ. )

หน่วยงานรับผิดชอบ
สงป.กห.

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
ร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการ : พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบัน
๒.๑ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (
๒.๒ กิจกรรมหลัก การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการ
๒๘.๖๙๑๖ ลบ. )
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ครั้ง
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนป้องกัน และทาความ
เข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย
ละ ๑๐๐

๒.๓ กิจกรรมหลัก การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

สม.
สนผ.กห.
สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) สนับสนุนการเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
: ( ๒ ) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมั่นคง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
: ( ๓ ) พัฒนางานการกาลังสารอง กิจการกาลังพลสารอง และระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่การนากาลังพลสารองอาสาสมัครบรรจุเข้าทดแทน
กาลังประจาการบางตาแหน่งได้ตั้งแต่ยามปกติให้มีการบริหารจัดการกิจการกาลังพลสารองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใข้กาลังสารองและ
กาลังพลสารองเพื่อการป้องกันประเทศ สามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงครามสาหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้งและช่วยเหลือบรรเทา
ภัยพิบัติสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบทหารกองประจาการอาสาสมัครให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
: ( ๔ ) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ
ทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง ๑. ผลผลิต : การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกัน ๑.๑ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
ทหาร รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับ ประเทศ ( ๑,๔๔๕.๔๗๗๑ ลบ. )
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการภายใน สป.
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการเตรียม
๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า
ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย : ระดับความพร้อมของกองทัพไทยใน
๑.๑.๓ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบบริหารราชการ
ร้อยละ ๙๐
การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑.๑.๔ กิจกรรมรอง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ
สงป.กห.
สงป.กห.
สนพ.สสน.สป.
สพร.กห.
สม.
สนผ.กห.
สนผ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
๒. โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของ
กองทัพ ( ๑๓๒.๘๐๗๘ ลบ. )

กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทสอ.กห.

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินงานด้านกิจการอวกาศ

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการพัฒนาขีด ๒.๒ กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ บริหารราชการทั่วไป
ของแผนที่กาหนด
๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหาร
ราชการทั่วไป

ทสอ.กห.
ทสอ.กห.

๒.๓ กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

สนผ.กห.

๒.๓.๑ กิจกรรมรอง การฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

สนผ.กห.

๒.๓.๒ กิจกรรมรอง การฝึกอบรมในประเทศ
๒.๓.๓ กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากร
๒.๓.๔ กิจกรรมรอง การฝึกตามวงรอบประจาปี พัน.รวป.สป.
๒.๓.๕ กิจกรรมรอง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของ สป.
๒.๔ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง
๒.๔.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง

สม.
สนผ.กห. และ สม.
พัน.รวป.สป.
สม.

สงป.กห.
สงป.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

๓. โครงการ : พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
(
๑๕.๙๑๗๐ ลบ. )
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการโครงการ

๓.๑ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทาง

มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

๓.๑.๑ กิจกรรมรอง การพัฒนาศักยภาพการรักษาความ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทสอ.กห.
ทสอ.กห.

เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จานวน ๓ งาน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน ๔.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านการอุตสาหกรรม
ประเทศและการพลังงานทหาร
(
ป้องกันประเทศ
๑,๒๖๖.๒๒๘๘ ลบ. )
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการโครงการ
๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การบูรณาการงานด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จานวน ไม่
ป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
น้อยกว่า ๑๒ โครงการ
๔.๑.๒ กิจกรรมรอง ผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ศอพท.

ศอพท.

รวท.อท.ศอพท.

๔.๑.๓ กิจกรรมรอง ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

ศอว.ศอพท.

๔.๑.๔ กิจกรรมรอง การอุตสาหกรรมทหาร

อท.ศอพท.

ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

๕. โครงการ : การพัฒนาศักยภาพการ
สรรรพกาลังกลาโหม ( ๕.๙๕๙๒ ลบ. )

กิจกรรม
๕.๑ กิจกรรมหลัก การสรรรพกาลังกลาโหม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กกส.กห.

๕.๑.๑ กิจกรรมรอง การสรรพกาลังกลาโหม

กกส.กห.

๖. โครงการ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
ป้องกันประเทศ ( ๕๕.๙๖๑๖ ลบ. )

๖.๑ กิจกรรมหลัก การดาเนินการด้านวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง

วท.กห.

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการตามแผนการ
วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ
การทหาร จานวนไม่น้อยกว่า ๑๓ โครงการ

๖.๑.๑ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร

วท.กห.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินงานการสรรพกาลัง
กลาโหม จานวนไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของแผนงาน
การสรรพกาลังกลาโหมตามแผนปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในดาเนิน การ
ตามแผนการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๖.๑.๒ กิจกรรมรอง การวิจัยและพัฒนาการทหาร

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติใน ๑. โครงการ : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
รูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจาก
ภายในประเทศ (๓.๔๗๘๑ ลบ.)
ภายในประเทศ
ภายในประเทศและจากนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทาให้
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการรักษาความสงบ
ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติ เรียบร้อยภายในประเทศ
ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ คน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จในการสนับสนุนการ
สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติของคนในชาติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๙๐

๒. โครงการ : ป้องกันยาเสพติด ( ๒.๐๒๘๒ ลบ. )

๒.๑ กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด

สม.

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่
กาหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวนไม่
น้อยกว่า ๙๕๐ คน

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติด

สม.

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการป้องกันยาเสพติด ร้อยละ ๙๐

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

๓. โครงการ : ปราบปรามยาเสพติด ( ๐.๔๐๐๐ ลบ. ) ๓.๑ กิจกรรมหลัก การปราบปรามยาเสพติด
๓.๑.๑ กิจกรรมรอง ปราบปรามยาเสพติด งานด้านการ
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การดาเนินการรวบรวม
ข่าว งานสารวจและจัดเก็บข้อมูลยาเสพติด และติดตาม
ข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลทางลับเกี่ยวกับข้าราชการ ประเมินผล
หรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (๕ พื้นที่) ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จานวน ๑๒ ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการดาเนิน
การตามแผนการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ ๙๐
๔. โครงการ : บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(
๐.๓๖๐๐ ลบ. )
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการตรวจสาร
เสพติด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ คน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนการตรวจสารเสพติด ร้อยละ ๙๐

๔.๑ กิจกรรมหลัก การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

สนพ.สสน.สป.

๔.๑.๑ กิจกรรมรอง การค้นหา บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด

สนพ.สสน.สป.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ
และองค์การระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กาหนด
ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ
ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. จานวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า ๒๒ ครั้ง

กิจกรรม

๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคง ๑.๑ กิจกรรมหลัก การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ
ในต่างประเทศ ( ๓๐.๔๙๕๙ ลบ. )

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในสานักงาน
ผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของ
กองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและ
๑.๑.๒ กิจกรรมรอง การสนับสนุนภารกิจในกองบัญชา
สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี
จานวน ไม่น้อยกว่า ๒ แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สงป.กห.
สงป.กห.
สงป.กห.

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของแผนงานการ
สนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนปี
ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๒. โครงการ : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือทางทหาร ( ๔๔.๒๕๙๑ ลบ. )

ตัวชีว้ ัด

๒.๑ กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับต่างประเทศ

สนผ.กห.

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
๑. จานวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒๒ ครั้ง

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒.๑.๑ กิจกรรมรอง การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร
ระหว่างประเทศ

สนผ.กห.

๒.๑.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานในกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

สนผ.กห.

๒. จานวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการ ๒.๒ กิจกรรมหลัก การดาเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา ฯ จานวน อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๒.๒.๑ กิจกรรมรอง การดาเนินการตามเอกสาร
แนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และ
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการ
รวมทั้งเอกสารสาคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับต่างประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

๒.๒.๒ กิจกรรมรอง การดาเนินงานความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกรอบอาเซียน

สนผ.กห.
สนผ.กห.

สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: สนผ.กห.
: ( ๑ ) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนและชุมชนให้ดีขึ้น
: ( ๒ ) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการของทหารมีชีวิตความ ๑. โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ ๑.๑ กิจกรรมหลัก การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การช่วยเหลือประชาชน ( ๒.๕๐๐๐ ลบ. )
เป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้
๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย : ความสาเร็จของการดาเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อย
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการ
กว่าร้อยละ ๙๐
ประสานงานการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนผ.กห.
สนผ.กห.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง
เจ้าภาพแผน
กลยุทธ์

: อผศ.
: ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอก
ประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ สามารถเข้าถึงสิทธิ
การสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ผลผลิต/โครงการ
๑. โครงการ : พัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ และทหาร
ผ่านศึกประจาการ ( ๑,๕๐๑.๑๕๙๙ ลบ. )

กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมหลัก การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีว
สงเคราะห์

หน่วยงานรับผิดชอบ
อผศ.

๑.๑.๑ กิจกรรมรอง การให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ
และด้านอาชีวสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก

ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย :

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :

๑. จานวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอก
๑. จานวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหาร ผ่านศึก
ประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ ที่มารับการ
ทหารนอกประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ
สงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า ๔๗๕,๐๐๐ ราย
ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า
๔๗๕,๐๐๐ ราย
๒. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอก
ประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ มีความพึงพอใจใน
การมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑.๒ กิจกรรมหลัก การให้บริการและการรักษาพยาบาล

อผศ.

๑.๒.๑ กิจกรรมรอง การให้บริการและการรักษาพยาบาล
แก่ทหารผ่านศึก
๑.๓ กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ

๒. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอก
๑.๓.๑ กิจกรรมรอง การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและ
ประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ มีความพึง
ทหารนอกประจาการเพื่อความมั่นคง
พอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๑.๔ กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๘๐
๑.๔.๑ กิจกรรมรอง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อผศ.
อผศ.

อผศ.
อผศ.

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
งบประมาณ

: ๔,๑๐๗.๔๑๑๑ ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ/รายการ
๑. รายการ : บุคคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ( ๔,๑๐๗.๔๑๑๑ ลบ.)

กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑.๑ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ สป.

สงป.กห.

๑.๒ กิจกรรมหลัก งบบริหารกาลังพลของ อผศ.

อผศ.

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง(Strengths)
- เป็นองค์กรหลักในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมและเป็นฝ่ายอานวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
- กาลังพลมีระเบียบวินัยที่ดี มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
- ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการ
จุดอ่อน(Weaknesses)
- โครงสร้างองค์กรหลายส่วน ไม่เหมาะสมสอดคล้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และงานในรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
- กาลังพลบางส่วนยังไม่ได้ถูกใช้งานให้เต็มขีดความสามารถ เกิดสภาพปัญหาคนล้นงานและงานล้นคนในบางจุด
- การปฏิบัติงานโดยส่วนรวม ยังคงใช้เอกสารเป็นหลัก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทาให้การปฏิบัติงานยังคงมีความล่าช้า
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง จานวนหนึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
โอกาส(Opportunities)
- การปฏิรูประบบราชการและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เป็นโอกาสในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- การปรับขนาดกาลังคนภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการ เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาด้านกาลังพล
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- การเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการติดตามประเมินผล ทาให้ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงกลาโหมให้ความสาคัญในเรื่องความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร การพิจารณาใช้กิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทั้งสนับสนุนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว
- แนวความคิดตามวิสยั ทัศน์กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นโอกาสหนึ่งที่ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาสัมพันธ์กับกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาสันติ
สุขในภูมิภาค

ภัยคุกคาม/อุปสรรค(Threats)
- รูปแบบภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงในมิติใหม่ มีความไม่แน่นอนสูง และมีความสลับซับซ้อนในการแก้ปัญหา
- รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติไม่ชัดเจน และมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทาให้งบประมาณในด้านความมั่นคง มีจากัด
- การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามมีสงู ขึ้น อาจมีผลกระทบต่อกาลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในยามสงคราม

