แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหม
๑. วิสัยทัศน์
มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

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

๓. ค่านิยมองค์การ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสุขของประชาชน

๔. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ :
๑. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
๒. กองทัพมีความพร้อมในการธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
๔.๒ ตัวชี้วัด :
๑. ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ความสาเร็จในการธารงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐

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

: สป.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
: ( ๑ ) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กลยุทธ์
: ( ๒ ) จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันสาคัญต่างๆ
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูน
อย่างสมพระเกียรติ (68)

ผลผลิต/โครงการ
๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการ : พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติ สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
ตามพระราชประสงค์
และ ทอ.

๒. จานวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ครั้ง
( สป. ๖๕ ครั้ง/บก.ทท. ๒๗๖ ครั้ง/ทบ. ๒๓๕ ครั้ง/ทร. ๑๕๐ ครั้ง/ทอ. ๑๐๔ ครั้ง )

หน่วยงานรับผิดชอบ
สป.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
เจ้าภาพแผน

: บก.ทท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สทป.
: ( ๑ ) เตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
กลยุทธ์
: ( ๒ ) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักการ
วิชาการทางองค์ความรู้และคลังความรู้ สาหรับการดาเนินงานด้านการทหารและความมั่นคง เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการ
ขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย :
กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ (45)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ผลผลิต : การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.,
ทอ. และ สทป.

๒. โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.

ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

ทอ. และ สทป.
สป. และ สทป.

การพลังงานทหาร
๔. โครงการ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

สป. และ สทป.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ
เจ้าภาพแผน

: บก.ทท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
กลยุทธ์
: สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง

ผลผลิต/โครงการ
๑. โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง

ปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การแก้ไขหรือทาให้ลดลงอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ (43)

๒. โครงการ : พัฒนาระบบข่าวกรอง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

๓. โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพพื้นที่

ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ๔. โครงการ : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ๕. โครงการ : สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

หน่วยงานรับผิดชอบ
บก.ทท.
ทบ.
บก.ทท.
ทบ. และ ทร.
ทร.

ชายแดนภาคใต้
๖. โครงการ : สานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุข

ทบ.

ชายแดนภาคใต้
๗. โครงการ : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

สป., ทบ., ทร. และ ทอ.

๘. โครงการ : ป้องกันยาเสพติด

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

๙. โครงการ : ปราบปรามยาเสพติด

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.

๑๐. โครงการ : บาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด

และ ทอ.
สป., ทบ., ทร. และ ทอ.

๑๑. โครงการ : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง

ทบ.

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
เจ้าภาพแผน

: สป.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
: พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ
กลยุทธ์
และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กาหนด
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าหมาย : มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจาก ๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ (44)

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

๒. โครงการ : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. จานวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓๒๓ ครั้ง
( สป. ๘ ครั้ง/บก.ทท. ๒๐ ครั้ง/ทบ. ๒๒๐ ครั้ง/ทร. ๒๕ ครั้ง/ทอ. ๕๐ ครั้ง )

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
เจ้าภาพแผน

: สป.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. และ สทป.
กลยุทธ์
: ( ๑ ) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการพลเรือนและภาคเอกชน ในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริม
ความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องคนและชุมชนให้ดีขึ้น
: ( ๒ ) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
: ( ๓ ) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอด
เพื่อการส่งออก โดยสนับสนุนผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงผ่านการสร้างกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย :
๑. ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยูพ่ ื้นฐานที่ดีขึ้นและ

ผลผลิต/โครงการ
๑. โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด (41)

๒. โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

ทร.

๒. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (47)

๓. โครงการ : พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทร.

๓. การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (AO)

๔. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

ทร.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

๕. โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

สทป.

๑. ความสาเร็จของการดาเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ความสาเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดาเนินการตามแผน ร้อยละ ๙๐
๓. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง
เจ้าภาพแผน

: อผศ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
: อผศ.
: ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย : ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัว
ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รี (48)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :
๑. จานวนทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัว
ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท
ไม่น้อยกว่า ๔๗๕,๐๐๐ ราย
๒. ทหารผ่านศึกประจาการ ทหารผ่านศึกนอกประจาการ ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
และทหารนอกประจาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
อผศ.

