แผนปฏิบัติราชการกองทัพบก
ประจําปงบประมาณ 2562

1. วิสัยทัศน

แผนปฏิบัติราชการกองทัพบก ประจําปงบประมาณ 2562
"เปนกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน และเปนหนึ่งในกองทัพบกชั้นนําของภูมิภาค"

2. พันธกิจ
2.1 การเตรียมกําลัง : ไดแก ดานโครงสรางกําลัง, ความพรอมรบ, ความตอเนื่องในรบ และความทันสมัย
2.2 การใชกําลัง : ไดแก การปองกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ, การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน,
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม, การพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับมิตรประเทศ

3. คานิยมองคการ
คานิยมของกองทัพบก ไดถูกกําหนดไวเพื่อใหเปนที่ยอมรับศรัทธาของประชาชนในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 การปฏิบัติงานอยางมีศักดิ์ศรี : ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตและทุมเทใหแกการทํางานภายใต กฎ ระเบียบ วินัย เพื่อพัฒนาประเทศตอบสนองความตองการของ
ประชาชนสวนรวมของประเทศมากกวาตนเอง
3.2 การเปนทหารอาชีพ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหดีที่สุดเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความภูมิใจในการทํางาน ประกอบดวย ความมีระเบียบ วินัย
ความเปนผูนํา ความเสียสละ อดทน ความซื่อสัตย การมุงผลสัมฤทธิ์และการสรางนวัตกรรม
3.3 ความจงรักภักดี : การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งการแสดงออกถึงความเสียสละในการพิทักษรักษาสถาบันใหคงอยูตลอดไป

3.4 ความกลาหาญ : มีความเขมแข็ง เอาชนะความกลัว ไมยอมใหความกลัวมาขัดขวางความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน จากภยันตรายใด ๆ

3.5 การทํางานเปนทีม : มุงเนนการทํางานรวมกันในลักษณะหมูคณะ ดวยความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ในการพิทักษชาติ รักษาสถาบัน
ศาสนา พระมหากษัตริย ประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ
3.6 การยึดระบบอาวุโส : ยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหาร เคารพผูอาวุโส และปฏิบัติตามคําสั่งผูอาวุโส ซึ่งเปนวัฒนธรรมการอยูรวมกันของกองทัพ เพื่อสรางวินัย ความสามัคคี
การใหเกียรติยอมรับ และเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
3.7 ความโปรงใส : เปนองคกรที่สามารถตรวจสอบได ทั้งจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน โดยมุงหวังใหเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับและศรัทธาจากประชาชน
รวมทั้งเปนองคกรตนแบบใหกับหนวยงานภายในประเทศ
3.8 ความยุติธรรม : เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการดวยความยุติธรรม มุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสูความเทาเทียม อางอิงศักยภาพบุคลากรโดยสิ่งที่สามารถวัดคาได
ภายใตมิติที่รอบดานปราศจากระบบอุปถัมภและการแบงฝกฝาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสามัคคีในกองทัพบก กําลังพลมุงพัฒนาความรูความสามารถของตนเองเพื่อ ความกาวหนา
อันจะทําใหกองทัพบกเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ
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4. ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย กลยุทธหลัก ผลผลิต และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
(ประเด็นยุทธศาสตร ทบ. ที่ 1 การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย)

1. โครงการ การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค

ผลผลิต/โครงการ

กร.ทบ.

ยก.ทบ.

หนวยรับผิดชอบ

กลยุทธ : ก. พัฒนาระบบ ถวายความปลอดภัย และพิทักษรักษา สถาบันพระมหากษัตริย
ข. สงเสริม เทิดทูน และเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งพิทักษและปองกันสถาบันพระมหากษัตริย
เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ : สถาบันพระมหากษัตริยมีความปลอดภัยสูงสุด
และไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จของการพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ และ
การปฏิบัติตามพระราชประสงค /รอยละ 100

2. จํานวนกิจกรรมการเทิดทูดสถาบันพระมหากษัตริย/ ไมนอยกวา 665 ครั้ง 2. โครงการ การเทิดทูน ปองกัน รวมทั้งตอบโต และทําความเขาใจ
มิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
(ประเด็นยุทธศาสตร ทบ. ที่ 5 การเสริมสรางความรวมมือดานการทหารกับตางประเทศ)
กลยุทธ

1. ผลผลิต การสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงในตางประเทศ

ยก.ทบ.

ขว.ทบ.

หนวยรับผิดชอบ

2. โครงการ การเสริมสรางความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน
มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ

ผลผลิต/โครงการ

: รักษา และเสริมสรางความสัมพันธความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ องคการระหวางประเทศ และบทบาท
ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหวางประเทศ เพื่อเผชิญภัยคุกคามและความทาทายรวมกัน โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการใน
กรอบประชาคมอาเซียน ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560 - 2564 และการรักษาสมดุลของความสัมพันธกับ
ประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งพัฒนากลไกในการดําเนินการพัฒนาองคกร และบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ : มีความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับ
ประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศ
มหาอํานาจและองคการระหวางประเทศ ตามกรอบความเรงดวนที่รัฐบาล
กําหนด รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพภายใตกรอบสหประชาชาติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1.1 รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการดําเนินการดานความมั่นคงใน
ตางประเทศ /ไมนอยกวารอยละ 90
1.2 จํานวนครั้งในการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหาร
กับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ /ไมนอยกวา 238 ครั้ง
2. กิจกรรมความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน /
ไมนอยกวา 19 ครั้ง
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ศปก.ทบ.

หนวยรับผิดชอบ

1. โครงการ แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

กร.ทบ.

ผลผลิต/โครงการ

2. โครงการ สรางความปรองดองสมานฉันท

: การดําเนินงานและการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐภายใตกรอบของกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
(ประเด็นยุทธศาสตร ทบ. ที่ 3 การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน)
กลยุทธ
เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการที่ 3.1 : เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
มีแนวโนมที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตตามที่ไดรับมอบหมาย / ไมนอยกวารอยละ 90

เปาหมายการใหบริการ 3.2 : ความแตกแยกในสังคมไทย มีแนวโนมที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ / ไมนอยกวา 102,000 คน
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เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ 3.3 : การแพรระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ
มีแนวโนมลดลง
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. กลุมเปาหมาย/เปาหมายที่กําหนดไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด /
ไมนอยกวา 32,000 คน

ผลผลิต/โครงการ

3.โครงการ ปองกันยาเสพติด

5.โครงการ บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

2.1 ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติดตามที่ไดรับ 4.โครงการ ปราบปรามยาเสพติด
มอบหมาย / ไมนอยกวารอยละ 90
2.2 จํานวนพื้นที่ในการดําเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด /
จํานวน 7 พื้นที่ กกล.
3. จํานวนผูเขารับการบําบัดฟนฟู / ไมนอยกวา 3,217 คน

หนวยรับผิดชอบ

ศปก.ทบ.

ศปก.ทบ.

ศปก.ทบ.
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เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ 3.4 : พื้นที่ตามแนวชายแดนทางบกไดรับความ
คุมครองไมใหมีการรุกล้ํา
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จการรักษาความมั่นคงชายแดนตามแผน
/ไมนอยกวารอยละ 90
เปาหมายการใหบริการ 3.5 : พื้นที่รับผิดชอบของ ทบ. มีการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย / ไมนอยกวารอยละ 90

ศปก.ทบ.

หนวยรับผิดชอบ

6.โครงการ รักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล

ศปก.ทบ.

ผลผลิต/โครงการ

7.โครงการ จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
(ประเด็นยุทธศาสตร ทบ. ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน)
กลยุทธ

1.โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน
2.โครงการ พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
3.โครงการ พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กร.ทบ.

กร.ทบ.
กร.ทบ.
กร.ทบ.

หนวยรับผิดชอบ

2.โครงการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตทหาร

ผลผลิต/โครงการ

: การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยใชศักยภาพของ ทบ. รวมทั้งพัฒนากลไกในการดําเนินการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาใชประโยชนจากความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งในประเทศและนอกประเทศ

เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ 4.1 : ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการที่กองทัพบก
รับผิดชอบมีชีวิตความเปนอยูพื้นฐานที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อชวยเหลือประชาชน /
ไมนอยกวารอยละ 90

เปาหมายการใหบริการ 4.2 : พื้นที่ของ ทบ. ที่มีศักยภาพไดรับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหเปนแหลงทองเที่ยวใน
เขตทหาร
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวในเขตทหารที่ไดรับการพัฒนาและสรางรายได
ใหกับภาครัฐ /30 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ
(ประเด็นยุทธศาสตร ทบ. ที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของกองทัพเพื่อการปองกันประเทศ)
กลยุทธ

หนวยรับผิดชอบ

2. ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ

กพ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ.,
กร.ทบ., สปช.ทบ. และ ศปก.ทบ.

กพ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ.,
กร.ทบ., สปช.ทบ. และ ศปก.ทบ.

ขว.ทบ. และ ศปก.ทบ.

3.โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพดานขาวกรองทหาร

ผลผลิต/โครงการ

: จัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนาใหกองทัพมีความพรอมในการใชกําลังเพื่อการปองกัน ปองปราม แกไข และยุติความขัดแยง และพัฒนาศักยภาพทางทหาร
เพื่อมุงไปสูความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ.2569

เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
เปาหมายการใหบริการ : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางทหาร ที่อาจเกิดจากความขัดแยง อันเนื่องมาจากปญหาเขตแดน และ
พื้นที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุงไปสูความ
ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ.2569
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย :
1. รอยละความสําเร็จในการเตรียมความพรอมในการปองกันประเทศ /
ไมนอยกวารอยละ 90

2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก /
ไมนอยกวารอยละ 90 ของแผนที่กําหนด
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รายการบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายการใหบริการ / ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ

รายการ บุคลากรภาครัฐ

รายการ

หนวยรับผิดชอบ

กพ.ทบ.
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