๑ การพิทกั ษ์ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อ

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
-ตัวชี้วดั การจัดกาลัง ถปภ. พระบรมมหาราชวัง/พระตาหนักต่างๆ, การแปรพระราชฐาน, การเสด็จฯ
ในวโรกาสต่างๆ
-เป้าหมาย การปฏิบตั ิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และสมพระเกียรติ
กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าตรวจ/รายงานการกระทาที่บอ่ นทาลายสถาบันฯเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป
-ตัวชี้วดั จานวนการกระทาที่บอ่ นทาลายสถาบันฯ ที่ตรวจพบและรายงาน
-เป้าหมาย การกระทาที่บอ่ นทาลายสถาบันฯ ลดลง หรืออยู่ในวงจากัด
กิจกรรมที่ ๓ การชี้แจงข้อเท็จจริง/ตอบโต้ประเด็นข่าวสารที่บดิ เบือน/บ่อนทาลายสถาบันฯ
-ตัวชี้วดั จานวนการชี้แจงข้อเท็จจริง/ตอบโต้ประเด็นข่าวสารที่บดิ เบือน/บ่อนทาลายสถาบันฯ
-เป้าหมาย ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข่าวสารที่บดิ เบือน/บ่อนทาลายสถาบันฯ
กิจกรรมที่ ๔ การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ อาทิ กิจกรรมถวายพระพร,กิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ ฯลฯ
-ตัวชี้วดั จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ
-เป้าหมาย ประชาชนเกิดจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันฯ และบุคคลในสถาบันฯ

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

หน่วยรับผิดชอบ กช.

หมายเหตุ

หลัก

รอง

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)
กพ.ทบ.

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)
กร.ทบ.

กยข.กช.

กกร.กช.

/ / / /

หน่วยรับผิดชอบ กช.

กรอบเวลา

หลัก

รอง

ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

นโยบายของ ผบ.ทบ.

หน่วยรับผิดชอบ

ข้อ

หน่วยรับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารปีแห่งการปฏิบัตงิ านของกองทัพบกทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน
ด้านยุทธการ
ของกรมการทหารช่าง

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ ๕ การเผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบันฯผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สิ่งพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์,อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
-ตัวชี้วดั จานวนข้อมูลเทิดทูนสถาบันฯ ที่เผยแพร่
-เป้าหมาย ประชาชนรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯและบุคคลในสถาบันฯ อย่างถูกต้อง/ต่อเนื่อง

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)
กร.ทบ.

กยข.กช.

กกร.กช.

กิจกรรมที่ ๖ การฝึกอบรมบุคลากรของ ทบ. ในการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบันฯ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ตัวชี้วดั จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบันฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบันฯ ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถนาไปถ่ายทอดขยายผลในหน่วยต่อไปได้

ยก.ทบ.
(กทส.ฯ)

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

กพ.ทบ.
กบ.ทบ.,
สปช.ทบ.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

ยก.ทบ.
(กศท.ฯ)
กพ.ทบ.

กยข.กช.

รร.ช.กช.

/ / / /

หน่วยรับผิดชอบ กช.

กรอบเวลา

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการให้มีความทันสมัย
-ตัวชี้วดั มีการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการให้มีความทันสมัยทุก ๕ ปี
-เป้าหมาย รร.เหล่า/สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการให้มีความทันสมัยทุกหน่วย (จานวน ๒๔ หน่วย)

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๒ การปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารของ ทบ. ให้มีความสอดคล้องทั้งระบบ
-ตัวชี้วดั หลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหารมีมาตรฐานและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระบบทุกระดับ
-เป้าหมาย สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีหลักสูตร
การฝึกศึกษาวิชาทหารที่มาตรฐานและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระบบในทุกระดับ

ยก.ทบ.
(กศท.ฯ)
ยศ.ทบ.

รอง

หลัก

รอง

กยข.กช.

รร.ช.กช.

/ / / /

ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

ไตรมาส ๑/
ไตรมาส ๒/
ไตรมาส ๓/
ไตรมาส ๔/
ปี ๕๙ เป็น

หลัก

๒ การดูแลสวัสดิการของกาลังพล
ชั้นผู้น้อย
๓ การพัฒนาการฝึกศึกษา
๓.๑ การปรับปรุงระเบียบ
หลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนใน รร.เหล่าสาย
วิทยาการและ รร.สธ.ทบ.

หมายเหตุ

หน่วยรับ

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

หน่วยรับผิดชอบ

ข้อ

/ / / /

หมายเหตุ

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๕ การประเมินผลกาลังพลที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และ
หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ.
-ตัวชี้วดั ผลการประเมินกาลังพลที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
-เป้าหมาย กาลังพลที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษารร.เหล่า/สายวิทยาการ
และ หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตร

๓.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ

กยข.กช.

รร.ช.กช.

/ / / /

ยก.ทบ.
(กศท.ฯ)
ยศ.ทบ.

กยข.กช.

รร.ช.กช.

/ / / /

หน่วยรับผิดชอบ กช.

กรอบเวลา

หลัก

รอง

ยก.ทบ.
(กศท.ฯ)
ยศ.ทบ.

กยข.กช.

รร.ช.กช.

กพ.ทบ.

-

-

ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

ยก.ทบ.
(กศท.ฯ)
ยศ.ทบ.

หน่วยรับผิดชอบ

การศึกษาทั้งหลักสูตรการผลิต หลักสูตรสาหรับ น.ประทวน และหลักสูตร น.สัญญาบัตร
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยและชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่า ร.,ม.,ป.,ช. และ ส.
มุ่งสู่การปฏิบตั ิการรบระดับกรมผสม
-ตัวชี้วดั กาลังพลของ เหล่า ร.,ม.,ป., ช. และ ส. ที่เข้ารับการศึกษาสามารถปฏิบตั ิการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
-เป้าหมาย กาลังพลของ เหล่า ร.,ม., ป., ช.และ ส. ที่เข้ารับการศึกษาทุกนายได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มุ่งสู่การปฏิบตั ิการรบระดับกรมผสมตามแผนพัฒนา ทบ.
กิจกรรมที่ ๔ การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และ หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ.
-ตัวชี้วดั ๑) การนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการบริหารการศึกษาโดยการจัดการศึกษาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-learning) อย่างน้อย ๑ รายวิชา
๒) มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
-เป้าหมาย ๑) สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และ หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ.
นาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการบริหารการศึกษา/นามาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ทุกหน่วย
๒) สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และ หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ.ทุกหน่วย
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการทุกหลักสูตร

หมายเหตุ

/ / / /

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรมที่ ๑ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการฝึกตามวงรอบประจาปี
-ตัวชี้วดั ๑) แผนงานการฝึกตามวงรอบประจาปี มีการประเมินผลตามมาตรฐานการตรวจสอบ
๒) จานวนหน่วยทาการฝึกตามแผนงานประจาปีผ่านการมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ.
-เป้าหมาย ๑) แผนงานการฝึกตามวงรอบประจาปีมีการประเมินผลตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ.
ครบ ๔ รายการฝึกหลัก
- การฝึกทหารใหม่ จานวน ๓๑๕ หน่วย
- การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ. จานวน ๔๘ หน่วย
- การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของ ทบ. จานวน ๕๐ หน่วย
- การฝึกเป็นหน่วย กองพัน ของ ทบ. จานวน ๓๐ หน่วย
๒) จานวนหน่วยทาการฝึกตามแผนงานตามมาตรฐานการตรวจสอบของ ทบ. ทุกหน่วย
- การฝึกทหารใหม่
- การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ.
- การฝึกเป็นหน่วย กองร้อยของ ทบ.
- การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ของ ทบ.

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๒ การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบการแข่งขันการฝึกหน่วย ของ ทบ.
-ตัวชี้วดั ๑) การแข่งขันการฝึกหน่วยของ ทบ. มีมาตรฐานในการตรวจสอบตามแผนฯ
๒) จานวนการร้องเรียนของหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันฯ
-เป้าหมาย ๑) การแข่งขันการฝึกหน่วยของ ทบ. มีมาตรฐานในการตรวจสอบครบจานวน
๖ รายการแข่งขัน
๒) จานวนการร้องเรียนของหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่ลดลง
๔ การพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพ กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือมีการปรับอัตราการจัด

ยก.ทบ.
(กกฝ.ฯ)
ยศ.ทบ.

กยข.กช.

นขต.กช.
/ / / /
ระดับกองร้อย
และกองพันที่มี
การฝึกตามวงรอบ

หน่วยรับผิดชอบ กช.
หลัก

ยก.ทบ.
(กกฝ.ฯ)
ยศ.ทบ.

กยข.กช.

ยก.ทบ.

กยข.กช.

รอง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

ยศ.ทบ.

หน่วยรับผิดชอบ

ของครู/อาจารย์ ใน รร.เหล่า
สายวิทยาการและ รร.สธ.ทบ.
๓.๓ การตรวจสอบการฝึกอย่าง
จริงจัง เป็นมาตรฐานและยุติธรรม

หมายเหตุ

นขต.กช. ระดับ / / / /
กองพันที่เข้าร่วม
การแข่งขันตาม
รายการที่กาหนด

กกบ.กช.

/ / / /

หน่วยรายงาน

ของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

- การเสริมสร้าง พัน.ปพ.
- การเสริมสร้าง กรม ฝสธ.
- การปรับ จทบ. เป็น มทบ.
- การประเมินผลการปรับเป็น กรม/พัน.ร. รูปแบบใหม่
-ตัวชี้วดั ความคืบหน้าของการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือมีการปรับอัตราการจัด
-เป้าหมาย เป็นไปตามแผน/อนุมัติหลักการ ทบ.

นโยบายของ ผบ.ทบ.

(กนผ.ฯ)

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. ระยะที่ ๑ (ปี ๕๖ - ๕๙) ของ
หน่วยต่างๆ เช่น
- การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกาลังรบของ ทบ. เพื่อการใช้กาลังที่สอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่
- การกาหนดรูปแบบกาลังรบผสมเหล่าระดับกรม
- การแปรสภาพ บชร. เป็น ศบร.ทภ.
- การ Outsource งานส่งกาลังบารุงบางประเภท
-ตัวชี้วดั ความคืบหน้าของการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.
-เป้าหมาย เป็นไปตามแผน/อนุมัติหลักการ ทบ. หรือดาเนินการจนได้รับการอนุมัติหลักการ

ยก.ทบ.
(กนผ.ฯ)

กวก.กช.

หน่วยรับผิดชอบ กช.
หลัก
กยข.กช.

รอง

เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

- การเสริมสร้าง ทน.๔

หน่วยรับผิดชอบ

ข้อ

๔.๑ การพัฒนาการปฏิบตั ิภารกิจ

กกบ.กช.
/ / / /
กคช.กช.
กวก.กช.
ช.๒๑
พัน.บร.กบร.กช.
พัน.ช.คมศ.
ช.พัน.๑๑๑
ช.พัน.๖๐๒
ช.พัน.๕๑
พัน.ช.กช.ร้อย.๑

หมายเหตุ

หน่วยรายงาน
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๔.๓ การเสริมสร้างความพร้อมรบ กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความพร้อมรบตามแผนพัฒนา ทบ.ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
-ตัวชี้วดั หน่วยที่ได้รับการเสริมสร้างตามแผนที่กาหนด
หน่วยระดับกองพันสามารถสนธิ
-เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยกาลังรบ/ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยสนับสนุน
กาลังระดับกองร้อยจากกาลังภายใน
กิจกรรมที่ ๒ การตรวจสภาพความพร้อมรบ
กองพันเดียวกัน
-ตัวชี้วดั ขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยก่อนรับภารกิจ
-เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยกาลังรบ/ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยสนับสนุน
๕ การพัฒนาระบบงานข่าว

๖ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์
และยุทโธปกรณ์

กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงแนวทางการเสนอและพิจารณาความต้องการยุทโธปกรณ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของหน่วยใช้ทั้งชนิดและจานวน
-ตัวชี้วดั การจัดทาแนวทางการเสนอและพิจารณาความต้องการยุทโธปกรณ์
-เป้าหมาย ได้รับอนุมัติ
กิจกรรมที่ ๒ การกาหนดมาตรฐาน การคัดเลือกแบบและการรับรองแบบของยุทโธปกรณ์

ยก.ทบ.
(กกจ.ฯ)

-

หน่วยรับผิดชอบ กช.

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาระบบการจัดทาอัตราของกองทัพมิตรประเทศ
-ตัวชี้วดั ความคืบหน้าของการจัดการประชุมปฏิบตั ิการฯ
-เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้เรื่องระบบการจัดทาอัตราของกองทัพมิตรประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ

๔.๒ การพัฒนาระบบการจัดทา
อัตราของ ทบ. ทั้งระบบ

ช.ร้อย.๑๔
ช.ร้อย.๑๘
ช.ร้อย.๑๑๕
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ร้อย.ช.ซบร.หนัก
-

หลัก

รอง

ยก.ทบ.
(กยก.ฯ)

กยข.กช.

นขต.กช.
ระดับกองพัน

/ / / /

ยก.ทบ.
(กยก.ฯ)

กยข.กช.

นขต.กช.
ระดับกองพัน

/ / / /

ขว.ทบ.
ยก.ทบ.
กร.ทบ.
ยก.ทบ.
(กนผ.ฯ)

-

-

กยข.กช.

กกบ.กช.

/ / / /

กยข.กช.

กวก.กช.

/ / / /

ยก.ทบ.

หมายเหตุ

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

นโยบายของ ผบ.ทบ.

๗ การป้องกันชายแดน
๗.๑ การคงการวางกาลังเพื่อการ
ป้องกันการรุกล้าอธิปไตย

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

หน่วยรับผิดชอบ กช.
หลัก

รอง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

(กวพ.ฯ)

หน่วยรับผิดชอบ

-ตัวชี้วดั แบบและคุณลักษณะของยุทโธปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน
-เป้าหมาย ทบ.มีแบบและคุณลักษณะของยุทโธปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานและการรับรอง
แบบยุทโธปกรณ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมสาหรับจัดหาเข้ามาใช้งานของ ทบ. ในแต่ละปีงบประมาณ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ ๑ การจัด/วางกาลังป้องกันชายแดน
-ตัวชี้วดั
๑) สถานการณ์ภยั คุกคามในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) วิถีชีวติ ความเป็นอยู่ของ ปชช.ในพื้นที่
-เป้าหมาย ความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่ปชช.พึงพอใจ/ความเป็นอยู่ดีขึ้น
กิจกรรมที่ ๒ การจัดเตรียมกาลังตามแผนเผชิญเหตุ
-ตัวชี้วดั ขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยในการนากาลังเข้าปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้
-เป้าหมาย หน่วยพร้อมเผชิญสถานการณ์ตามลาดับความเร่งด่วน/กรอบเวลาที่กาหนด
กิจกรรมที่ ๑ การพบปะ/พัฒนาสัมพันธ์กับผู้นาทางทหารของประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับ
๗.๒ การเสริมสร้างความร่วมมือ
-ตัวชี้วดั ความร่วมมือในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ
ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน
-เป้าหมาย ปัญหาได้รับการแก้ไขระดับพื้นที/่ กิจกรรมการพัฒนาร่วม

ฝยก.
ศปก.ทบ.

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ฝยก.
ศปก.ทบ.

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ฝยก.
ศปก.ทบ.

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

๗.๓ ห้ามการยุ่งเกี่ยวกับการกระทา
ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

ฝกพ.
ศปก.ทบ.
ฝ่ายต่างๆ
ศปก.ทบ.
ฝกบ.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

๗.๔ การปรับปรุงฐานปฏิบตั ิการ

นโยบายของ ผบ.ทบ.

๘ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศและการรักษา
ความมั่นคงภายใน
๘.๑ การสนับสนุนการดาเนิน
การของรัฐบาล และ คสช.
ในการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย และการเสริมสร้างความ
ความปรองดองสมานฉันท์

๘.๒ การจัดตั้ง เสริมสร้างและ
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่ม
ประชาชนหรือมวลชน
๙ การแก้ไขปัญหา จชต.
๙.๑ การแก้ไขปัญหา ยึดถือ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา"

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดกาลังสนับสนุนการปฏิบตั ิของ คสช. และ กกล.รส. รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบจาก คสช. หรือรัฐบาล
ตัวชี้วดั
๑) สถานการณ์ภยั คุกคามในห้วงเวลา
๒) ความร่วมมือของ ปชช.ในการดูแลพื้นที/่ การแก้ไขสถานการณ์
เป้าหมาย การควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อย/ความมั่นคง/ปลอดภัย/ไม่กระทบ
ต่อวิถีชีวติ ปชช. เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

หน่วยรับผิดชอบ กช.
หลัก

รอง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

ข้อ

ศปก.ทบ.
ฝยก.
ศปก.ทบ.
หน่วยรับผิดชอบ

ตามแนวชายแดนให้เป็นมาตรฐาน

หมายเหตุ

ฝยก.
ศปก.ทบ.

กยข.กช.

กบร.กช.
/ / / /
(บก.ควบคุม
กกล.ฉก.รส.(กช.))

ฝกร.
ศปก.ทบ.
ฝ่ายต่างๆ
ศปก.ทบ.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

ศปป.๕
กอ.รมน.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

๙.๒ การเตรียมกาลังลงปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ จชต.

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดเตรียมกาลังสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต.ประจาปี และกรณีเร่งด่วน
ตัวชี้วดั

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

นโยบายของ ผบ.ทบ.

หน่วยรับผิดชอบ

ข้อ

หน่วยรับผิดชอบ กช.

หมายเหตุ

หลัก

รอง

ฝยก.
ศปก.ทบ.

กยข.กช.

ช.๒๑

ศปป.๕
กอ.รมน.
ศปป.๕
กอ.รมน.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

ศปป.๕
กอ.รมน.
ศปป.๕
กอ.รมน.
ฝกร.
ศปก.ทบ.
กร.ทบ.
กรม ฝสธ.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ยก.ทบ.ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

/ / / /

๑๐ การช่วยเหลือประชาชน
๑๑ การสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

ข้อ

นโยบายของ ผบ.ทบ.

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

หน่วยรับผิดชอบ กช.
หลัก

รอง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

๙.๓ การปฏิบตั ิภารกิจรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๙.๔ การดารงความมุ่งหมายให้
หน่วยในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิภารกิจแก้ไชปัญหา จชต.
๙.๕ การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ชุดปฏิบตั ิภารกิจการพลเรือน
๙.๖ การประเมินผล

หน่วยรับผิดชอบ

- ขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วย
- การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
เป้าหมาย หน่วยมีความพร้อมและสามารถเข้าปฏิบตั ิงาน/แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

ข้อ

นโยบายของ ผบ.ทบ.
๑๒.๒ การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านภาษาของกาลังพล
๑๒.๓ การเตรียมการร่วม

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทาบันทึกความร่วมมือทางทหารแบบทวิภาคี (MOU)
-ตัวชี้วดั การจัดทาบันทึกความร่วมมือ
-เป้าหมาย การริเริ่ม/ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศอาเซียน
ที่ยังไม่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ การสนับสนุนการดาเนินการในกรอบ กห. (ADMM, ADMM Plus)
-ตัวชี้วดั การดาเนินกิจกรรมตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่อาเซียน
-เป้าหมาย เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพทย์ทหารอาเซียน
-ตัวชี้วดั การดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ
-เป้าหมาย เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
กิจกรรมที่ ๔ การฝึกร่วม/ผสม
-ตัวชี้วดั การดาเนินการฝึกร่วม/ผสมตามห้วงเวลาที่กาหนด
-เป้าหมาย เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
กิจกรรมที่ ๕ การเยือน ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียนของ ผบ.ทบ.
-ตัวชี้วดั มีการเยือนตามแผนและการขยายความร่วมมือทางทหารแบบทวิภาคี
-เป้าหมาย มีการเยือนตามแผนและมีการแสดงเจตนาขยายความร่วมมือทางทหาร

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ การฝึกผสม รหัส AARM 2014

ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

หมายเหตุ

หลัก

รอง

ยก.ทบ.
(กนผ.ฯ)

-

-

ยก.ทบ.
(กนผ.ฯ)

กยข.กช.

กกบ.กช.

ยก.ทบ.
(กนผ.ฯ)

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ยก.ทบ.
(กฝผ.ฯ)

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ขว.ทบ.

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

กพ.ทบ.
ยศ.ทบ.
ยก.ทบ.

หน่วยรับผิดชอบ กช.

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

/ / / /

หน่วยรายงาน
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กรอบเวลา
ไตรมาส ๑/๕๘
ไตรมาส ๒/๕๘
ไตรมาส ๓/๕๘
ไตรมาส ๔/๕๘
ปี ๕๙ เป็นต้น

๑๒ การเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
๑๒.๑ การเสริมสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือ

หน่วยรับผิดชอ

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

หน่วยรับผิดชอบ

ข้อ

หมายเหตุ

หลัก

รอง

-

-

ยก.ทบ. ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

ทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี
กลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ ๒๔
ณ ประเทศเวียดนามและ
การเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ ๒๕

-ตัวชี้วดั จานวนรางวัลที่ได้รับจากการร่วมทดสอบ
-เป้าหมาย ได้รับรางวัลไม่ต่ากว่าปี ๒๐๑๓
กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมการฝึกผสม รหัส AARM 2015
-ตัวชี้วดั การดาเนินการตามแผนงาน
-เป้าหมาย การจัด AARM ๒๐๑๕ เป็นไปตามแผนที่กาหนด

(กฝผ.ฯ)
ขว.ทบ.
ยก.ทบ.
(กฝผ.ฯ)
ยศ.ทบ.

-

-

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
( สุธีร์ อาไพวิทย์ )
หน.กยข.กช.
พ.ย.๕๗

กช. ไม่เกี่ยวข้อง

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

