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กลาวทั่วไป
 สถานการณโลกในปจจุบัน อยูในชวงเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ 
และประเทศมหาอํานาจไดเขามามีบทบาทและขยายอิทธิพลในภูมิภาค และใชกลไก
ความรวมมอืทางเศรษฐกจิตางๆ ตลอดจนมกีารอางประเดน็สทิธมินษุยชน ประชาธปิไตย 
และสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือในการแขงขัน ประเทศตางๆ จึงไดมีการรวมกลุมกัน 
เพ่ือถวงดลุกบัมหาอาํนาจ นอกจากนีย้งัมกีารเปดเสรใีนภมูภิาค ซึง่นาํไปสูความเชือ่มโยง
ในทุกระบบ ตลอดจนยังมีความขัดแยงดานลัทธิอุดมการณและความเช่ือทางศาสนา
ในทางกลบักนัโลกมคีวามเปลีย่นแปลงจากโลกาภวิตันและความกาวหนาทางวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดด ซึ่งกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน 
อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ Internet of Things หุนยนต เปนตน สําหรับภูมิภาค
อาเซียนยังมีปญหาความขัดแยงทางดินแดนและอาณาเขตทางทะเล แตการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน มีทิศทางความรวมมือที่แนนแฟนในทุกดาน 
 สถานการณภายในประเทศ ซึ่งอยูในชวงเปลี่ยนผานไปสูการปฏิรูปประเทศ 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ พบวายังมีปจจัยที่กระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาต ิความเปราะบางทางการเมือง รวมทัง้ปญหาความยากจนยงัเปนประเดน็ทาทาย 
นอกจากน้ีไทยยงัตองเผชญิปญหาความมัน่คงในหลากหลายมติ ิซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรนุแรง 
และมคีวามซับซอนมากยิง่ข้ึน อาท ิความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ยาเสพติด ภัยพิบัติ ความเหลื่อมลํ้า
ในหลายมิติ และการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนตน
 จากสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงดังกลาว กองทัพไทยจึงมีภารกิจสําคัญ
ที่ตองดําเนินการ คือ การรักษาความมั่นคง การปกปองอธิปไตยและรักษาผลประโยชน
ของชาตใินทกุมิต ิรวมท้ังสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสาํคญัของชาติ และสนบัสนนุ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ จึงตองมีการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเตรียมกําลัง
และการใชกําลงั โดยมุงไปสูการปฏบิตักิารรวมจะเปนปจจยัสําคญัในการขับเคลือ่นกองทัพไทย 
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจไดอยางหลากหลายมิติ และมีความประสาน
สอดคลอง สามารถสนองตอบตอนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕



 ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

 ๒. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

  และความสงบสุขของประเทศ

 ๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 ๔. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก

 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย

 ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค

 ๗. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก

 ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของ

  คนไทยทุกชวงวัย

 ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

 ๑๐. การฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม

  เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน

 ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

 ๑๒. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก ๑๒ ดาน

๖



๑.  การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน

๒.  การปรบัปรงุระบบสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

๓.  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๔.  การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๕.  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

๖.  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

๗.  การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑

๘.  การแกไขปญหาทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ฝายการเมอืง

  และฝายราชการประจํา

๙.  การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน

  ภาคใต

๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

๑๒. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน

  และการดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง

๗



 ใหความสําคัญและความเรงดวนสูงสุดในการพิทักษรักษา และเทิดทูนสถาบัน

 พระมหากษัตริย

 สบืสาน รกัษา ตอยอดศาสตรพระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน 

 และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 เสริมสรางศักยภาพกองทัพและระบบการปองกันประเทศใหมีความพรอม

 พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการอวกาศ และการปฏิบัติการดานไซเบอร

 รองรับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ

 สรางการรบัรูและความเขาใจแกประชาชนใหรบัทราบขอมลูท่ีถูกตองและเพียงพอ 

 เพื่อขจัดปญหาการสรางขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ

 ดํารงความต อเน่ืองในการสนับสนุนการแก ไขป ญหาท่ีสําคัญของชาติ

 ปญหาความเดือดรอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ดํารงความตอเนื่องในการสนับสนุนการแกไขปญหาของโรคโควิด - 19 

 และการควบคุมโรคติดตออุบัติใหม และโรคติดตออุบัติซํ้าของรัฐบาล

 เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงและความรวมมือทางทหารกับประเทศ

 สมาชิกอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรระหวางประเทศ

 บรูณาการการใหความชวยเหลอืประชาชนไดอยางทนัทวงท ีรวมท้ังพฒันาใหเปน

 มาตรฐานสากล

 ใชศกัยภาพและทรพัยากรของกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกจิใหม

 ในภูมิภาค

นโยบายเรงดวน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

๘



 ศกึษาแนวทางการปฏบัิตขิองกระทรวงกลาโหม รองรบัฐานวิถชีวีติใหมใหครอบคลมุ

 ทุกมิติ

 เร งรัดการจัดทําและขับเคลื่อนแผนระดับที่ ๓ รวมทั้งใหความสําคัญกับ

 การรายงานผลการดําเนินโครงการสําคัญ

 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของกระทรวงกลาโหมและกําลังพล

 ใหมีขนาดเหมาะสม

 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการการฝกและศกึษา โดยมุงเนนการใชภาษาตางประเทศ

 มากยิ่งขึ้น

 เรงรัดการสงเสริมอุตสาหกรรมปองกันประเทศ มุงสูการผลิตใชในราชการ

 อยางเปนรูปธรรม

 นาํกาํลงัพลสาํรองเขาทาํหนาทีท่หารชัว่คราว จากหนวยนํารองไปสูหนวยกาํลงัรบ

 และหนวยสนับสนุนการรบ

 นาํขาราชการพลเรอืนกลาโหมมาบรรจรุบัราชการ ทดแทนกาํลงัทหารประจําการ

 สงเสริมและพัฒนาระบบงานปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

 เรงรัดในการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ

๙



 กองทัพไทยพิทักษรักษา ปกปอง เทิดทูนพระมหากษัตริยองคจอมทัพไทย

และนอมนาํแนวทางพระราชทานมาดาํเนนิการใหเกดิประโยชนสูงสดุแกประเทศชาติ

และประชาชน

 ดํารงไวซึง่พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษตัรยิเจา ตลอดจนพทิกัษรกัษา

เอกราช อธปิไตย บรูณภาพแหงดนิแดน ความมัน่คงของรฐั และผลประโยชนของชาติ

 พัฒนาประเทศและเปนที่พึ่งของประชาชน โดยดูแลและสรางโอกาส

ใหประชาชนในพืน้ทีห่างไกลยากลาํบาก และทรุกนัดาร มคีวามเปนอยูทีด่อียางพอเพยีง 

เพื่อพัฒนาใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศตอไป

 สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยยึดมั่นในประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง

 สงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 

มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองคกรระหวางประเทศ อยางสมดุล ทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศโดยรวม

 ปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพอยางเปนปกแผน และพัฒนาเสริมสราง

กองทัพใหเขมแข็ง ทันสมัย ใชแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลัก

ธรรมาภิบาล ใหเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

 ปกครองผูใตบงัคับบญัชาดวยความเปนธรรม ยึดมัน่ตามสายการบงัคบับัญชา 

เพื่อความเปนปกแผนของกองทัพไทยและดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางท่ัวถึงและ

ตอเนื่อง

เจตนารมณผูบัญชาการทหารสูงสุด

๑๐



คอื กองทพัไทยเปนกองทพัทีม่คีวามเขมแขง็ สงางาม มศีกัดิศ์ร ี

ไดรับการสนับสนุนและยอมรับจากประชาชน รวมทั้งนานา

อารยประเทศ

ผลลัพธที่ตองการ

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผูบัญชาการทหารสูงสุด

๑๑



เปนกองทัพชั้นนําในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย 

ปฏิบัติการรวมอยางมีประสิทธิภาพทุกมิติ

วิสัยทัศนกองทัพไทย



๑. พิทักษรกัษา ปกปอง เทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย 

 และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒. ปองกันประเทศ และรักษาผลประโยชนของชาติ

๓. รักษาความม่ันคงแหงรัฐ และสนับสนุนการแกไข

 ปญหาสําคัญของชาติ

๔. เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศ

 เพื่อนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตรประเทศและ

 องคการระหวางประเทศ

๕. พัฒนาประเทศ ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 

 และชวยเหลือประชาชน

พันธกิจ

๑๓



 ใหความสําคัญสูงสุดในการพิทักษรักษา ปกปอง เทิดทูน

 สถาบันพระมหากษัตริย

 ถวายความปลอดภัย

 ปองกัน และปราบปรามการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

 เผยแพรพระเกียรตคิณุ และพระราชกรณยีกิจทีส่าํคญัในทุกโอกาส

 นอมนาํพระปฐมบรมราชโองการ “สบืสาน รกัษา ตอยอด” และ

 แนวทางพระราชทาน “ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมีความสุข 

 แกไขในสิ่งที่ผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใตปรัชญา

 ของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักในการดําเนินการ 

๑.การพิทักษรักษา ปกปอง 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

นโยบายทั่วไป

๑๔



 กําลังพลทุกนายจงรักภักดี พิทักษรักษา ปกปอง และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ

 ถวายความปลอดภยัแด พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และพระบรม

วงศานวุงศ ทกุพระองค ใหมคีวามปลอดภยัสงูสดุ ปองกนัและทาํความเขาใจ 

มิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย

 ติดตามตรวจสอบผู กระทําผิดท่ีเผยแพรขอมูลบอนทําลาย

สถาบันหลักของชาติบนเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 

และดําเนินการตอบโต หรือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการบังคับใช

กฎหมายอยางเครงครัด

 สนบัสนนุและจดักจิกรรมเผยแพรพระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพ

และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกโอกาสที่สามารถกระทําได 

เพ่ือสรางความเขาใจ ใหประชาชนมีความจงรักภักด ีและยดึมัน่ในสถาบนั

พระมหากษัตริย

นโยบายเฉพาะ

๑๕



 เผยแพรแนวคิดตามศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศใหเปน

ที่ประจักษในวงกวาง

 สนับสนุนงานตามโครงการพระราชดําริ และโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริอยางเต็มขีดความสามารถ และสมพระเกียรติิ

๑๖



 สนบัสนนุและขยายผลกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตแิละกจิกรรมทีไ่ดรบั

มอบหมาย อาทิ การแสดงการฝกทางทหารประกอบดนตรี การแขงขัน

กองทหารเกียรติยศ การฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองคและเหลาทัพ 

เปนตน

 สนับสนุนและขยายผลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการใหญ

จติอาสาพระราชทานอยางเตม็กําลัง ทัง้ฝายอาํนวยการจติอาสาพระราชทาน 

โรงเรยีนจติอาสาพระราชทาน และกองกาํลงัจติอาสาพระราชทาน โดยมุงเนน

การสรางการมสีวนรวมกบัทุกภาคสวน ในการทีจ่ะสนองพระบรมราโชบาย 

เพือ่พฒันาสิง่แวดลอม และคุณภาพชวีติของประชาชน ในการสรางความกินดี 

อยูดี และการเสียสละเพื่อสวนรวม ใหกับประชาชนในทุกดาน

 พิจารณาจัดตั้งศูนยฝกในลักษณะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 

ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ รองรับการแกไขปญหาความเดือดรอน

และความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน

๑๗



 มีขีดความสามารถและความพรอมในการปองกันประเทศ 

และรักษาผลประโยชนของชาต ิท้ังมติิทางบก มติิทางนํา้ มติทิางอากาศ 

มิติทางอวกาศ  มิติทางไซเบอร  และการปฏิบัติการรวมภายใต

การอาํนวยการของกองบญัชาการกองทพัไทยโดยมุงไปสูการปฏบัิตกิาร

ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations)

นโยบายทั่วไป

๒.การปองกันประเทศ

๑๘



นโยบายเฉพาะ

 พัฒนาและบูรณาการระบบงานขาวกรองของกองทัพไทยใหมี

ประสทิธภิาพ โดยมุงเนนระบบฐานขอมลูรวมดานการขาวของกองทพัไทย

 ปลกูฝงจติสาํนึกการเปนเจาหนาทีร่วบรวมขาวสารใหกบักาํลงัพล

ทุกนาย เพื่อรายงานขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงไดรวดเร็ว ถูกตอง 

ทันเวลา

 พัฒนาขีดความสามารถของนักวิเคราะหขาว ใหสามารถแจงเตอืน

แนวโนมภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองแมนยํา

 บูรณาการการใชประโยชนจากดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อ

ความมั่นคง และดาวเทียมสํารวจ/ถายภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

ศูนยบัญชาการทางทหาร และศูนยปฏิบัติการเหลาทัพ ในการเฝาตรวจ

ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยการกาํหนดบทบาทของกองบญัชาการ

กองทัพไทยในการเปนศูนยกลางของการใชดาวเทียมในกิจการทหาร 

อาทิ ดานการขาวกรอง ดานการติดตอสื่อสาร รวมทั้งการพิจารณา

ใชดาวเทียมรวมของเหลาทัพ สนับสนุนการเฝาตรวจหวงอวกาศของ

กองทัพอากาศ

๑๙



 จัดกําลังและการวางกําลังในการปองกันชายแดนตามระดับ

ภยัคกุคามใหสอดคลองกบัการบรหิารจดัการชายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล 

การจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาการค าชายแดน

การใชประโยชนพื้นที่ที่มีปญหารวมกับประเทศเพื่อนบาน และการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล

 พฒันาขดีความสามารถของศนูยบัญชาการทางทหาร โดยมุงเนน

การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางทหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช

เครอืขายเปนศนูยกลาง (NCO) ใหสามารถใชงานระบบแผนทีส่ถานการณรวม 

(COP) และระบบรายงานเเละแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารทางทหาร (MTF) 

ไดอยางเปนรปูธรรม สามารถเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอมลูกบัศนูยปฏบิตักิาร

เหลาทัพได

 บูรณาการการฝกของกองทัพไทยทุกระดับ ใหสอดคลองกับ

การเตรยีมกาํลงัและใชกาํลังตามแผนปองกนัประเทศและนาํการปฏบิตักิาร

ท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลางมาใชในการฝก รวมทั้งปรับแผนและรูปแบบ

การฝกใหสอดคลองกบัฐานวถีิชวีติใหม ท้ังการฝกกับมติรประเทศ และการฝก

ภายในของกองทัพไทย

 สนับสนุนการขยายเครือขายการติดตอสื่อสาร ระบบควบคุม

บงัคบับัญชา C4I และสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของตาํรวจตระเวนชายแดน 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติการรวมกับกองทัพไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒๐



 พัฒนาขีดความสามารถดานไซเบอรของกองทัพไทย โดยใช

ศูนยไซเบอรทหาร กลไกคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

กองทัพไทย และประชาคมไซเบอรกองทัพไทย ในการบูรณาการรวม

กบัเหลาทพัและหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้สามารถบรูณาการการปฏิบัตกิาร

ทางไซเบอรเขากับการปฏิบัติการทางทหารในมิติอ่ืนๆ ในลักษณะ

การปฏิบัติการรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ใหมคีวามพรอมของกจิการกาํลงัพลสาํรองทางดานบญัชกีารบรรจ ุ

การระดมพล รวมถึงความพรอมในการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร

 พัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีทางการทหาร การสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาทางทหาร เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองที่ตอบสนอง

ตอการเตรียมกําลังรบ

 พฒันาระบบงานสงกาํลังบาํรงุรวม ใหมคีวามพรอมและใชประโยชน

จากงานมาตรฐานยุทโธปกรณทางทหาร ไดแก ระบบวงรอบการสงกําลัง 

ระบบจัดทําบัญชีความตองการทางทหารดานการระดมสรรพกําลัง 

และระบบรายงานสถานภาพความพรอมรบดานการสงกําลังบํารุง

๒๑



 บรูณาการการพฒันาขดีความสามารถและการใชงานยุทโธปกรณ

ที่มีใชรวมกันทุกเหลาทัพ เพื่อสนับสนุนภารกิจการปองกันประเทศ 

โดยการจัดทํา/พัฒนาหลักนิยมรวม การวิจัย/พัฒนา ตลอดจนพัฒนา

ขีดความสามารถของกาํลงัพลเพือ่รองรบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย อาท ิอากาศยาน

ไรคนขบั โดรน ปญญาประดษิฐ (AI) ระบบตรวจจับ (Sensor) ขดีความสามารถ

ดานไซเบอร ขีดความสามารถดานสงครามอิเล็กทรอนิกส เปนตน

 ขยายความรวมมือกับมิตรประเทศดานการสนับสนุนยุทธปจจัย 

ในภาวะวกิฤตริะหวางกนั อาทิ สิง่อุปกรณท่ีเกีย่วของกบักระสนุ วตัถรุะเบิด 

วัตถุเคมี เครื่องประกอบอาวุธปน ชิ้นสวนซอม เปนตน

 ดาํรงความตอเน่ืองการบรูณาการการใชแผนทีก่ลางของกองทพัไทย 

เพ่ือสนบัสนุนการปฏบิตักิารรวมของกองทพัไทยภายใตการอํานวยการยทุธรวม

ของกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๒



 สรางเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให

การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพดานการปองกันประเทศ 

และภารกิจเพื่อความมั่นคง

 สงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูลและสารสนเทศผานเครือขายรวม

กองทัพไทย (One Network)

 พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย ใหสามารถ

ควบคุม อํานวยการ และสัง่การ การปฏิบตักิารท่ีใชเครือขายเปนศนูยกลาง 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรม

 เสรมิสรางความม่ันคงชายแดน โดยเพ่ิมบทบาทของกองอาํนวยการ

ปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน (กอ.นชท.) ในการ

ขับเคล่ือนนโยบายการแกไขปญหาความมั่นคงชายแดน รวมทั้งสนับสนุน

การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและ

การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหเกื้อกูลตอการปองกันประเทศ

๒๓



๓.การรักษาความมั่นคงของรัฐ

 สนบัสนนุรฐับาลในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรชาต ิระยะ ๒๐ ป 

แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ และการแกไข

ปญหาสําคัญของชาติ

 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ โดยผนึก

กําลังทุกภาคสวนภายใตภารกิจ "รวมไทยสรางชาติ"

นโยบายทั่วไป

๒๔



 พัฒนาขีดความสามารถงานดานการขาวของภัยคุกคามที่มิใช

ทางทหาร ใหสอดคลองกบัสภาวะแวดลอมดานความมัน่คง อาท ิภยัคกุคาม

ทางไซเบอร การตอตานการกอการราย และการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ เปนตน

 พฒันาขีดความสามารถงานตอตานขาวกรอง ทัง้เชงิรบัและเชงิรกุ 

อาท ิมาตรการรักษาความปลอดภัยทีต่ัง้หนวยทหาร รวมทัง้กวดขนัการใช

สื่อสังคมออนไลนของกําลังพล มิใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนความลับ

ของทางราชการเปนอันขาด

 สนบัสนนุการสรางความสามคัคปีรองดองของคนในชาต ิสนบัสนนุ

การปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะดานความมั่นคง

 สนับสนุนการแกไขปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา

ยทุธศาสตร เขาใจ เขาถงึ และพฒันา มาปรบัใช สงเสรมิการพูดคยุสนัตสิขุ 

รวมทั้งการบูรณาการและการประสานงานกันอยางแทจริง ทั้งงาน

ดานการขาว งานดานการปฏิบัติการ และงานดานการพัฒนา เพื่อให

เกิดความสงบเรียบร อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน

ของประชาชนในพื้นที่ และการมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่รัฐ

 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) และศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการแกไขปญหาของชาติ และปองกัน

ภัยคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกรูปแบบ ใหครอบคลุม

ในทุกมิติิ

นโยบายเฉพาะ

๒๕



 ดํารงความตอเนื่องในการสนับสนุนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ

ในการดําเนินงานเรื่องท่ีเปนวาระเรงดวน และการแกไขปญหา

ตามพนัธกรณรีะหวางประเทศตามนโยบายรฐับาล อาทิ ปญหาการคามนษุย 

แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การลักลอบนําเขาสินคาทางการเกษตร 

การทําประมงผิดกฎหมาย เปนตน

 เปนองคกรหลักในการแกไขปญหาดานการตอตานการกอการราย 

ดวยการบูรณาการหนวยปฏิบัติการพิเศษของเหลาทัพ และสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ รวมทั้งหนวยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเตรียมกําลัง

และใชกําลังในการแกไขปญหาการกอเหตุรายภายในประเทศทุกรูปแบบ 

รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีความตื่นตัวและ

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุราย

 บรูณาการหนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้ภาครัฐ พลเรอืน ตาํรวจ ทหาร 

และองคกรรฐัวสิาหกจิ ตลอดจนภาคเอกชน ในการจัดทาํแผนการปฏบัิต ิ

เพือ่รองรบัยทุธศาสตรการตอตานการกอการราย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๒๖



 สนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน ใหสอดคลองกับการเปน

ประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

การคาชายแดน

 เตรียมความพรอมของกองทัพ ในการรองรับภารกิจที่มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรียนรูและรับการถายทอดประสบการณ

ผานการฝกตางๆ ประจําป อาทิ การฝกปฏบิตักิารสงครามนวิเคลยีรชวีะเคม ี

การฝกตอตานการกอการรายท่ีมกีารใชอาวธุทําลายลางสูง การฝกทางการแพทย

ในการควบคุมการระบาดของโรคอุบติัใหม ทัง้น้ี เพือ่ดาํรงความพรอมของ

กองทัพในทุกมิติ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

 ดาํรงความตอเนือ่งในการสนบัสนนุการแกไขปญหาโรคโควิด-19 

ของศนูยบรหิารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (ศบค.) และศนูยปฏบิติัการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความม่ันคง 

(ศปม.) โดยนําศักยภาพของกองทัพในทุกๆ ดานมาพัฒนาและปรับใช

๒๗



อยางเหมาะสม รอบคอบ โปรงใส และตรวจสอบได ในการรบัมอืโรคอบุตัซิํา้ 

หรือโรคอุบัติใหม โดยใหพรอมเผชิญสถานการณการแพรระบาดทั้งใน

ปจจุบนัและอนาคต และเตรยีมการสงมอบภารกจิใหแกหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

ในระยะตอไป

 พัฒนาอนุสรณสถานแหงชาติและพิพิธภัณฑทหารใหทันสมัย 

และประชาสมัพนัธเชิงรกุใหประชาชนท่ัวไป นกัเรยีนนกัศกึษา เขาเยีย่มชม 

เพื่อปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ

 สรางเครอืขายภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่สนบัสนนุ

ภารกิจของกองทัพดานการปองกันประเทศ และภารกิจเพื่อความมั่นคง

 สรางความรูความเขาใจนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาล

และกองทัพใหกับกําลังพลและประชาชน

๒๘



 ผนกึกําลงักับทกุภาคสวนในการสกดักัน้การลกัลอบนาํเขายาเสพตดิ

ใหครอบคลมุทัง้ทางบก ทางนํา้ ทางทะเล ตลอดแนวชายแดน และใหการ

สนับสนุนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม และฟนฟู

พิษภัยจากยาเสพติดอยางเต็มขดีความสามารถ รวมทัง้รณรงคการตระหนักรู

ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือการปองกันผูเสพรายใหม สรางพื้นที่ปลอดภัย

ลดผูเสพ สรางพลังคน เสริมพลังชาติ โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง

 บูรณาการระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหสามารถเชื่อมตอกับ

ระบบฯ ในภาพรวมของประเทศได เพือ่ใชเปนฐานขอมูลดานความม่ันคง

ของรัฐบาล

 พฒันาการบรหิารจดัการฐานขอมลูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการ

จดัเก็บขอมลู (Big Data) ใหสามารถนาํมาใชประโยชนไดโดยงาย เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการจัดทําขอมูลภาครัฐและ

การปฏิบัติงานดวยขอมูลดิจิทัลตามแนวคิด "Thailand 4.0" ของรัฐบาล

๒๙



๔.การสรางความรวมมือ
ดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ

นโยบายทั่วไป
 พัฒนาความสมัพันธและความรวมมอืทางทหารกบัประเทศเพือ่นบาน 

 ประเทศสมาชกิอาเซยีน มิตรประเทศและองคการระหวางประเทศ

 สรางความไวเนือ้เช่ือใจ ลดความหวาดระแวง การไดรบัผลประโยชน

 รวมกัน และหลักการตางตอบแทนในการเจรจา

 ใหความสําคญัเรงดวนกบัการเปนประชาคมอาเซยีน และการรกัษา

 ความสมดุลของความสัมพันธกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญ

 ในภูมิภาค

๓๐



นโยบายเฉพาะ

 เสรมิสรางความสมัพนัธในระดบัผูนาํกองทัพกบักองทัพมิตรประเทศ

ใหมีความแนนแฟน

 สงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและเสริมสรางความสัมพันธกับ

มิตรประเทศ ระหวางผู บังคับบัญชา ฝายอํานวยการ และเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในทุกระดับ ภายใตฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal)

 สนับสนุนใหกําลังพลเรียนรู ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาและ

วฒันธรรมของประเทศเพือ่นบานใหสอดคลองกับพืน้ทีแ่ละการปฏบัิตงิาน

ของหนวย และจัดใหมีการประเมินที่สามารถวัดผลไดอยางแทจริง

 สงเสรมิบทบาทและความเปนศนูยกลางของอาเซยีนตามแนวทาง

ทรรศนะของอาเซียน (ASEAN Outlook) เพื่อสรางความรวมมือ

ดานความมั่นคงและความรวมมือทางทหารกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

และนานาชาติ รวมถึงองคการระหวางประเทศ

๓๑



 บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝายทหาร ใหครอบคลุม

ทั้งมิติดานความสัมพันธทางการทูต และมิติดานความมั่นคง อาทิ 

การพฒันาระบบรายงานขาวสาร การปองกนัและทาํความเขาใจมิใหมีการ

ลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยทุกรูปแบบในตางประเทศ เปนตน

 ขยายความรวมมือดานการขาวกับกองทัพในประเทศอาเซียน 

ประเทศคูเจรจา และประเทศมหาอํานาจ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยบูรณาการและจัดทําฐานขอมูลการสรางความรวมมือดานความมั่นคง

รวมกัน

 พัฒนาทักษะของลามทหาร และจัดทําบัญชีลามทหารของ

กองทัพไทย เพ่ือบูรณาการใหหนวยตางๆ ในกองทัพไทยสามารถใชงาน

รวมกันได โดยใหความสําคัญเรงดวนกับภาษาประเทศรอบบาน

 ดํารงความสัมพันธอันดีกับกองทัพประเทศเพื่อนบานภายใต

ฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) และพัฒนากลไกความรวมมือ

ดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบานใหครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะ

การจัดต้ังกลไกความรวมมือชายแดนไทยกับกองทัพประเทศเพื่อนบาน

ในระดับผูบัญชาการทหารสูงสุดใหครบทุกดาน

๓๒



 สนับสนุนการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนกับประเทศรอบบาน 

เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสท่ีจะนําไปสูความขัดแยงระหวางกัน โดยให

ความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีปญหา พื้นที่ใกลชุมชน และพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

 พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

รวมท้ังปรับลดพื้นที่อันตรายตามแผนปฏิบัติงาน ๕ ป และในพื้นท่ีที่ยัง

ประสบปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน

 สนับสนุนบทบาทในการพัฒนาความรวมมือในกรอบการประชุม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหมประเทศคูเจรจา (ADMM-Plus) และดาํเนนิกจิกรรมของการฝก

ในกรอบคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงทางทะเล (ADMM-Plus 

EWG on MS) ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

๓๓



 พฒันาการฝกผสม การฝกรวม/ผสม กบัมติรประเทศอยางเปนระบบ 

โดยปรับรูปแบบการฝกใหสอดคลองกับฐานวิถีชีวิตใหมรวมทั้งแสวง

ประโยชนในการนําเทคนิค ยุทธวิธี มาประยุกตใช ในการปรับปรุงการฝก

และการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพไทยใหทันสมัย

 พัฒนาศักยภาพของกองทัพไทยใหมีความพรอมปฏิบัติภารกิจ

รักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือ

ดานการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับกองทัพของประเทศสมาชิกอาเซียน

 พัฒนาดานการแพทยทหารใหมีความทันสมัย ครบวงจร 

เปนมาตรฐานสากล สนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของศนูยการแพทยทหาร

อาเซียน (ACMM) และการเตรียมความพรอมเขาสูการเปน Smart Hospital 

ในอาเซียน

 พัฒนาความรวมมือในดานการฝกการชวยเหลือดานมนุษยธรรม

รวมกับมิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี

๓๔



๕. การพัฒนาประเทศ
ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ

และชวยเหลือประชาชน

 สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานราก การปองกนัและบรรเทาภยัพบิตัิ

 และการฟนฟอูนรุกัษสิง่แวดลอม

 ทาํใหประเทศไทยกาวไปสูการมอีนาคตทีม่ัน่คงและยัง่ยนื สอดคลอง

 กบันโยบาย "ประชารฐั" แนวทางพฒันาเศรษฐกจิ "Thailand 4.0"

 สนบัสนนุรฐับาลในการฟนฟชูวยเหลอืประชาชน จากสถานการณ

 ภยัพบิตัิ

นโยบายทั่วไป

๓๕



 พฒันาคณุภาพชีวิตประชาชนในพืน้ทีห่างไกล รวมทัง้แกไขปญหา

ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน อาทิ การแกไขปญหา

ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในราคาถูก

การแกไขปญหาผักตบชวา ปญหาไฟปาและหมอกควัน ปญหาฝุนละออง

PM 2.5 เปนตน

 สนบัสนนุการสรางความเขมแขง็ของสถาบนัทางสังคมและชมุชน 

การพัฒนาอาชีพ และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ภายใต

ความตองการที่แทจริงและการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง

ใหการสนบัสนนุการจาํหนายสนิคาอปุโภคบรโิภคทีจํ่าเปนตอการครองชพี

ในราคาถูกใหกับกําลังพลและประชาชนทั่วไป

นโยบายเฉพาะ

๓๖



 บูรณาการกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล 

รวมทั้งการกอสราง จัดหา และพัฒนาแหลงนํ้า สนับสนุนรัฐบาล

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศในทกุมติ ิเพือ่ลดความซํา้ซอน

และมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือ

ในการวางแผนเพือ่แกปญหาเรงดวนเฉพาะหนา เชน อทุกภัย การขาดแคลนนํา้

ในภาคการเกษตร การอุปโภค และบริโภค เปนตน

 สนบัสนนุการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงและคมนาคม 

อาท ิการกอสรางปรบัปรงุเสนทางคมนาคม การใชทาอากาศยานอูตะเภา

และทาเรือสัตหีบในเชิงพาณิชย เพ่ือสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC)

๓๗



 บูรณาการ วางแผน และประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ทกุภาคสวนในการเตรยีมการใหความชวยเหลอืประชาชนผูประสบภยัพบิตั ิ

โดยพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจํา วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ จัดทําระบบ

คาดการณสาธารณภยั การประเมนิผลกระทบของภยัพบิตัแิละเขาปฏบิตักิาร

กอนเกิดภัย เพื่อลดผลกระทบใหมากที่สุด

 พัฒนาขีดความสามารถดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

และการบรรเทาภยัพบิตั ิโดยการพัฒนากาํลงัพลและยทุโธปกรณ รวมถงึ

การปรับปรุงระบบการบัญชาการเหตุการณใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานบรรเทาสาธารณภัยของกองทพัไทยใหเพียงพอ

และเหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน ตลอดจนพฒันาศูนยฝกบรรเทาสาธารณภยั

กองทัพไทยใหมีขีดความสามารถในการฝกอบรมการบรรเทาภัยพิบัติ

ในระดับอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาครูฝกและคูมือการฝกเพื่อรองรับ

การจัดการฝกใหเปนมาตรฐานสากล

๓๘



 สนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษพื้นฟูทรัพยากรธรรมขาติและ

สิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีระบบ

 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีแผนที่ท่ีทันสมัย รวมทั้งบูรณาการ

การจัดทําแผนท่ีรวมกับสวนราชการพลเรือนในการแกไขปญหาสําคัญ

ของชาติ อาทิ การรุกลํ้าพ้ืนท่ีปาสงวน การไรที่ดินทํากินของเกษตรกร 

และการบริหารจัดการพื้นที่ภาคเกษตรกรรม (Zoning)

 สนับสนุนแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 

ลดการเกิดของเสีย การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหมรวมทั้งพิจารณา

การจัดตั้งธนาคารขยะของหนวย

 ดูแล สรางโอกาส ประชาชนในพืน้ทีห่างไกล ใหมีความเปนอยูทีด่ ี

เพียงพอ และพัฒนาใหเปนพลเมืองที่มีความเขมแข็งและมีสวนชวยเหลือ

ในการพัฒนาประเทศตอไป

 พัฒนาแนวทาง/วงรอบในการดาํเนินโครงการชวยเหลอืประชาชน

ตั้งแตการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน

อยางมีสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลโครงการอยางจริงจังและ

มีประสิทธิภาพ

๓๙



 บริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพไทย ใหมีความทันสมัย

 พฒันาขดีความสามารถกําลังพล ใหสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง

 ของเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนง

 อยางมีประสิทธิภาพ

 ใชงบประมาณอยางประหยัด คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได

 นาํรปูแบบการทํางานตามแนวทาง "ฐานวถิชีวีติใหม" มาปรบัใช

 อยางเหมาะสม

๖.การบริหารจัดการกองทัพ

นโยบายทั่วไป

๔๐



 ใหความสาํคญักบัการดแูลรกัษาทรพัยสนิของทางราชการ อาท ิอาวุธ 

กระสุน ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ รวมทั้งการดูแล

ความเปนอยู และการไดรบัสวสัดิการของกําลงัพลใหท่ัวถึงและเปนธรรม

 ปลกูฝงระเบยีบวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และความเปนทหารอาชพี

ใหกบักาํลงัพล โดยกาํลังพลทกุนายจะตองไมยุงเกีย่วกบัยาเสพติด ผูมอีทิธิพล 

และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด อยางเด็ดขาด

 ดแูลทหารกองประจําการดจุญาตมิติรในครอบครัว โดยใหความสาํคัญ

กับการดูแลสิทธิกําลังพลตามระเบียบของทางราชการอยางเต็มที่ รวมทั้ง

ตองไมมกีารลงโทษทีผ่ดิแบบธรรมเนยีมทหาร และการใชงานเพือ่ประโยชน

สวนตัว

นโยบายเฉพาะ

๔๑



 การปฏบิติัตวัของกาํลังพลใหมจิีตวิญญาณความเปนทหารอาชพี 

เพือ่ใหกองทัพเปนทีเ่ชือ่มัน่ของประชาชน อาทิ การแสดงออกตอสาธารณชน

การขับขี่ยานพาหนะ การใชสื่อสังคมออนไลน เปนตน

 สนบัสนนุระบบการหมนุเวียนกาํลังพลภายในกองทพัไทยใหสามารถ

ปฏิบัติการรวมไดอยางเปนรูปธรรม

 พิจารณาจดัทาํแนวทางรบัราชการกาํลังพลแตละประเภท รวมทัง้

ขับเคล่ือนการนํากําลังพลหลากหลายประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือน

กลาโหม บคุคลพลเรือนเขาทําหนาท่ีทหารเปนการชัว่คราว กําลงัพลสาํรอง 

และ พนกังานราชการเขารวมปฏบิตังิานกบัขาราชการทหารตามนโยบาย

กระทรวงกลาโหมใหมีผลอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนนําระบบจางเหมา

บริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อชดเชยจํานวนกําลังพลที่ลดลง

 สนับสนุนใหกําลังพลศึกษาเรียนรูประวัติศาสตรทางทหารและ

ประวตัศิาสตรชาตไิทย อนรุกัษ พืน้ฟ ูและเผยแพรมรดกทางวฒันธรรมไทย 

โดยการทศันศกึษาสถานท่ีสาํคัญทางประวติัศาสตร รวมทัง้กาํหนดใหบรรจุ

ในหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทางทหาร

๔๒



 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอน และวิถีชีวิต

ของนกัเรยีนทหาร ภายใตฐานวถิชีวีติใหม อาท ิการพฒันาภาษาองักฤษ 

และความรู วิถีโลกยุคระบบอัตโนมัติ (วิถี IT) การปลูกฝงอุดมการณ

ความเปนทหารอาชีพ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้ง

การพิจารณาใชการเรียนการสอนทางไกลผานการเชื่อมตอในระบบตางๆ

 สงเสรมิใหกาํลงัพลออกกาํลงักายและเลนกฬีา ตลอดจนการตรวจ

สุขภาพประจําปอยางจริงจัง

 ปรบัปรงุระบบการพกัอาศยัอาคารสวสัดกิารใหถกูตอง และเปนธรรม 

โดยสํารวจสิทธิของผู พักอาศัย และดําเนินการตอปญหาอยางจริงจัง 

เพือ่เปนการลดภาระการเบกิจายคาเชาบานราชการ และการจดัสรางใหม 

ท้ังน้ี จะตองไมเกิดการแสวงหาประโยชนเชิงพาณิชยเปนอันขาด รวมทั้ง

พัฒนาใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวด 

ปลอดอบายมุข อาชญากรรม และยาเสพติด

๔๓



 สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหาร ใหสามารถใช

ประโยชนไดจริง โดยบูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ อาทิ สถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 

ตลอดจนสนับสนุนการใชผลงานจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 

เพือ่สงเสรมิการสรางนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

 ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังพล โดยพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการของสายวิทยาการใหมีมาตรฐาน มุงเนนการสราง

ความรู ความชาํนาญในงานตามตาํแหนงหนาที ่รวมถงึสงเสรมิใหกาํลังพล

พฒันาทกัษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบาน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกําลังพลใหสามารถรองรับงานในอนาคตได

๔๔



 พิจารณาศึกษาการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติภารกิจ

ของกองทพัไทย อาท ิปญญาประดษิฐ (AI) หุนยนต (Robot) อากาศยาน

ไรคนขับ (Drone) อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เปนตน

 จดัหายทุโธปกรณเทาทีจํ่าเปน โดยพิจารณาแนวทางการรบัถายทอด

เทคโนโลยี มุงเนนการซอมปรับปรุงยทุโธปกรณทีม่อียูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

และยืดอายุการใชงาน

 จัดซ้ือจัดจางและการซอมบํารุงยุทโธปกรณ ตองดําเนินการ

อยางโปรงใส ทนัเวลา ตรงความตองการ ตามมาตรการของคณะกรรมการ

ตอตานการทจุรติแหงชาต ิสามารถใชรวมกันระหวางเหลาทพัได โดยพจิารณา

จากผูประกอบการภายในประเทศเปนลําดับแรก

 นําขีดความสามารถของเอกชนมาสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกองทัพ (Outsource) เชน การจางผลติ การจางซอมบาํรงุ การจาง

เหมาบริการ การเชายานพาหนะ

๔๕



 ขยายผลการนําระบบการควบคุมยุทโธปกรณท่ีทันสมัยมาใช

อยางเปนรูปธรรม อาทิ ระบบ Bar Code ระบบ Royal Thai Armed 

Forces Cataloging System (RCS) และระบบบรหิารจดัการคลงัสิง่อปุกรณ

แบบออนไลน

 ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใน

ความรับผิดชอบของกองทัพ โดยจัดทําแนวเขตที่ดินให ชัดเจน 

เชน การสรางรั้ว ปลูกตนไม หรือขุดแนวคูคลอง การใชมาตรการ

ทางกฎหมายที่เครงครัด นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย

 พัฒนาหรอืประยกุตใชนวตักรรมเทคโนโลยดีจิทิลั และขบัเคล่ือน

ใหมีการใชงานอยางแพรหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยมุงเนนระบบสาํนกังานไรกระดาษ (Paperless Office) รวมทัง้พฒันา

ขีดความสามารถของกําลังพลใหรองรับวิถี IT ไดอยางแทจริง 

 เรงรดัการจดัทาํและขบัคล่ือนแผนระดบัที ่๓ ของหนวย ใหมคีวาม

สอดคลองและเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรชาต ิแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก แผนปฏิบัติ

ราชการ ๕ ป แผนปฏิบตัริาชการประจาํป และแผนปฏบัิตกิารดานทีไ่ดรบั

มอบหมายใหจัดทํา โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการดานการปกปองอธิปไตย

และผลประโยชนของชาตใินภาพรวม ระยะที ่๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ตลอดจนใหความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินการโครงการสําคัญ

ตอคณะกรรมการตางๆ และการรายงานในระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) เปนรายไตรมาส

๔๖



 จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนใหกับโครงการสําคัญ

ทีบ่รรลเุปาหมายตามยทุธศาสตรชาต ิแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวของ มากําหนดเปน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ตองเรง

ดําเนินการ ใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแตละหวงเวลาของ

ยุทธศาสตรชาติ

 ดําเนนิการดานงบประมาณ ใหรวดเรว็ ประหยดั คุมคา โดยเรงรดั

การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานแผนการใชจาย

งบประมาณ และเปาหมายของรัฐบาล

๔๗



เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา
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