
 

บทที่  ๑   

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร

จากภัยคุกคามทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีกำลังทหารไว้ เพื่อการรบหรือการสงคราม 

เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือช่วยการพัฒนา

ประเทศและเพ่ือรักษาประโยชน์ของชาติ ในประการอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนินการ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ

รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรและรักษาประโยชน์ของชาติด้วยการใช้กำลังทหารเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามความในวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เว้นแต่การใช้กำลังทหาร  

เพ่ือปราบปรามการจลาจลให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกำหนด  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งถือเป็น

แผนหลัก (แผนระดับ ๑) ที่กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติให้กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง มีหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงกลาโหม เพ่ือให้

บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๒) 

ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และ ๔) แผนความมั่นคง (นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) ตลอดจน

ยึดถือตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่กฎหมายกำหนด การดำเนินการตามแผนระดับ ๒ นั้น 

กระทรวงกลาโหมจะดำเนินการขับเคลื่อนภายในหน่วยงานผ่านแผนปฏิบัติการ (แผนระดับ ๓)  

ที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม   

ซ่ึงมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความม่ันคงและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ

ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่ นคง 

ประกอบด้วย ๒ แผนหลัก ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการด้าน... ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาที่มีการบูรณาการ



๒ 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ หน่วยงาน และ (๒) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และ 

รายปี ซึ่งเป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและระดับอ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติของ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยการดำเนินการในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ

ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ได้แก่  

แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติฯ 

(สมช.) และการพัฒนาสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ (มท.) แผนย่อยการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง อาทิ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (ดศ.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

(สมช.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมช.) และการพัฒนา

ประเทศเพ่ือความม่ันคงและช่วยเหลือประชาชน (กอ.รมน.) และแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  (กต.) อาทิ  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพ 

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

และการร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ นอกจากนั้น ยังสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต ภายใต้แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (อก.) อาทิ การสนับสนุน

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การสร้างและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม

ความมั่นคงของประเทศ และการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความม่ันคง

ของประเทศ  

ปัญหาที่ เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า สภาวะแวดล้อม 

ด้านความมั่นคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าแนวโน้มของโลกจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล 

ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทนำที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ระบบความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์แบบหลายขั้วอำนาจ (Multi-Polar) และใช้กลไก

ความร่วมมือเพ่ือกดดันฝั่งตรงข้ามโดยใช้สงครามทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนมีการใช้ประเด็น 



๓ 

ในด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นในการแทรกกซงและจัดการกับฝ่าย

ตรงข้าม รวมทั้งการเกิดขึ้นของปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทั่วโลก ซึ่งส่งผล

กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

มีสถานการณ์การเมืองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงของประเทศสมาชิก ทำให้บทบาทของ

อาเซียนที่ยึดถือนโยบายการไม่แทรกแซงการเมืองภายในของประเทศสมาชิกต้องพิจารณาถึงแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับภายในประเทศนั้น สถานการณ์การต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มเยาวชน 

สถานการณ์โณคระบาด ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ รวมทั้งยั งมีปัญหา 

ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วย  

เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านต่างๆ ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคง และผู้วิจัยเห็นว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม จะต้องมีการปรับปรุง 

จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม เพ่ือให้สามารถรับมือกับ

สถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาศักยภาพของประเทศด้าน 

ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. เพ่ือประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม 

๒. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม  

ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศด้านความม่ันคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม 

 

 



๔ 

ขอบเขตของการศึกษา 

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม โดยมีเนื้อหาที่ได้มาจาก

การศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๘๐) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่  ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๕) กระทรวงกลาโหม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒. ขอบเขตด้านประชากร 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sample) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากร จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๗ ท่าน ดังนี้ 

 ๑) พ.อ.สุธี  เทียนคำ   ผอ.กผจ.สนย.สนผ.กห. 

 ๒) พ.อ.นิธิ  รักษาเสรี   ผอ.กกม.สปข.สนผ.กห. 

 ๓) พ.อ.จารุวัตร สิริสังกาศ  ผอ.กรภ.สนผ.กห. 

 ๔) พ.อ.ฐกฤต  ลีฬหวานิช  รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห. 

 ๕) พ.ท.ชัยวัฒน์ ภู่ระหงษ์  หน.กนผ.ศอพท. 

 ๖) พ.ท.ดร.จารุกฤษณ์  เรืองสุวรรณ   หน.ปฏิบัติการที่ ๑ ศซบ.ทสอ.กห. 

 ๗) พ.ท.กัมปนาท  จะสนอง  หน.ประสานนโยบาย กนย.สนย.สนผ.กห. 

๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ใช้เวลาการศึกษาห้วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบัน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และ



๕ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วย โดยใช้ SWOT 

Analysis เพ่ือนำมาทบทวน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วย วิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้หลัก 

7s Framework เพ่ือนำมาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก PEST 

เพ่ือวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค 

 

ข้อจำกัดของการศึกษา 

เนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม เป็นแผนระดับ ๓ ซึ่งการจัดทำต้องใช้แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ ซึ่งปัจจุบันแผนแม่บทฯ ยังไม่ได้ทบทวนในระยะ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงเป็นการจัดทำแผนฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติกำหนดใว้แล้ว 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๒.๑ ได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม 

๑.๒.๒ ได้ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

กระทรวงกลาโหม 

๑.๒.๓ ได้ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศด้านความม่ันคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม 
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บทที่  ๒   

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นี้ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ  

ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำแผนแม่บท

รองรับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เป็นแนวทางถ่ายทอดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทาง 

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานต่อไป (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ๒๕๖๓) 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทาย

การพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะ

ของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่

การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนา

คุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่

สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยังเป็นประเด็นส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ  

ที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ

ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจาก  
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การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ 

การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว  

จะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือ  

เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี

ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ๒๕๖๑: ๑-๒)  
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เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดแผนยอยแนวทางการพัฒนาเปาหมายและ

ตัวชี้วัด ในหวงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบดวย 

ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดําเนินการ “ปรับสภาพแวดลอม พรอมแกไขปญหา”  

ใหลดระดับลงอยางมีนัยยะสําคัญ สําหรับ  

ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะดําเนินการให “ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมไมเกิด”  

เอ้ือตอการบริหารประเทศมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนฐานนําไปสูเปาหมาย 

ในชวงป พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ที่กําหนดไววา “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชารวมผลักดัน” 

จนกระท่ังสามารถบรรลุเปาหมาย 

สุดทายในหวงป พ.ศ.๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ที่วา “ประเทศชาติ มั่นคงประชาชนมีความสุข” ในที่สุด  

โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง  ระยะที่  ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สนับสนุนในส่วนของ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

๒. แผนระดับท่ี ๒ 

๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนระดั บที่  ๒  ที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ  ๒๐  ปี  ส ำห รับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ  

ด้านความมั่นคง มีการดำเนินการตามแผนที่ชื่อว่า แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

ความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเปาหมายเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศให 

มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึง

ระดับความมั่นคงของมนุษย และทุกมิติ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ 

ไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง 

ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับ 

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตร

ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงที่จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ

ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด  

โดยสาระสําคัญประกอบไปดวยแผนยอยจํานวนทั้งสิ้น ๕ แผนยอย ไดแก 

แผนยอยที่  ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางความสงบใหเกิดขึ้นใน

ประเทศชาติบานเมืองเอ้ือตอการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบาย 



๙ 

ที่กําหนด สังคมมีความเขมแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดใน

การดาเนินการที่สําคัญคือการสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความรักความ

สามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู เหลา 

ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  

ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้   

แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๔ ประเด็น ไดแก ๑) การ

พัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 

และมีสวนรวมในการแกไขปญหา ๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก

ของชาติ ๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  

ทรงเปนประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา 

ประโยชนสวนตน และ ๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของ

ประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบดวย 

(๑) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความม่ันคงของมนุษย (๒) การเสริมสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง (๔) การสรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและ (๕) 

การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานนี้  

จะไปปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของ 

แผนยอยที่ ๕ ดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

แผนยอยที่  ๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือเรงรัด

ดําเนินการแกไขปญหาดานความม่ันคงที่มีอยูในปจจุบันอยางจริงจัง ใหหมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) 

พรอมทั้งพัฒนากลไกเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้น

ใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ

แหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคง

ของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคือการวิเคราะหและระบุสาเหตุ 

ที่แทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับความเรงดวน

ของปญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน  



๑๐ 

ป้องกัน และแกไขปญหา ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม ใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๔ ประเด็น ไดแก  

(๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจ

อุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบก

และทางทะเล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ 

โดยสวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนา 

ที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การปองกัน

และแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร (๓) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (๔) การบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมือง (๕) การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (๖) การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (๗) การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (๘) การเฝาระวังและ 

ปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (๙) การปองกันและแกไขปญหา 

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษา

ความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน 

ของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน (๑๔) การพิทักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๑๕) การแกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี

สําหรับสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวม ๕ 

แนวทางประกอบดวย (๑) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม (๒) การปกปอง

อธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางบก (๓) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(๔) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสรางความสัมพันธ

และความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และองคการนานาชาติ 

แผนย่อยที่  ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ 

ความมั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบ

ของประเทศ ใหมีความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม  

แจ้งเตือน ปองกัน แกไขปญหาและรับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปญหาที่อาจกระทบตอความมั่นคง 

ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึงสามารถพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบัน 

พระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 



๑๑ 

เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และ

การพัฒนาประเทศ ไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางมีประสิทธิภาพตาม

บทบาทหนาที่ที่กําหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สําคัญคือพัฒนาระบบงานดานการขาวกรอง

ใหมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแจงเตือน ระงับยับยั้ง ปองกันปญหาและภัยคุกคาม ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ กอนจะเกิดแหตุการณหรือเหตุการณจะลุกลามตอไป ในขณะเดียวกัน จะตองมีแผน

ในการพัฒนาศักยภาพกองทัพ และหนวยงานดานความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ 

แผนปฏิบัติการตลอดจนการฝกและระบบการบริหารจัดการ ใหมีความพรอมอยางเพียงพอ  

และเปนรูปธรรม ในการเผชิญกับภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน ภัยจากการกอการราย 

อาชญากรรมขามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและภัยพิบัติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทำ

แนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือแผนปฏิบัติการ ในการเผชิญกับภัยคุกคามแตละมิติใหเปน 

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

๓ ประเด็น ไดแก (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติ แบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติ 

ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการ 

ภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบดวย 

(๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความ

มั่นคง และ(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

แผนย่อยที่ ๔ การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง

องคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ เพ่ือสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาใหกับ

ประเทศชาติภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน ตลอดถึงใหสามารถรวมกันปองกันและแกไขปญหา 

ที่อาจเกิดขึ้นดวยแนวทางสันติวิธีอยางยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคืออาศัยการสร้าง

ปฏิสัมพันธที่ดีในทุกระดับ และทุกดานกับนานาประเทศ สงเสริมความเปนปกแผนของประชาคม

อาเซียน พรอมยึดมั่นในหลักความเปนแกนกลางของอาเซียนอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมไปถึง 

การเสริมสรางความรวมมือกับทุกประเทศ ใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามหลักกฎหมายและ

หลักการสากล บนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับ

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๒ ประเด็น ไดแก (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพ

สภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และ (๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคง 



๑๒ 

ของภูมิภาค สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทางประกอบดวย (๑) การเสริม

สรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (๒) การเสริมสราง และธํารงไวซึ่งสันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบานภูมิภาค โลก 

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

แผนย่อยที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม มีวัตถุประสงค  

เพ่ือใหมีกลไกในการแกไขปญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงที่เปนรูปธรรม 

โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคือการปรับโครงสราง บทบาท อํานาจหนาที่ และระบบ 

การบริหารจัดการของสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)  

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้ งนี้  แผนยอยดานนี้ จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ดานความมั่นคง ๓ ประเด็น ไดแก (๑) การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง  

แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการ

ความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองคกร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น 

๓ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการ 

ขอมูล ดานความมั่นคงและ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความม่ันคง กระทรวงกลาโหม 

เกี่ยวข้องในเป้าหมายที่ ๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง และเป้าหมายที่ ๓ 

การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

การบรรลุเป้าหมายที่ ๒ มีการดำเนินการโดยใช้แผนย่อย คือ แผนย่อยการปองกันและ 

แกไขปัญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ) 

มีแนวทางการพัฒนา ในเรื่องการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

มิตรประเทศ และองคการนานาชาติ มุงเนนการดําเนินการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวาง

ประเทศพัฒนาความรวมมือตาง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และมหาอํานาจ 

ใหมีการบูรณาการการปฏิบัติรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ของตางประเทศ ตลอดถึงองคการนานาชาติ 

อยางเปนมิตรและเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการดํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้ง 

ใหสอดคลองกับหลักการและพันธกรณีตาง ๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีแนวคิด 

ในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก ๑) การสงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง



๑๓ 

ประเทศ ผานทางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ ๒) การสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอํานาจ ๓) การแสวงหาและใชประโยชนจากบทบาท 

และความรวมมือระหวางประเทศ ในการปกปองอธิปไตยและรักษาผลประโยชนของชาติ 

อยางมีประสิทธิภาพ และ ๔) การสรางความรวมมือดานความมั่นคงในมิติตาง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน 

องคความรูและประสบการณ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน เป้าหมายของแผนย่อย คือ 

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงขึ้น  

โดยการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยในแผนแม่บทด้วยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

ในทุกระดับเพ่ือเตรียมความพรอมของไทยในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต 

โดยสงเสริมความมั่นคงแบบองครวมควบคูกับความมั่นคงทางทหาร เพ่ือมุงลดความเสี่ยงหรือ 

ปองกันปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคตได โดยมีระดับความสัมพันธและ 

ความรวมมือดานความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอํานาจและประเทศที่มีความสําคัญ 

ทางยุทธศาสตรมากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม รอยละ ๕ – ๑๐ รวมทั้งระดับความสําเร็จของประเทศไทย 

มีบทบาทในการกําหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียมากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม  

รอยละ ๕ - ๑๐ 

การบรรลุเป้าหมายที่ ๓ การดำเนินการโดยใช้แผนย่อย คือ แผนยอยการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ มีแนวทางการพัฒนาในเรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง โดยมุงจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากร 

รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารราชการยุคใหม่ 

ที่มุงเน้นความคลองตัว พรอมใหมีการพัฒนาระบบทหารกองประจําการอาสาสมัครอยางเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติ ทุกรูปแบบ 

และทุกระดับความรุนแรง โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก ๑) การเตรียมกําลังและ 

ใชกําลังเพ่ือการปองปราม แกไข และยุติความขัดแยงดวยการปฏิบัติการรวมเปนหลัก ๒) พัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถดานไซเบอรเพ่ือความมั่นคงและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการ 

ใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดานความมั่นคง และการสังเกตการณทางอวกาศ 

ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ ๓) พัฒนาระบบขาวกรองเพ่ือ 

การแจงเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลขาวกรองรวม ดวยความรวมมือ 

อยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และ



๑๔ 

พัฒนาระบบขาวกรองทางยุทธศาสตรทั้งในระดับนโยบาย ระดับอํานวยการขาว และระดับ

ปฏิบัติการขาว ๔) สงเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ มาตรฐาน 

ทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสรางหลักประกัน 

ใหแกกองทัพบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนน 

การสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถทําการผลิตเพ่ือใชในราชการและเพ่ือการพาณิชยในเชิง

อุตสาหกรรมโดยการรวมทุน ๕) พัฒนาระบบกําลังสํารอง ระบบทหารกองประจําการ อาสาสมัคร 

และระบบการระดมสรรพกําลังอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงไปสูการบรรจุทดแทนกําลังประจําการ 

บางตําแหนงในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลัง 

ในยามสงคราม สําหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยง ๖) พัฒนาเสริมสราง

อาสาสมัครประจําพ้ืนที่ ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ ทหารผานศึกทุกประเภท เพ่ือมุงไปสู

การออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากัดในยามสงคราม รวมทั้ง 

การแจงเตือนดานการขาว ดวยการเสริมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันประเทศ รวมทั้งจัดทํา

ฐานขอมูลอยางเปนระบบ ๗) พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือเตรียมพรอม 

ชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ๘) พัฒนา เสริมสรางความสัมพันธและ

ความรวมมื อท างทหารกับ ป ระเทศ เพ่ื อนบ าน  ป ระ เทศสมาชิ กอาเซี ยนมิ ต รป ระ เท ศ  

ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศ และ ๙) ในยามสงบใชกําลังกองทัพในการพัฒนา

ประเทศและชวยเหลือประชาชน (ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ) เปาหมายของแผนย่อย คือ 

กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงมีความพรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ  

และทุกระดับความรุนแรง โดยการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยในแผนแม่บทด้วยการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

ของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศใหมีความพรอมในการปองกันและ

รักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตามแจงเตือน ปองกัน แกไขปญหา และรับมือกับภัยคุกคาม 

รวมทั้งปญหาที่อาจกระทบตอความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึง

รักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย 

มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอย 

ของประชาชน และการพัฒนาประเทศไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยาง 

มีประสิทธิภาพตามบทบาทที่กําหนด โดยมีระดับความพรอมของกองทัพและหนวยงาน 

ดานความมั่นคง รอยละ ๘๐ 



๑๕ 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีการบูรณา

การรวมกันระหวางหนวยงานดานความมั่นคงและสามารถสนับสนุน การดําเนินงานของสวนราชการ

อ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็นความมั่นคง ไดแก แผนยอย

การรักษาความสงบภายในประเทศ อาทิ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติฯ (สมช.)

และการพัฒนาสรางความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ (มท.) แผนยอยการปองกันและแก

ไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง อาทิ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) การปอง

กันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร (ดศ.) การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (สมช.) 

การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (สมช.) และการพัฒนาประเทศ

เพ่ือความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน (กอ.รมน.) และแผนยอยการบูรณาการความรวมมือดาน 

ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ (กต.) อาทิ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอม

ระหวางประเทศ การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และการรวมมือ

ทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

๒) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

แผนระดับที่  ๒ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สำหรับยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การสร้างความสามารถในการแขงขัน มีการดำเนินการตามแผนที่ชื่อว่า แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในส่วนการสนับสนุน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในเป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ พัฒนาแลวเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  และเปาหมายที่  ๒ ประเทศไทย 

มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรอุตสาหกรรมและบริการ 

แหงอนาคต (อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) ในการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ จะมีสวนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

เพ่ือลดการพ่ึงพาจากตางประเทศและพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป รวมทั้งสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานตาง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชนใน

บริบทดานความมั่นคงและเชิงพาณิชย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนา การออกแบบ 

และการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ พรอมทั้งการสรางอุตสาหกรรมที่สงเสริมความมั่นคงปลอดภัย 
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ทางไซเบอร์ สงเสริมการจัดหาพลังงานใหเพียงพอ เพ่ือเปนฐานความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 

พร้อมไปกับการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหมีความสมดุลและ 

เกิดความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองทางดานพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมดานพลังงาน 

ที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทางการทหาร 

ไปพรอมกับอุตสาหกรรมที่เปนเทคโนโลยีสองทาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ประเด็น

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ภายใตแผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (อก.) 

อาทิ การสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การสรางและพัฒนา

บุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ และการสนับสนุนการสรางเครือขายและคลัสเต

อรของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๓. แผนระดับที่ ๓  

การจัดทําแผนระยะที่ ๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ จึงมีการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม ขึ้นมา โดยไดยึดถือแนวทาง

การเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ที่กําหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

รวมทั้งแผนระดับที่ ๒ ไดแก ๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ตลอดจนยึดถือตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมที่

กฎหมายกําหนด การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปที่เปนรูปธรรม

ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุก

ระดับภายใตสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง นั้น กระทรวงกลาโหมไดยึดถือแนวทางการดําเนินการ 

หรือแนวความคิดทางยุทธศาสตร ๓ แนวความคิด ไดแก ๑) การสรางความรวมมือดานความมั่นคง 

(SecurityCooperation) ๒) การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) และ ๓) การปองกัน
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เชิงรุก (Active Defence) ซึ่งแบงออกเปนแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๖ เรื่อง มีแนวทางการพัฒนา 

ทั้งสิ้น จํานวน ๑๔ แนวทาง ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ

จํานวน ๑ แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหาร 

กับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวาง

ประเทศรวมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

เรื่องที่ ๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

จํานวน ๑ แนวทางการพัฒนา คือ การพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค

และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เรื่องที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ จํานวน ๑ แนวทางการพัฒนา 

คือ สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศเกี่ยวกับการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย

การพัฒนาการเมือง การสรางความรักความสามัคคีปรองดองคนในชาติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

และทรัพยากร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงเกี่ยวกับ ยาเสพติด  

การคามนุษย การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และความมั่นคงทางทะเล 

เรื่องที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน จํานวน ๒  

แนวทางการพัฒนา ไดแก แนวทางที่ ๑  พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยสงเสริม

สนับสนุนและชวยเหลือสวนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง 

รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนและชุมชน ใหดีขึ้น รวมทั้งการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และแนวทางที่ ๒ พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวน บูรณาการ 

ความรวมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเตรียมพรอมชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เรื่องท่ี ๕ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ทหารผานศึกเพ่ือความมั่นคง จํานวน ๑ แนวทางการพัฒนา  

คือ พัฒนาเสริมสรางกําลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ ทหารผานศึกทุกประเภท 

เพ่ือมุงไปสูการออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากัดในยามสงคราม

รวมทั้งการแจงเตือนดานการขาวดวยการเสริมสรางจิตสานึกในการมีสวนรวมปองกันประเทศ รวมทั้ง

จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
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เรื่องท่ี ๖ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน 

แหงชาติจํานวน ๘ แนวทางการพัฒนา ไดแก แนวทางที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถทางทหาร 

เพ่ือการปองปราม-แกไข-และยุติความขัดแยงดวยการปฏิบัติการรวม เปนหลัก แนวทางที่ ๒ พัฒนา

ปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือความมั่นคง ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศ และตางประเทศ

แนวทางที่  ๓ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพ 

ดานความมั่นคง และการสังเกตการณทางอวกาศดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศ

และตางประเทศ แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบขาวกรองเพ่ือการแจงเตือนภัยคุกคามทางทหาร 

โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลขาวกรองรวม ดวยความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง 

หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และการพัฒนาระบบขาวกรองทางยุทธศาสตร 

ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอำนวยการขาว และระดับปฏิบัติการขาว แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบควบคุม

บังคับบัญชาและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ใหสามารถปฏิบัติการรวมกันระหวาง

หนวยงานความมั่นคง แนวทางที่ ๖ พัฒนางานการกําลังสํารอง กิจการกําลังพลสํารอง และระบบ 

การระดมสรรพกําลังอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงไปสูกาลังพลสํารองอาสาสมัคร การบรรจุทดแทนกําลัง 

ประจาการบางตําแหนง ในยามปกติ การบริหารจัดการกิจการกําลังพลสํารองดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใชกําลังสํารองเพ่ือปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะได 

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับ  

การขยายกําลังในยามสงครามสําหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยงการพัฒนา

ระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางที่ ๗ พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวมเพ่ือมุงไปสูการพ่ึงพาตนเอง 

ดวยความรวมมือกับมิตรประเทศและภาคเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงจากมิตรประเทศ

เพ่ือใชเมื่อมีความจําเปน แนวทางที่ ๘ สงเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสราง

หลักประกันใหแกกองทัพบนพ้ืนฐาน การพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุก 

ภาคสวน มุงเนนการสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพ่ือใชในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความม่ันคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม ซึ่งการจัดทำ

แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ 



๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแผน

ระดับที่ ๒ ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ตลอดจนหน้าที่และอำนาจของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
ภาพที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ  

 

 ๔. นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือสร้างหลักประกันพ้ืนฐานในการ

รองรับการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาศัก ยภาพของกระทรวงกลาโหม  

โดยมุ ่ง เน ้น การปรับรูปแบบการทำงานของหน่วย  ตามแนวทางการทำงานของรัฐบาลรองรับ  

ฐานวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) ตลอดจนการผน ึกท ุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย  

ภายใต้ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 

ให้มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ  

การปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และการสนับสนุนรัฐบาล 

ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ  ดังนี้ 



๒๐ 

๔.๑ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ 

       ๔.๑.๑ ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพในทุกรูปแบบ เพ่ือให้สถาบัน

พระมหากษัตริย์คงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มั่นคง และยั่งยืนของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลัก 

ที่สำคัญยิ่งตลอดไป 

   ๔.๑.๒ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 

๗๐ ปี โดยการสร้างองค์ความรู้ และการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้กำลังพล และครอบครัวภายใน 

หน่วยทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการฝึกอบรม เรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้

ศาสตร์พระราชาให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั ่ว ไป  โดยใช้พื ้นที ่หน ่วยทหาร 

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพัน

ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีมาอย่างยาวนาน  

   ๔.๑.๓ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  และ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ให้สามารถดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในส่วนงานจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการที่จะสนองตามพระบรมราโชบาย  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในการสร้างความกินดี อยู่ดีและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมให้กับประชาชนในทุกด้าน 

   ๔.๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบการป้องกันประเทศ ให้มีความพร้อมทั้งใน

ด้านกำลังพลการข่าวกรอง อาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา การส่งกำลังบำรุง การระดมสรรพกำลัง

เพ่ือการทหาร และระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย ทั้งในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังทาง

บก ทางเรือ และทางอากาศ โดยยึดมั่นในหลักการ การมีกำลังรบเพ่ือป้องกันตนเองและใช้การ

ปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมเป็นหลัก รวมทั้งเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมุ่งเน้นการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่เท่าที่จำเป็น การซ่อมปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และยืดอายุการใช้งานยุทโธปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม   

   ๔.๑.๕ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน และนานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยนำ



๒๑ 

กลไกของคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และการทูตฝ่ายทหารมาใช้ใน เวทีระหว่างประเทศ 

เพ่ือเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  

สร้างสันติภาพ เสถียรภาพ บนพ้ืนฐานเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติที่ เท่าเทียมกัน รวมถึง 

การปรับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับมิตรประเทศภายใต้สภาวะแวดล้อมฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบ

ของสหประชาชาติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแก่ประเทศสมาชิก

อาเซียนและมิตรประเทศ การต่อสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

การแพทย์ทหารเพื่อให้บทบาทของกองทัพไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

   ๔ .๑ .๖  ดำเนิ นกิจกรรมความร่วมมื อกับประเทศสมาชิกอาเซี ยน ภายใต้กรอบ 

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และประเทศ

สมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี

กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus: ADMM - Plus) รวมทั้ง

กลุ่มประเทศในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -  

แปซิฟิค (ASEAN Regional Forum: ARF) และความร่วมมือในกรอบทวิภาคีกับประเทศสมาชิก

อาเซียนในระดับนโยบาย รวมทั้งการประชุมต่าง ๆ ในกรอบคณะกรรมการชายแดนไทยกับประเทศ 

เพ่ือนบ้าน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง  

ทางทะเล (Experts’ Working Group on Maritime Security: EWG on MS) ในกรอบ ADMM - Plus 

ในห้วง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และการสนับสนุนศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of 

Military Medicine: ACMM) 

 ๔.๒ ด้านการปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

      ๔.๒.๑  บูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกกระทรวงกลาโหม ตลอดจนทุกภาคส่วน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้ง 

การประเมินผลงานของหน่วยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง และการทำงานเชิงรุก มีเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย รองรับภารกิจที่มีความซับซ้อน  หลากหลาย และ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยมุ่งเน้นให้กองทัพมีความเข้มแข็ง 

โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ ในทุกโอกาส 

   ๔.๒.๒ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) ให้ครอบคลุมทุกมิติ  อาทิ ด้านกำลังพล ด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย  



๒๒ 

ด้านยุทธการและการฝึกศึกษา ด้านการส่งกำลังบำรุงด้านกิจการพลเรือน ด้านงบประมาณ และ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงการเพ่ิมระยะห่างทางกายภาพ มาตรการด้านสุขอนามัย 

อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือดำรงความพร้อมและขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติการ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการทำงาน การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา การจัดผลัด 

การทำงานอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

   ๔.๒.๓ ให้เร่งรัดการจัดทำแผนระดับที่ ๓ อาทิ แผนปฏิบัติการด้าน ... แผนปฏิบัติราชการ 

และแผนอ่ืน ๆ ของกระทรวงกลาโหม ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัด

การจัดทำโครงการสำคัญรองรับแผนระดับที่ ๓ โดยให้ความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนิน

โครงการสำคัญต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาติ และการรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญเป็นรายไตรมาส ลงในระบบ

ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 

Strategy and Country Reform: eMENSCR) 

   ๔.๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม และ 

กำลังพลให้มีขนาดเหมาะสม มีขีดความสามารถ เข้มแข็ง มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สอดคล้องกับ 

การบริหารราชการยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ตลอดจน

พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการสัสดี กำลังพลสำรอง 

และบริการทางการแพทย์ ให้กับประชาชน โดยขจัดปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือ 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้ เกิดการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน 

การให้บริการภาครัฐ ลดภาระประชาชน ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนในทุกช่องทาง ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อสังคม

ออนไลน์ 

   ๔.๒.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการฝึกและศึกษา ในสถาบันการศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหมทุกระดับ และหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้กำลังพล  

มีวุฒิการศึกษาทางพลเรือนเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้ความสำคัญกับการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล ด้วยการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริม

ให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับมุ่งเน้นการปรับปรุงรูปแบบการฝึกทางทหาร  



๒๓ 

ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรและบุคลากรด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน 

   ๔.๒.๖ เร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งในด้านกำลังพล เครื่องมือ องค์ความรู้ และ

ระบบบริหารจัดการ ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ เพ่ือรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่มีผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านไซเบอร์

ระดับประเทศ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ    

   ๔.๒.๗ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหม ทั้งด้านดาวเทียม

สื่อสาร ด้านดาวเทียมถ่ายภาพ และด้านการเฝ้าระวังทางอวกาศ ในการรองรับภัยคุกคามด้านอวกาศ 

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  โดยมี เป้ าหมายเพ่ือยกระดับ ขีดความสามารถของ

กระทรวงกลาโหมจากระดับผู้ใช้งาน (User) สู่การเป็นผู้ควบคุมและบริหารช่องสัญญาณดาวเทียม 

(Operator) สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต และนำไปสู่การพัฒนากิจการอวกาศอย่างยั่งยืน 

   ๔.๒.๘ พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) เพ่ือประโยชน์  

ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง รวมทั้งบูรณาการและให้การสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน ๆ  

ในการใช้ข้อมูล เพ่ือการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตลอดจนการพัฒนาการใช้ระบบดิจิทัล และ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในทุกส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมอย่างทั่วถึง  

   ๔.๒.๙ เร่งรัดการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยจัดทำแนวทาง

การบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้าง

มาตรฐานทางทหาร ลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์  

ตลอดจนจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม                                                        

   ๔.๒.๑๐ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานข่าวกรอง ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการข้อมูล และเชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศ 

ด้านการข่าวให้มีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

   ๔.๒.๑๑ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและ

เพียงพอ เพ่ือขจัดปัญหาการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) ที่ส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมได้อย่างทันท่วงที ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 



๒๔ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสังคมออนไลน์โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

จากผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม  

   ๔.๒.๑๒ ขยายผลการนำกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวจากหน่วยนำร่อง 

ที่กำหนดไว้ไปสู่หน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบ ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้

หน่วยมีกำลังพลในระดับปฏิบัติการที่มีความแข็งแรงและความสดชื่นเข้ามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ลดภาระผูกพันงบประมาณด้านบุคลากรและแก้ไขปัญหากำลังพลสูงอายุในหน่วย พร้อมทั้ง

พิจารณานำทหารกองประจำการที่ปลดจากกองประจำการแล้ว เข้ามาทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

ในอนาคตเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเข้า

เป็นทหารกองประจำการ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินการและแก้ไขระเบียบ เพ่ือให้

เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการกำลังพลในภาพรวม 

   ๔.๒.๑๓ เร่งรัดการนำข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาบรรจุรับราชการ เพ่ือทดแทนการ

บรรจุกำลังทหารประจำการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  

และการบริหารจัดการกำลังพลอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการ และการปฏิรูป

ระบบงานด้านต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหมในส่วนที่ ราชการขาดแคลน ในตำแหน่ งที่ มี  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตำแหน่งที่ใช้ความชำนาญ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน เพ่ือลดการบรรจุกำลังพลโดยไม่จำเป็น   

   ๔.๒.๑๔ ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมในศาลทหาร และระบบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับทหาร โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม ปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย โดยคำนึงถึง 

ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

   ๔.๒.๑๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส 

เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น แจ้งเหตุให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบตามกฎหมาย ประกอบ

พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยไม่ถูกแทรกแซง รวมทั้งจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไว้ในหลักสูตร  

การเรียนการสอนตามแนวทางการรับราชการของหน่วยทุกระดับ 



๒๕ 

   ๔.๒.๑๖ เร่งรัดในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นส่วน

หนึ่งในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงความพร้อม 

และขีดความสามารถของส่วนราชการม ีความโปร ่งใส ตรวจสอบได ้ เป ็น ไปตามเป ้าหมาย 

และมาตรการที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการ

ส ังก ัดกระทรวงกลาโหม และระหว ่างกระทรวงกลาโหมกับหน ่วยงานหรือกระทรวงอ่ืน ๆ  

เพ่ือลดความซ้ำซ้อน ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ                                                         

   ๔.๒.๑๗ พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพล รวมทั้งครอบครัวด้วยการสร้าง

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ดูแลสิทธิกำลังพล  สถานที ่ปฏิบัติงาน บ้านพักอาศัย  

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.๒.๑๘ พัฒนาศักยภาพของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ  

ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้การสงเคราะห์  

และการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัว 

ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน  

และรักษาความม่ันคงภายในประเทศ   

    ๔.๓ ด้ านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาที่ สำคัญของชาติ  การพัฒนาประเทศ  

การบรรเทาภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยเอาชนะอุปสรรคและความท้าทาย

ต่าง ๆ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และประชาชนทุกคน 

   ๔.๓.๑ ให้ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ ปัญหา

ความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การให้การสนับสนุนส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดทั้งในพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ชายแดน  

การปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม หนี้นอกระบบ 

การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิด

ตามแนวชายแดนและทางทะเล 

   ๔.๓.๒ ให้ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) รวมทั้งสนับสนุนในการอำนวยการจัดเตรียมพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 
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(State Quarantine) และพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) 

ตลอดจนให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้          

   ๔.๓.๓ ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ รวมถึงให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ด้วยการนำศักยภาพ

ของกองทัพมาสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านการแพทย์ของกองทัพและด้านต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคระบาดในอนาคต  

   ๔.๓.๔ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความเสี่ยง 

จากสาธารณภัยโดยเฉพาะการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังพล เครื่องมือ  

และยุทโธปกรณ์ ให้ เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ ในการช่ วยเหลือ ด้ านมนุษยธรรมและการบรรเทาภั ยพิบั ติ   

ทั้งในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติ  

   ๔.๓.๕ ให้การสนับสนุนการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการแก้ไขปัญหาของชาติ

และประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่มุ่ งเน้นการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  เสริมสร้างการพัฒนาในพ้ืนที่  ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและ 

ความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กับการบั งคับใช้กฎหมายอย่างยุติ ธรรมและเป็นธรรม  

และให้ความสำคัญกับการควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบ โดยมุ่งเน้นการปราบปรามและสกัดก้ัน

การลักลอบค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง 

มีปกติสุขและเกิดความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) อย่างยั่งยืน 

โดยดำรงความต่อเนื่องในการประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเฝ้าระวังการ

กระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ ทางทะเลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่อย่างจริงจัง 

   ๔.๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ศักยภาพและ

ทรัพยากรของกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาพ้ืนที่สนามบิน
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อู่ตะเภาให้ เป็นศูนย์กลางเมืองการบินภาคตะวันออก การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน  

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งนโยบาย Thailand 4.0 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร 

ที่ เน้นคุณภาพมาตรฐาน และการยกระดับทักษะแรงงาน ให้กับทหารกองประจำการก่อน 

ปลดประจำการ 

 

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความม่ันคง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม มีความมุ่งหมายหลักในการเตรียมและเสริมสร้างความพร้อมให้กับกองทัพ 

ทั้งด้านโครงสร้างการจัดหน่วย ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และความทันสมัย ตลอดจนการปฏิบัติการ

ทางทหารนอกจากสงคราม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นหลักการพัฒนา

ศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยดำเนินงานอย่าง

ประสานสอดคล้องร่วมกับแผนระดับที่ ๓ อีกจำนวน ๓ แผน ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบข่าวกรอง

แบบบูรณาการ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับผิดชอบจัดทำ) แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติ (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับผิดชอบจัดทำ) และ แผนปฏิบัติการด้านการปกป้อง

อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ในภาพรวม (กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบจัดทำ)  

ตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ได้แก่   

๑) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) ด้วยการใช้ทรัพยากร 

ทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาล โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง 

ลดเงื่อนไข และลดโอกาสที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง รวมทั้งป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขต

ออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน (Preventive) ซี่งเป็น

การแก้ปัญหาในเชิงรุกก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น และหากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็สามารถ

ควบคุมได้ทันเวลา โดยมาตราการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวที

การเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ประเทศพึงจะได้รับ 
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๒) การผนึกกำลังป้องกันประเทศ (United Defence) ด้วยการนำทรัพยากรที่เป็นพลังอำนาจ

ของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพ่ือแก้ไขข้อจำกัด 

ของชาติรวมทั้งชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจำกัด  

๓) การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) โดยจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหาร

จัดการทรัพยากรทั้งมวลให้กองทัพ และหน่วยงานด้านควมมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความ

พร้อมในการบูรณาการร่วมกันหรือใช้กำลัง เพ่ือการป้องปราม การแก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่

ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบพร้อมรับสถานการณ์ทั้งในยามปกติและยามสงคราม การปฏิบัติการ  

ทางทหารต้องใช้การปฏิบัติในลักษณะของการปฏิบัติการยุทธร่วมเป็นหลัก 

กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร

จากภัยคุกคามทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีกำลังทหารไว้ เพื่อการรบหรือการสงคราม 

เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือช่วยการพัฒนา

ประเทศและเพ่ือรักษาประโยชน์ของชาติ ในประการอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนินการ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ

รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรและรักษาประโยชน์ของชาติด้วยการใช้กำลังทหารเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามความในวรรคหนึ่ งให้ เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เว้นแต่การใช้กำลังทหาร 

เพ่ือปราบปรามการจลาจลให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งกำหนดโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการดังนี้ 

๑. สำนักงานรัฐมนตรี มีหน้ าที่ เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี เลขานุการรั ฐมนตรี  

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

๒. สำนักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง มีปลัดกระทรวง

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการ  

ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระทรวง ซึ่งมิได้แยกให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการอ่ืนอีกด้วย 

๓. กองทัพไทย มีหน้าที่เตรียมกำลังรบและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีส่วนราชการดังนี้ 

 ๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย 



๒๙ 

๓.๒ กองทัพบก มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการ

ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

๓.๓ กองทัพเรือ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการ

ทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

๓.๔ กองทัพอากาศ มีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพอากาศและป้องกันราชอาณาจักร  

มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

๓.๕ ส่วนราชการอ่ืนตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
ภาพที่ ๒ แสดงส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และ

ราชการส่วนหนึ่ งส่วนใด ของกระทรวงซึ่ งมิ ได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนใด  

มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น ๑๒ ส่วน ดังนี้ 

  ๑. สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรองและการประสาน 

การปฏิบัติงานด้านพิธีการให้กับปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ดำรง

ตำแหน่งอ่ืน ตามที่ ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงและ



๓๐ 

กระทรวงกลาโหมในภาพรวม และ ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ในสำนักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 ๒. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน 

และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชา

และระบบการบริหารราชการทั่วไป นโยบายและแผนด้านการทหาร การข่าว การส่งกำลังบำรุง  

การระดมสรรพกำลัง การต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน และมีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการ ในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด การจัดทำและปรับปรุงแก้ไข อัตราของส่วน ราชการ 

ในกระทรวงกลาโหม  การฝึก  การศึกษาอบรมในต่างประเทศ การวิเทศสัมพันธ์กิจการของสภา

กลาโหม  การรักษาความปลอดภัย  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ  

สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 ๓. กรมเสมียนตรา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ

เกี่ยวกับ นโยบายและแผนงานการกำลังพล ตลอดจนการดำเนินการกำลังพลที่อยู่ ในอำนาจ  

ของปลัดกระทรวงกลาโหมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ

ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไป ตามนโยบายด้านการกำลังพลที่ กระทรวงกลาโหม

กำหนด การศึกษาอบรมในประเทศ การสวัสดิการของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง  

การสารบรรณราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  

มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 ๔. สำนักงบประมาณกลาโหม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน  

และดำเนินการ เกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรและงานในสายงานงบประมาณอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตาม

นโยบายด้านงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 ๕. กรมพระธรรมนูญ  มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหาร นายทหาร 

พระธรรมนูญ การคุ้มครองพยานในคดีอาญา ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมาย

และสังคมศาสตร์ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชา

รับผิดชอบ  



๓๑ 

 ๖. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีหน้าที่ส่งเสริม และดำเนินการ

เกี่ยวกับงาน ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผนอำนวยการ ประสานงาน 

พิจารณา เสนอความเห็นให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่  

ได้รับมอบหมาย มีผู้ อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๗. กรมการเงินกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และ

ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการ

ดำเนินงานด้านการเงิน และการบัญชี และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการเงิน

กลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๘. กรมการสรรพกำลังกลาโหม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ 

ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหาร การกำลังสำรอง 

การสัสดีของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๙. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน 

อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ  

ให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม  

และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็น

ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๑๐. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็น 

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการ ทั่วไป คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม  

เพ่ือความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและอวกาศกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๑๑. สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีหน้าที่สนับสนุนทางการ 

ส่งกำลังและซ่อมบำรุง การขนส่ ง การบริการทางการแพทย์  การบริการ การโยธาธิการ  

การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย์ กิจการดุริยางค์ กิจการโรงพิมพ์ของสำนักงานปลัดกระท รวง 



๓๒ 

ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการที่ดินของกระทรวงกลาโหม และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๑๒. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ให้แก่  ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานรัฐมนตรี  ตามคำสั่ ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พิจารณาความรับผิดทางแพ่ง และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหมเป็น

ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
ภาพที่ ๓ แสดงหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 



๓๓ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

๑. การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของกระทรวงกลาโหม (S-W)  

โดยใช้ McKinsey 7-s Framework12 เปนเครื่องมือทางการบริหารอีกหนึ่งชนิดที่สามารถ

นํามาชวยในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งเครื่องมือดังกลาวถูก คิดคนขึ้นมา 

โดย  Thomas J. Peters และ Robert H.Waterman ที่ ป รึ กษ าบริษั ท  McKinsey Company  

ในป ค.ศ. 1978 ซึ่งตอมาแนวคิดดังกลาวไดถูกนามาตีพิมพไวในหนังสือที่ชื่อวา In Search of 

Excellence ซึ่งเปนหนังสือที่ขายดีเปนอยางมากในป ค.ศ. 1982 โดยหลักการของแนวคิดนี้ คือ  

ตองการนําเสนอกรอบการประเมินองคการในดานประสิทธิภาพขององคการที่มาจากความสัมพันธ

ของปจจัยองคประกอบตางๆ ทั้ง 7 ปจจัยที่อยูภายในองคการ ดังนี้ 

S1 – กลยุทธขององคการ (Strategy) คือ แผนการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคการที่มีอยู 

เพ่ือบรรลุจุดหมายที่วางไว กลยุทธเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ และการกระทําตอปจจัย 

สภาพแวดลอมภายนอกท้ังที่เปนอุปสรรค และโอกาสตอความสําเร็จ 

S2 - โครงสรางองคการ (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองคการแสดงความสัมพันธ

และสายการบังคับบัญชา กําหนดขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองคการอาจจะเปนแบบ

การรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ หรือกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

S3 - ระบบปฏิบัติงาน (System) คือ ระบบหรือขั้นตอนการดําเนินงานภายในองคกรทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการที่ชวยใหองคการสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนระบบ

การวางแผน ระบบดานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ซึ่งระบบหรือขั้นตอนการทํางานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทํางานตางๆ ขององคการ 

S4 - บุคลากร (Staff) คือ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่รวมตั้งแตการพิจารณา

คัดเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

การควบคุมติดตามประเมินผลการทํางานและการให เงินเดือน รางวัล หรือแมแตการลงโทษ 

ใหออกจากงาน เปนตน 

S5 - ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) คือ ความเชี่ยวชาญ ความโดดเดนความสามารถ

ในการทํางานของพนักงาน องคการจาเปนตองมีพนักงานที่มีทักษะเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดลอมภายนอก 



๓๔ 

S6 - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ของผูบริหาร คือ ผูนําองคการมีบทบาทสําคัญ 

ตอความสําเร็จขององคการ ผูนําองคการตองเปนแบบอยางของพนักงาน รูจักสรางวัฒนธรรมองคการ

ที่ชวยใหองคการเดินไปสูความสําเร็จ 

S7 - คุณคาหรือคานิยมรวม (Shared Value) คือ สิ่งที่คนทั้งองคการยึดถือรวมกันมุงมั่น

ในสิ่งเดียวกัน ทําโดยไมมีการบังคับ แตเปนวัฒนธรรมองคการ วิธีปฏิบัติ ปรัชญาการทํางานที่ทุกคน

ยอมรับและทําตาม คานิยมรวมเปรียบเสมือนหัวใจขององคการที่เชื่อมประสานองคการเขาดวยกัน

โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ กห. โดยใช 7S มีดังนี ้

ตารางที่ ๑ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ 

7 s model Strengths Weaknesses 
1.โครงสร้าง 
(Structure : S1) 

1.มีการแบงมอบงานตามโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน 
โดยอางอิงจากพันธกิจของหน่วยงาน 
2.กําหนดหนาที่การทํางานของ
หนวยขึ้นตรงอยางชัดเจน โดยใช
อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหนวย 
3. มีหลักการบังคับบัญชา 
เปนไปตามลําดับชั้น 

1.โครงสรางของหนวยเปนลําดับขั้น ตาม
ระบบราชการทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงานกรณีท่ีมีความเรงดวน 
2.โครงสรางและอัตราการจัดปัจจุบัน 
ยังไมสอดคลองกับภารกิจของหนวย  
3.ตามโครงสรางของ กห.มีหน่วยขึ้น
ตรงหลายลำดับทําใหสายการบังคับ
บัญชายาว 

2.กลยุทธ์ 
(Strategy : S2) 

มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
แผนยุทธศาสตรและมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการทั้งระยะสั้น 
(แผนปฏิบัติราชการประจําป) 
และระยะยาว (แผนระยะ 4 ป) 
 

การถายทอดยุทธศาสตรของหนวยไปยังผู
ปฏิบัติ ยังไมเปนรูปธรรม/ ไมแนนอน/
ไมชัดเจน ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไม
เขาใจแผนงาน ส่งผลใหผลงานไมตอบ
สนองตอวัตถุประสงค และยุทธศาสตร
ของหนวยเทาที่ควร 

3.ระบบการปฏิบัติงาน 
(Systems : S3) 

1.มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร 
2.การบริหารจัดการระบบ
วางแผนงานมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว 
3.มีการส่งเสริมการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ในหน่วยงาน 
อยู่เสมอ 
 

1.การติดตอชา ประสานงานภายในองค์กร
ล่าชา บางครั้งมีความผิดพลาดในการ
ติดตอสื่อสารระหวางผู้ปฏิบัติ ทําให
เกิดความเขาใจในการปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน 
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาด
ความพรอมในการเผยแพรขอมูล  
ข่าวสาร และผลงานของหนวย 
3.ระบบการจัดการความรูยังไมเปนรูป
ธรรม สงผลใหเมื่อบุคลากรปรับยาย 
หรือออกจากหนวยงานไปจึงเกิดการ
สูญเสียองคความรูไปพรอมกับบุคลากร 



๓๕ 

ตารางที่ ๑ (ต่อ) 

 

7 s model Strengths Weaknesses 
4.แบบแผนการบริหาร 
(Style : S4) 

1.บุคลากรมีความรูพ้ืนฐานที่ดี
สามารถพัฒนาไดงาย 
2.บุคลากร (ขาราชการ) เปนทหาร 
มี เกียรติและศักดิ์ศรี มีความ 
พร้อมในการปฏิบัติหนาที ่
3.บุคลากรมีความรูความสามารถ 
4.กําลังพล มีความรู  มีทักษะ 
และความชํานาญ เฉพาะตัวสูง 

กองงานต่างๆ มีการร่วมมือและ
ประสานงานกันที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
 

5.บุคลากรในองค์กร 
(Staff : S5) 

1.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
การพัฒนางาน 

1.ขาดกำลังพลในระดับปฏิบัติ ทัง้
ข้าราชการ เมือ่เทียบกับปริมาณงาน 
2.การจัดสรรกําลังพลบางตำแหน่ง 
ไม่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ 
ทําใหไมส่ามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.ทักษะความรู้และ
ค ว าม ส าม ารถ ขอ ง
บุคลากร 
(Skills : S6) 

บุคลากรมีความกระตือรือร้น 
ในการหาความรู้เพิ่มเติม 

1.กําลังพลบางสวน ยังขาดทักษะใน
การคิดเชิงวิเคราะห และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
2.ระบบพัฒนากำลังพล ไมครอบคลุม
กําลังพลทุกระดับ  

7.ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values : S7) 

ถือระเบี ยบและธรรม เนี ยม
ทหารขององค์กรร่วมกัน 

การปฏิบัติตามคานิยมรวมของบุคลากร
ยังปฏิบัติไมเต็มที่เทาที่ควร และยังขาด
การถายทอดสูผูปฏิบัติอยางทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

๒. การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของกระทรวงกลาโหม (O-T)  

โดยกรอบวิธีคิดดั้งเดิมในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกให้มีความครอบคลุมครบถ้วน

ทุกมิติ มักจะเริ่มต้นจากกรอบคิด PEST Analysis ซึ่งพิจารณาองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้สภาวะ

แวดล้อม 4 มิติ คือ P = Political-Security การเมือง ความมั่นคง, E = Economics เศรษฐกิจ, S = 

Socio-Cultural สังคม วัฒนธรรม และ T = Technology วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

อย่างไรก็ตามกรอบวิธีคิด PEST ก็มีการปรับปรุง พัฒนาให้กว้างขวางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือใช้กับ

การวิเคราะห์องค์กร หน่วงงาน หรือโครงการในรูปแบบและ ระดับที่ต่างๆ กันออกไป อาทิ STEEP-M 

Analysis (เพ่ิม E = Environment and Energy สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ แยก M = Military 

การทหาร ออกจาก การเมือง ความมั่นคง) PESTEL Analysis (เพ่ิม E = Environment and 

Energy สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ L = Legal and Regulations มิติทางกฎหมายกฎระเบียบ) 

โดยในตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของกระทรวงกลาโหม ผู้จัดทำรายงานเลือก 

กรอบวิธีคิดที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของหน่วยคือ PEST Model เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑) ด้านการเมือง (Political) วิเคราะหยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

ในสวนที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคง แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ของ กห. แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สป. เปนตน 

๒) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) วิเคราะห์สภาพ และแนวโน้ม เศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศภาวะการเงิน การแบ่งมอบงบประมาณ 

๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) วิเคราะห์โครงสร้างกำลังพล ระบบการศึกษา ค่านิยม 

ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี แนวคิดการปฏิบัติงาน ความต้องการพื้นฐานของกำลังพล 

๔) ด้านเทคโนโลยี (Technological) วิเคราะห์ในเรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีการบริการ การวิจัยและพัฒนา  

โดยผลการสำรวจสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบ PEST เพ่ือวิเคราะห์หาโอกาส 

(Opportunity: O) และความท้าทายหรือภาวะคุกคาม (Threat: T) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

 

 

 



๓๗ 

ตารางที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

 

ด้านการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
Political  
 

ความมั่นคงของการเมืองโลก 
ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิด
สงครามขนาดใหญ่ และประเทศ
ไท ย มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ประเทศมหาอำนาจและประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

น โยบ ายการ เมื อ งขอ งสห รั ฐ ฯ  
จะกดดั น ให้ ไทยต้ อ งเลื อกข้ าง 
มิฉะนั้น จะถูกแทรกแซง รวมทั้ง 
สังคมโลกจะกดดันรัฐบาลไทยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล  

Economic  
 

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และโรค
ร ะ บ า ด ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ใ ห้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหา
ภายในประเทศ มากกว่าการ 
ก่อสงครามหรือปัญ หาความ
มั่นคงอ่ืน ๆ  

เศรษฐกิจของโลกเขาสูภาวะตกต่ำ
เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อ  
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยที่
เน้ น การส่ งออกและท่ อ งเที่ ย ว 
อย่างหนัก  

Social  
 

สังคมโลกก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ไร้พรมแดน ที่มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและการย้ายถิ่นฐาน
ของคนได้ง่าย  

ปัญหาผู้อพยพ รวมถึงปัญหาอัตรา
การเกิดที่ลดลง รวมทั้งปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ความ
มั่นคงในแนวชายแดนต้องมีการปรับ
ให้ผ่อนคลายมากข้ึน  

Technological  
 

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทุก
ด้ าน ช่ วยผลั กดั น ให้ ส าม ารถ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นำมาซึ่งอาชญากรรม และ
สงครามไซเบอร์  

 



๓๘ 

๓. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผนยุทธศาสตรและมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ทั้งระยะสั้น (แผนปฏิบัติราชการประจําป) และระยะยาว (แผนระยะ ๔ ป) 

๒. มีการแบงมอบงานตามโครงสรางสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดยอางอิงจาก 

พันธกิจของหนวยงาน 

๓. กําหนดหนาที่การทํางานของหนวยขึ้นตรงอยางชัดเจน โดยใชอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหน่วย 

๔. มีหลักการบังคับบัญชาเปนไปตามลําดับชั้น 

๕. มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 

๖. การบริหารจัดการระบบวางแผนงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 

๗. มีการส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ในหน่วยงานอยู่เสมอ 

๘. บุคลากรมีความรูพ้ืนฐานที่ดีสามารถพัฒนาไดงาย 

๙. บุคลากร (ขาราชการ) เปนทหาร มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที ่

๑๐.  บุคลากรมีความรูความสามารถที่หลากหลาย 

๑๑.  กําลังพล มีความรู มีทักษะ และความชํานาญ เฉพาะตัวสูง 

๑๒.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 



๓๙ 

๑๓. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน 

๑๔. บุคลากรมีความกระตือรือร้น ในการหาความรู้เพ่ิมเติม 

จุดอ่อน (Weakness) 

๑. การถายทอดยุทธศาสตรของหนวยไปยังผูปฏิบัติ ยังไมเปนรูปธรรม/ ไมแนนอน/ 

ไมชัดเจน ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน สงผลใหผลงานไมตอบสนอง 

ตอวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของหนวยเทาที่ควร 

๒ .โครงสรางของหนวย เปนลํ าดั บ ขั้ น  ตามระบบราชการทํ าให เกิ ดความลาชา 

 ในการปฏิบัติงานกรณีท่ีมีความเรงดวน 

๓. โครงสรางและอัตราการจัดปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับภารกิจของหนวย  

๔. ตามโครงสรางของ กห. มีหนวยขึ้นตรงหลายลำดับทําใหสายการบังคับบัญชายาว 

๕. การติดตอชา ประสานงานภายในองคกรลาชา บางครั้งมีความผิดพลาดในการติดตอ 

 สื่อสารระหวางผู้ปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติที่ไมตรงกัน 

๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความพรอมในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และผลงานของหนวย 

๗. ระบบการจัดการความรูยังไมเปนรูปธรรม สงผลใหเมื่อบุคลากรปรับยาย หรือออกจาก 

 หนวยงานไปจึงเกิดการสูญเสียองคความรูไปพรอมกับบุคลากร 

๘. กองงานต่างๆ มีการร่วมมือและประสานงานกันที่ไม่ดีเท่าท่ีควร 

๙. ขาดกําลังพลในระดับปฏิบัติทั้งขาราชการเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีมาก 

๑๐. การจัดสรรกําลังพลบางตําแหนงไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทําใหไม่สามารถ

 ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๑. กําลังพลบางสวน ยังขาดทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

๑๒. ระบบการพัฒนากําลังพลไมครอบคลุมกําลังพลทุกระดับ  

๑๓. การปฏิบัติตามคานิยมรวมของบุคลากรยังปฏิบัติไมเต็มที่เทาที่ควร และยังขาดการ 

ถายทอดสูผูปฏิบัติอยางทั่วถึง 

 

 

 

 

 



๔๐ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

๑. ความมั่นคงของการเมืองโลก ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามขนาดใหญ่ และ

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจและประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และโรคระบาดส่งผลต่อการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา

ภายในประเทศ มากกว่าการก่อสงครามหรือปัญหาความมั่นคงอ่ืน ๆ  

๓. สังคมโลกก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้พรมแดน ที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการย้ายถิ่น

ฐานของคนได้ง่าย 

๔. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทุกด้านช่วยผลักดันให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

อุปสรรค (Treat) 

๑. นโยบายการเมืองของสหรัฐฯ จะกดดันให้ไทยต้องเลือกข้าง มิฉะนั้น จะถูกแทรกแซง 

รวมทั้ง สังคมโลกจะกดดันรัฐบาลไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือลดความ

น่าเชื่อถือของรัฐบาล  

๒. เศรษฐกิจของโลกเขาสูภาวะตกต่ำเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อ ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของไทยที่เน้นการส่งออกและท่องเที่ยวอย่างหนัก 

๓. ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง ปัญหาผู้อพยพมากขึ้น ส่งผลถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ส่งผลให้ความม่ันคงในแนวชายแดนต้องมีการปรับให้ผ่อนคลายมากขึ้น  

๔. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งอาชญากรรม และสงครามไซเบอร์ 

๔.  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 ๔.๑ การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น  

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วย จำนวนทั้งสิ้น ๗ คน โดยให้พิจารณา ตามหลักการและความสำคัญว่า

ปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมากให้กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุด

แข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น ๑ น้ำหนักในแต่ละด้านอาจ

เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ได้ผลตามตาราง 

 

 



๔๑ 

ตารางที ่๓ แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 

รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายใน 

คนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 xˉ 

โครงสร้าง 
(Structure : S1) 

0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.13 

กลยุทธ์ 
(Strategy : S2) 

0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25 0.18 

ระบบการปฏิบัติงาน 
(Systems : S3) 

0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12 

แบบแผนการบริหาร 
(Style : S4) 

0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.14 

บุคลากรในองค์กร 
(Staff : S5) 

0.10 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.20 0.14 

ทักษะความรู้และความสามารถ
ของบุคลากร (Skills : S6) 

0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 0.16 

ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values : S7) 

0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.15 0.10 0.14 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

 

ตารางที ่๔ แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 

รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 xˉ 

P : การเมือง 0.30 0.25 0.10 0.30 0.25 0.30 0.25 0.25 
E : เศรษฐกิจ 0.25 0.25 0.10 0.25 0.25 0.10 0.30 0.22 
S : สังคมและวัฒนธรรม 0.10 0.10 0.25 0.10 0.30 0.25 0.10 0.17 
T : เทคโนโลยี 0.25 0.30 0.30 0.25 0.10 0.10 0.25 0.22 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 



๔๒ 

๔.๒ การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธการ

ของหน่วย จำนวนทั้งสิ้น ๗ คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อ 

การปฏิบัติงานของ กห. ในช่องสีเทาโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 

๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก  

๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง  

๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย  

๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 

นำผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลตามตารางท่ี ๕ และตารางท่ี ๖ 

 

ตารางที ่๕ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7s Framework 

 

7 s model 
สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง  สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strengths คะแนน
เฉลี่ย 

Weaknesses 

1.โครงสร้าง 
(Structure : S1) 

๓.๗๔ S1 มี ก ารแบ งม อบ งาน ต าม 
โครงสรางสายการบังคับบัญชา 
อยางชัด เจน โดยอางอิงจาก 
พันธกิจของหนวยงาน 

๓.๔๗ W1 โครงสรางของหนวยเปน 
ลําดับขั้น ตามระบบราชการทํา
ให เกิ ด ค ว า ม ล า ช า ใน ก า ร
ปฏิบัติงานกรณีท่ีมีความเรงดวน 

๓.๒๓ S2 กําหนดหนาที่การทํางานของ
หนวยขึ้นตรงอยางชัดเจน โดยใช
อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหนวย 

๒.๑๒ W2 โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ อั ต ร า 
การจัดปจจุบัน ยังไมสอดคลอง
กับภารกิจของหนวย 

๓.๒๓ S3 มี ห ลั ก ก ารบั งคั บ บั ญ ช า 
เปนไปตามลําดับชั้น 
 

๓.๗๒ W3 ตามโครงสรางหน่วยงานเป็น
แนวตั้งมีหนวยขึ้นตรงหลายลำดับ 
ทําใหสายการบังคับบัญชายาว 

 

 

 

 



๔๓ 

ตารางที่ ๕ (ต่อ) 

2.กลยุทธ์ 
(Strategy : S2) 

๓.๕๒ S4 มี ก า รกํ าห น ด วิ สั ย ทั ศ น  
ภารกิจ แผนยุทธศาสตรและ 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ทั้งระยะสั้น (แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป) และระยะยาว (แผน
ระยะ 4 ป) 
 

๓.๔๗ W4 การถายทอดยุทธศาสตรของ
หนวยไปยังผูปฏิบัติ ยังไมเปนรูป
ธรรม/ ไมแนนอน/ไมชัด เจน 
ทํ า ให บุ คล ากรผู ป ฏิ บั ติ งาน  
ไมเขา ใจแผนงาน สงผลใหผลงาน
ไมตอบสนองตอวัตถุประสงค 
และย ุท ธ ศ าส ต ร ข อ งห น ว ย 
เทาที่ควร 

3 . ร ะ บ บ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
(Systems : S3) 

๓.๒๓ S5 .มีการบริหารงานตามระบบ
ระเบียบของทางราชการ มีคำสั่ง
รองรับ สามารถตรวจสอบได้  
 

๒.๑๒ W5 ปั ญ ห าค ว าม ล่ า ช้ า ข อ ง
ระเบียบราชการ และการติดตอ 
สื่อสารระหวางผู้ปฏิบัติ  ทําให  
เกิดความเขาใจในการปฏิบัติที่  
ไมตรงกัน 

 ๓.๒๓ S6 การบริห ารจัดการระบบ
วางแผนงานมี ความยื ดหยุ่ น 
คล่องตัว 

๓.๒๒ W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังขาดความพรอมในการเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร และผลงาน 

 ๓.๕๐ S7 มีการส่งเสริมการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ในหน่วยงานอยู่
เสมอ 

๓.๔๗ W7 ระบบการจัดการความรูยังไม
เป น รู ป ธ ร ร ม  ส งผ ล ให เมื่ อ
บุคลากรปรับยาย หรือออกจาก 
หนวยงานไปจึงเกิดการสูญเสีย
องคความรูไปพรอมกับบุคลากร 

4.แบบแผนการ
บริหาร 
(Style : S4) 

๓.๒๓ S8 บุคลากรมีความรูพ้ืนฐานที่ดี
สามารถพัฒนาไดงาย 

๒.๑๒ W8 กองงานต่างๆ มีการร่วมมือ
แ ล ะป ระส าน งาน กั น ที่ ไม่ ดี
เท่าท่ีควร 

 ๓.๒๓ S9 บุ ค ล า ก ร  (ข า ร าช ก า ร )  
เปนทหาร มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
มี ค วามพรอม ในการปฏิ บั ติ  
หนาที ่

๓.๗๒ W9 มีการแบ่งชนชั้นตามยศ  

 

 

 



๔๔ 

ตารางที่ ๕ (ต่อ) 

5.บุคลากรในองค์กร 
(Staff : S5) 

๓.๖๗ S10 มีจำนวนกำลังพลในอัตราที่
เพียงพอในการทำงาน  
 

๓.๗๒ W10 ขาดกำลังพลในระดับปฏิบัติ 
ในขณะที่ระดับนโยบายมีเป็น
จำนวนมาก  

 ๓.๔๒ S11 การจัดสรรบุคลากรมีการ
กระจายจำนวนไปตามส่วนงาน
ต่างๆ  
 

๓.๔๗ W11 การจัดสรรกําลั งพลบาง 
ตําแหนงไมเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถ ทําใหไม่สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 .ทั กษะความรู้
และความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skills : S6) 

๓.๙๘ S12 บุ คลากรมี ความรู ความ 
สามารถที่หลากหลาย 

๓.๗๒ W12 กําลังพลบางสวน ยังขาด
ทักษะในการคิด เชิ งวิ เคราะห  
ทักษะทางเทคโนโลยี และทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ 

 ๓.๒๓ S13 กําลังพล มีความรู มีทักษะ 
และความชํานาญ เฉพาะตัวสูง 

๓.๓๒ W13 ระบบการพัฒนากําลังพล  
ไมครอบคลุมกําลังพลทุกระดับ 

7.ค่านิยมร่วมกัน 
( Shared Values 
: S7) 

๓.๗๒ S14 ถือระเบียบและธรรมเนียม
ทหารขององค์กรร่วมกัน 

๓.๔๗ W14 ระบบอุปถัมป์ที่ ส่ งผลใน
การแตกความสามัคคีของคนใน
องค์กร  

 

 

ตารางที ่๖ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 

ด้านการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส  สภาพแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities 
คะแนน
เฉลี่ย 

Threats 

Political  
 

๓.๗๓ O1 ความมั่นคงของการเมือง
โลก ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดสงครามขนาดใหญ่  และ
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศมหาอำนาจและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.๙๓ T1 นโยบายการเมืองของสหรัฐฯ 
จะกดดันให้ไทยต้องเลือกข้าง 
มิฉะนั้น จะถูกแทรกแซง รวมทั้ง 
สังคมโลกจะกดดันรัฐบาลไทยใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล 

 



๔๕ 

 

ตารางที่ ๖ (ต่อ) 

Economic  
 

๓.๒๓ O2 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และ
โรคระบาดส่ งผลต่ อการให้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหา
ภายในประเทศ มากกว่าการก่อ
สงครามหรือปัญหาความมั่นคง
อ่ืน ๆ 
 

๓.๘๒ T2 เศรษฐกิจของโลกเขาสูภาวะ
ตกต่ำเนื่องจากผลกระทบจาก
โรคติ ด ต่ อ  ส่ งผ ลกระท บ ต่ อ
เศรษฐกิ จของไท ยที่ เน้ นการ
ส่งออกและท่องเที่ยวอย่างหนัก 

Social  
 

๓.๕๒ O3 สังคมโลกก้าวเข้าสู่การเป็น
สั งค ม ไร้ พ รม แ ด น  ที่ มี ก า ร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการ
ย้ายถิ่นฐานของคนได้ง่าย 
 

๓.๖๗ T3 ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง 
ปัญหาผู้อพยพมากขึ้น ส่งผลถึง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ส่ งผ ล ให้ ค วาม มั่ น ค งใน แน ว
ชายแดนต้องมีการปรับให้ผ่อน
คลายมากขึ้น 

Technological  
 

๓.๙๘ O4  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ทุกด้านช่วยผลักดันให้สามารถ
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 

๓.๒๓ T4 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งอาชญากรรม 
และสงครามไซเบอร์ 

 

การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม (TOWS Matrix) 

จากการวิ เคราะห์ ด้ วย  SWOT ใน เรื่ องของสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร  พบว่า

กระทรวงกลาโหมมีจุดแข็งใน ๓ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างขององค์กรที่มีการจัดและสายการบังคับ

บัญชาที่แน่นอน ชัดเจน ด้านทักษะความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กร ที่มีทักษะความรู้

และความสามารถที่หลากหลาย และมีค่านิยมร่วมในองค์กร คือ ความเป็นทหาร อย่างไรก็ตามจุดแข็ง

ที่อยู่ ในระดับพ้ืนฐานไม่มีความโดดเด่นและยังไม่ได้ ใช้ศักยภาพอย่างเต็ม ในหลายด้าน คือ  

ด้านบุคลากรในองค์กร ในขณะที่จุดอ่อนของกระทรวงกลาโหม มี ๓  ประการ ด้านกลยุทธ์  

ด้านระบบปฏิบัติการ และด้านแผนการบริหาร ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้เป็นจุดอ่อนที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวาง 



๔๖ 

ความเจริญก้าวหน้าของกระทรวงกลาโหม แต่เมือ่เปรียบเทียบแล้ว กระทรวงกลาโหมยังมีจุดแข็ง

มากกว่าจุดอ่อน จึงสรุปได้ว่า 

 เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ พบว่า กระทรวงกลาโหมมีโอกาสในเรื่อง

ของการเมือง ที่รัฐบาลไทย ความมั่นคงของการเมืองโลก ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดสงคราม

ขนาดใหญ่ และประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจและประเทศเพ่ือนบ้าน  

และเทคโนโลยี ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทุกด้านช่วยผลักดันให้สามารถนำมาใช้  

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อุปสรรคสำคัญขององค์กร คือ เศรษฐกิจของโลก

เขาสูภาวะตกต่ำเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยที่ เน้น 

การส่งออกและท่องเที่ยวอย่างหนัก และเรื่องสังคม ที่ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลง ปัญหาผู้อพยพมาก

ขึ้น ส่งผลถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ความมั่นคงในแนวชายแดนต้องมีการปรับให้ผ่อน

คลายมากขึ้น  

ดังนั้นเมื่อนำปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาวิเคราะห์ด้วย SWOT  และจับคู่กลยุทธ์ด้วย

TOWS Matrix เพ่ือใช้ในการสร้างกลยุทธ์ พบว่า สถานการณ์จากสภาวะแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะ

อุปสรรคในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อกระทรวงกลาโหม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

เชิงรุกของประเทศ (Threat) แต่ในขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมยังมีจุดเด่นและจุดแข็งในเรื่องของ

องค์การที่มีศักยภาพมาก โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างองค์กรและทักษะของบุคลากร (Strength) 

ทำให้ผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่า ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในระยะปัจจุบัน จนถึงพ.ศ. 

๒๕๖๙ อยู่ใน ภาวะ S-T จำเป็นต้องใช้ “กลยุทธ์เชิงป้องกัน” โดยการใช้จุดแข็งเพ่ือป้องกันอุปสรรค

ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์เชิงป้องกันจึงเป็น พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพ่ือนำหน้าประเทศอ่ืน ๆ  พร้อม

กันนั้นก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมทางการทูตเพ่ือความมั่นคง สรางความ

สัมพันธที่ดีและการสร้างความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาค มี

ความจําเปนที่ไทยตองกําหนดทาทีและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือ

กับมิตรประเทศ เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานของความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเทาเทียม

กันในเวทีระหวางประเทศ 

 

 



๔๗ 

บทที่ ๓ 

แผนขององค์กร 

 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความม่ันคง ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 

 ปจจุบันโลกอยูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่ เปนไปอยางรวดเร็วและไมแนนอน กระแส 

โลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหโลกกาวเขาสูยุค New Digital Generation หรือ 

Digital Migration ที่ระบบขอมูลดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทนําที่สําคัญในทุกสิ่งและ

สามารถไหลเวียนไปมาได ไรซึ่ งพรมแดน นํ ามาซึ่ งการเชื่อมโยงของปจจัยที่ สงผลกระทบ 

ตอความมั่นคงตาง ๆ อยางกวางขวาง บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ไมใชรัฐ (Non - State Actor)  

จะเปนผูมีบทบาทมีอิทธิพลมากขึ้นในการดําเนินกิจกรรมที่สงผลกระทบตอความมั่นคง ทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนั้นภัยคุกคามดานความมั่นคงในปจจุบันและ 

ในอนาคตยังมีลักษณะไรพรมแดนและขามชาติ ซึ่งสงผลใหประเทศตาง ๆ จะตองรวมมือกันเพ่ือให

สามารถรับมือกับปญหาความมั่นคงได นอกจากนี้ จากการที่ระบบความสัมพันธระหวางประเทศได

เปลี่ยนแปลงไปสูความสัมพันธแบบหลายขั้วอํานาจ (Multi - Polar) มีการคานอํานาจหรือ 

ความพยายามในการลดบทบาทนําของประเทศมหาอํานาจ มิใหเปนผูนําที่ครองความเปนประเทศ

มหาอํานาจเพียงผูเดียว (Hegemony) การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหแตละประเทศตางมุง 

ปกปองและรักษาผลประโยชนของตนเองเปนสําคัญ และมักรวมกลุมพันธมิตรขนาดตาง ๆ เพ่ือพิทักษ

ผลประโยชนรวมกัน ซึ่งสวนใหญเปนการรวมกันในลักษณะเฉพาะกิจในแตละประเด็นความรวมมือ 

ทั้ งนี้  การแขงขันและแยงชิงอํานาจและอิทธิพลระหวางประเทศมหาอํานาจในพ้ืนที่ต าง ๆ  

หลายภูมิภาคของโลกเปนประเด็นความทาทายดานความมั่นคงที่มีความลอแหลมตอการเผชิญหนา

ทางการทหารระหวางประเทศมหาอํานาจภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก เปนภูมิภาคที่มีความสําคัญ 

ทางยุทธศาสตรของโลก มีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร ซึ่งเปนเสนทางการคาทางทะเลที่สําคัญของโลก คือ 

บริเวณชองแคบมะละกา และทะเลจีนใต อีกทั้งยังเปนที่ตั้งและเปนพ้ืนที่ชวงชิงที่สําคัญของประเทศ

มหาอํานาจทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจและการคา และการเมืองระหวางประเทศ รวมถึงการทหาร 

อีกทั้ งปจจัยทางลักษณะภูมิรัฐศาสตร ทําใหภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟก เปนศูนยกลางในการ 



๔๘ 

เชื่อมตอระหวางโลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่ประเทศมหาอํานาจทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

ใชกําหนดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอประเทศตาง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร อินโด - แปซิฟก 

ยุทธศาสตร Belt and Road Initiative หรือ BRI เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ภูมิภาคนี้กําลังเผชิญกับความทาทายที่หลากหลาย และสงผลตอเสถียรภาพและ

ความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอพิพาทจากการอางกรรมสิทธิ์ พ้ืนที่ทับซอน 

ในทะเลจีนใต สถานการณในคาบสมุทรเกาหลี  ความเคลื่อนไหวของกลุ มกอการรายและ 

กลุมหัวรุนแรง ทั้งในระดับระหวางประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งปญหาความม่ันคงรูปแบบอื่น ๆ 

อาทิ อาชญากรรมไซเบอร ยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง การเคลื่อนยายถิ่นฐานอยางไมปกติ  

การกระทําอันเปนโจรสลัด และการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ  

 นอกจากนี้ สําหรับในสวนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศสมาชิกอาเซียน ตางมี

ความมุ งมั่น ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยใหความสําคัญ 

ในการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ภายใตกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม

อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’Meeting : ADMM) และ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม

อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : 

ADMM - Plus) ซึ่งจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และความมั่นคง รวมทั้งจะทําใหเกิดเสรีในการผานแดนมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้   

อาจเอ้ือใหเกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายในลักษณะขามพรมแดนไดสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะ 

เรื่องยาเสพติด การกอการรายอาชญากรรมขามชาติ การหลบหนีเขาเมือง และการคามนุษย ์

 สําหรับในสวนของประเทศรอบบาน ยังคงมีโอกาสความเปนไปไดที่ไทยและประเทศรอบบาน

จะมีสถานการณความขัดแยงเฉพาะบริเวณในระดับไมรุนแรง จนถึงระดับที่รุนแรงในหวงระยะเวลา

สั้น ๆ จากปญหาเสนเขตแดนทางบก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การอางกรรมสิทธิ์พ้ืนที่ทับซอน

ทางทะเล หรือความพยายามในการปกปองผลประโยชนของชาติตามบริเวณแนวชายแดนไดใน

อนาคต นอกจากนี้ การเสริมสรางศักยภาพดานการทหารของกองทัพไปสูความทันสมัยอยางตอเนื่อง 

อาจทําใหเกิดความหวาดระแวง และนําไปสูการแขงขันการเพ่ิมศักยภาพทางทหาร ซึ่งจะทําใหความ

สมดุลทางทหารในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป 

 สําหรับสถานการณดานความมั่นคงภายในประเทศ ปญหาความมั่นคงภายในหลายดาน 

มีลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกประเทศ อาทิ ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งยังคง 

มีการกอเหตุการณรุนแรงเพ่ือสรางความหวาดกลัวอยูเปนระยะ และมีการขับเคลื่อนระหวางแนว



๔๙ 

ร่วมกลุมผูกอเหตุรุนแรงและภาคประชาสังคม เพ่ือยกระดับปญหาความรุนแรงสูระดับสากล  

ปญหาการเผยแพรแนวคิดสุดโตงและการกอการราย ปญหาความมั่นคงทางทะเล ปญหาภัยคุกคาม

ทางไซเบอร ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งจําเปนจะตองไดรับ 

การแกไขภายใตความรวมมือระหวางประเทศกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ในดานความมั่นคง 

ไดวางกรอบแนวทางในการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความรวมมือ

ระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ การผนึกกําลังปองกันประเทศ 

การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การสรางความรวมมือกับประเทศรอบบาน 

และมิตรประเทศ 

 ในขณะเดียวกัน โลกไดกาวเขาสูยุคดิจิตอลใหม (New Digital Generation) ดวยพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารไซเบอร อวกาศ และอากาศยานไรคนขับ ที่ทําใหสามารถ

เชื่อมโยงถึงกันดวยเวลาอันรวดเร็วที่ทําใหบริบทความมั่นคงของโลกมีความสลับซับซอนมากขึ้น 

ทั้งจากความขัดแยงทางดานผลประโยชนที่มีความพยายามในการแสวงหาและครอบครองทรัพยากร 

ซึ่งไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจนหลอหลอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  

ที่ทําใหภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความรุนแรง และความขัดแยงทางอุดมการณ ความคิด ความเชื่อ  

ความศรัทธา และการปะทะทางอารยธรรม (Clash of Civilization) โดยเฉพาะความขัดแยงที่มี 

ความเชื่อมโยงกับหลักคําสอนและความเชื่อทางศาสนาที่ไดสรางความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐ  

หรือระหวางรัฐตอองคกรที่ ไม ใชรัฐ  (Non - Government Organization) ตลอดจนความ 

ขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง จนสงผลใหสภาวะแวดลอม 

ดานความมั่นคงของโลก รวมทั้งไทยมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร  และ 

ภัยคุกคามที่ไมใชทางทหาร ซึ่งมีนัยสําคัญตอบริบทความมั่นคง ดังนี้ 

 ๑) สภาพความทาทายดานความมั่นคงของโลก มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนผานจากระบบขั้วอํานาจเดียว 

(Unipolar World Order) ไปสูระบบหลายขั้ว อํานาจ (Multipolar World Order) การปฏิวัติ  

ทางดานกิจการทหาร (Revolution in Military Affair: RMA) พลวัตรความขัดแยงทางดานวิธีคิด 

อุดมการณ ความเชื่อ และพลังความศรัทธาทางศาสนา สภาพความทาทายดานความมั่นคงของโลก 

ที่สําคัญอ่ืน ๆ อาทิ ปญหาอาชญากรรมขามชาตินั้น ปญหาที่สืบเนื่องจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรโลกอยางรวดเร็ว ปญหาความไมมั่นคงทางอาหาร ปญหาการเคลื่อนยายประชากร 



๕๐ 

อยางผิดปกติ (Unregulated Migration) และปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมทั้ง 

มีแนวโนมที่จะตองเผชิญกับปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำที่ทวีความรุนแรงและยากตอการควบคุม 

อีกดวยตลอดจนปญหาการสะสมจํานวนขยะอวกาศ ซึ่งกระทบตอประชาคมระหวางประเทศ 

จากการตกสู พ้ืนผิวโลกการรบกวนสัญญาณที่เผยแพรจากดาวเทียม และการพุงชนหรือสราง 

ความเสียหายตอดาวเทียมดวงอ่ืน ๆ ปัญหาโรคระบาดที่อุบัติขึ้นส่งผลโดยตรงต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ

ที่จะตกต่ำท่ัวโลก และอาชญากรรมข้ามชาติจะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากกว่าสงครามขนาดใหญ่ 

 ๒) ภูมิภาคที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคงของโลก ภูมิภาคเอเชีย เปนพ้ืนที่ภูมิรัฐศาสตรสําคัญ

ตลอดจนมีจํานวนประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากร เสนทางเดินเรือ แหลงอาหารที่มากและสําคัญที่สุด

ของโลกและเปนภูมิรัฐศาสตรที่เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและ 

ทางทะเล และเปนที่ตั้งแหลงสํารองพลังงานที่สําคัญที่สุดของโลก มีความหลากหลาย ทางชาติพันธุ 

และมีความเชื่อหรืออุดมการณทางศาสนาที่ขัดแยงกัน สงผลใหภูมิภาคนี้อยูใน “เสนแถบของความไร

เสถียรภาพ” (Arc of Instability) รวมทั้งปญหาความขัดแยงที่มีอยูเดิมในภูมิภาคมีความสลับซับซอน

มากยิ่งขึ้น และมีผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต ปญหาในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงการขยายอิทธิพลของประเทศ

มหาอํานาจ  

 ๓) สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใตนับเปนภูมิภาคที่ควบคุมจุดยุทธศาสตรสําคัญของโลก คือ ชองแคบมะละกา 

ที่เชื่อมโยงกับทะเลจีนใต ซึ่งทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมสามารถหลีกเลี่ยงจาก

สภาพความทาทายดานความมั่นคงของโลกได ซึ่งประเทศในภูมิภาคไดพัฒนากลไกความรวมมือ 

เพ่ือใหภูมิภาคเกิดความมีเสถียรภาพและสามารถแบงปนผลประโยชนใหไดอยางเปนธรรม และปัญหา

ที่เห็นได้ชัดจากสถานการณ์ทางการเมืองของประทศพม่า ที่รัฐบาลมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

รุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทยที่มีชายแดนติดกัน จากทั้งภายนอกที่กดดันให้ไทยต้องช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมแก่พม่าและภายในที่สนับสนุนผู้ต่อต้านรัฐบาลของพม่า และเกิดการต่อต้านรัฐบาล

ไทยด้วย 

 ๔) สถานการณภายในประเทศ ในเรื่องปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาความมั่นคง 

ทางทะเล ปญหาความมั่นคงตอสถาบันหลักของชาติ ปญหาความขัดแยงทางดานการเมือง ปญหา 

การแพรขยายแนวคิดสุดโตง ปญหาความขัดแยงในดานความเชื่อ อุดมการณ แนวความคิด  

และพลังศรัทธาทางดานศาสนา ปญหาภัยคุกคามดานไซเบอร ปญหาอาชญากรรมขามชาติ  



๕๑ 

ปญหายาเสพติด ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ปญหาความมั่นคงทางดานพลังงาน ปญหาที่สืบเนื่องจาก

สภาวะโลกรอน ไทยไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ปัญหาโรคระบาด ปญหาการเปนสังคมผูสูงอายุ  

 จากการประเมินสถานการณสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรทําให พบวา สถานการณ์จาก

สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเชิงรุกของประเทศ (Threat) แต่ในขณะเดียวกัน 

การที่กระทรวงกลาโหมยังมีจุดเด่นและจุดแข็งในเรื่องขององค์การที่มีศักยภาพมาก (Strength)  

จึงต้องมีการใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยการใช้จุดแข็งเพ่ือป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์

เชิงป้องกันจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ในขณะเดียวกัน ต้องมีการสราง

ความร่วมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศผ่านกิจกรรมทางการทูตเพ่ือความมั่นคง เพ่ือใหประเทศมี

การพัฒนาศักยภาพรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นและไดรับประโยชนสูงสุดบนพ้ืนฐานของความมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรี และความเทาเทียมกันในเวทีระหวางประเทศ  

 

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  

(วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค)์ 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงกลาโหม 

 “กระทรวงกลาโหมมีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ ใน ปี ๒๕๗๐”  

พันธกิจ 

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 

๓. สับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคึงภายในราชอาณาจักร 

๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ 

    นานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 

๕. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหา 

    สำคัญของชาติ 

๖. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพ่ือความมั่นคง 

 

 



๕๒ 

ค่านิยมกระทรวงกลาโหม 

 “ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเสียสละผลประโยชน์สุขส่วนตัว  

เพ่ือความมั่นคงของประเทศและความสุขของประชาชน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงทางทหารกับประเทศรอบบาน 

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศตามกรอบ

ความเรงดวนที่รัฐบาลกําหนด รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการ 

เพ่ือสันติภาพภายใตกรอบสหประชาชาติ  

เป้าหมาย 

 (๑) เพ่ือใหหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ ตลอดจนสวนราชการอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง 

กับมิตรประเทศ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ ลดความซ้ำซอน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 

ที่เปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนสรางความโปรงใสและเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ 

ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและดําเนินงานดานการปองกันประเทศ ในการสนับสนุน

การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและลดโอกาสของการใชกําลังในการแกไขปญหาความขัดแยง 

เชน ความขัดแยงเรื่องพรมแดน และการอางสิทธิครอบครองเหนือพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 

 (๒) เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ และความรวมมือทางทหารกับประเทศรอบบานประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และกลุมองคการระหวางประเทศ ทั้ งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี   

ซึ่งเปนการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน และเปนการสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ 

ร่วมกัน ในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางสันติภาพ 

เสถียรภาพ ความมั่นคงและความสงบสุขรวมกัน รวมทั้งการมีบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ 

โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติการรวม/ผสม และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ซึ่งจะเปนการเสริม

สรางเกียรติภู มิ ของชาติ ในฐานะเป นผู สนับสนุนการปฏิบั ติ การรวม (Joint0Operations)  

การเสริมสร้างสันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ 

 



๕๓ 

ตัวชี้วัด 

 (๑) ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอํานาจและ

ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร (อาทิ จํานวนการเยือน จํานวนความรวมมือ ระดับความสัมพันธ) 

(เฉลี่ยรอยละ) มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม รอยละ ๕ - ๑๐ 

 (๒) ระดับความสําเร็จของประเทศไทยมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จํานวนขอเสนอ/ ขอริเริ่มของไทยที่ไดรับการยอมรับ การเปนผูเลนที่สําคัญ

ในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับตางประเทศ) (เฉลี่ยรอยละ) มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม รอยละ ๕ - ๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 (๑)  เพ่ือพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ ดวยการพัฒนาและเสริมสรางกองทัพ  

และหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญ 

กับการเตรียมความพรอม ทั้งบุคลากร เครื่องมือ ยุทโธปกรณ หลักนิยม และระบบบริหารจัดการ  

ใหสามารถสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอม พรอมทั้งแกไขปญหาความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุน 

การชวยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ      

 (๒)  เพ่ือใหมียุทโธปกรณหลัก/สําคัญ ครบตามจํานวนความตองการขั้นต่ำสุดในระดับ  

ของสงครามจํากัด (แผนเผชิญเหตุ) รวมทั้งเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมุงเนน การจัดหายุทโธปกรณใหมเทาที่จําเปน การซอมปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยืดอายุ

การใชงานยุทโธปกรณที่มีอยูเดิม       

 (๓ )  เพ่ือใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติ  ทุกรูปแบบ 

และทุกระดับความรุนแรง โดยการนํากําลังพลสํารองเขามาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว  

และพัฒนาการปฏิบัติการ ดานไซเบอร กิจการดานอวกาศ เพ่ือเฝาระวัง แจงเตือน ตลอดจน 

การสังเกตการณอวกาศ การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศที่มุ งสูการผลิตใช 

ในราชการและเพ่ือการพาณิชยแบบบูรณาการ 

เป้าหมาย 

 (๑) สถาบันพระมหากษัตริยมีความปลอดภัยสูงสุด และไดรับการเทิดทูน อยางสมพระเกียรติ      

 (๒) เหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความแตกแยกในสังคมไทย การกอการราย  

การแพรระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ การโยกยายถิ่นฐานขามประเทศแบบไมปกติ  



๕๔ 

และการกระทําผิดกฎหมายและกระทบตอความมั่นคงตามแนวชายแดนทางบกและในทะเล  

เชน การค้าอาวุธ การคายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเขาเมือง การคามนุษย การทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกระทําอันเปนโจรสลัด  การทําประมงผิดกฎหมาย  

และการแพรโรคระบาดและโรคติดตอ เปนตน มีแนวโนมที่ดีข้ึน      

 (๓) ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูพ้ืนฐานที่ดีขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมและความเสี่ยง จากสาธารภัย 

อยูในระดับท่ีควบคุมได       

 (๔) มีเครือขายกําลังอาสาสมัครประจําพ้ืนที่และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน ภารกิจ

การปองกันภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีปญหาวิกฤตดานความมั่นคง      

 (๕) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจาก ความขัดแยง  

อันเนื่องมาจากปญหาเขตแดนและพ้ืนที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุงไปสู 

ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ตัวชี้วัด 

 (๑) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา 

เปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม (Legatum’s Social 

Capital Pillar) ดีขึ้น 

 (๒) ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร  

การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยมีระดับ 

ความสําเร็จของการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน ดีขึ้นอยางนอย รอยละ ๕๐      

 (๓) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น โดยมีจํานวนงบประมาณดานความมั่นคง ในการแกไขปญหา

ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ลดลงรอยละ ๑๐ ตอป และ/หรือ วัดสถิติจํานวนเหตุ

รุนแรง/สูญเสีย ลดลงรอยละ ๒๐ ตอป และ/หรือ ปริมาณการเขา - ออกของนักทองเที่ยว และมูลคา

การลงทุน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป        

 (๔) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน โดยมีระดับความมั่นคง ปลอดภัย

ภายในประเทศและศักยภาพตํารวจระดับสากล (World Internal Security & Police Index: 

WISPI) อยูในลําดับที่ ๑ ใน ๕๕ ของโลก        

 (๕) กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง มีความพรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญ ภัยคุกคามทุก

รูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง โดยมีระดับความพรอมของกองทัพและหนวยงาน ดาน 

ความมั่นคง รอยละ ๘๐  



๕๕ 

แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 

 

 แนวทางการดําเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ 

 เสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติการรวม และการปองกันภัยคุกคามดานความมั่นคง 

กับประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศ ดวยกลไกในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

ใหมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดําเนินงานอยางแทจริง ตลอดจนการพัฒนา

ศั กยภาพดานความมั่ น คงแก กองทัพ  หนวยงานดานความมั่ น คง ภ าครัฐ  ภ าค เอกชน  

และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาและเสริมสราง ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ 

และระบบบริหารจัดการ ใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และเปนรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ภายใตแนวความคิดสําคัญ คือ การสรางความรวมมือ 

ดานความมั่นคง (Security Cooperation) ดวยการใชทรัพยากรในการสนับสนุนรัฐบาล โดยสราง

ความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจตาง ๆ 

และองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงร่วมกัน  

สรางบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเปนกลางลดเงื่อนไข และลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง 

รวมทั้งปองกันมิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการ

แนวความคิดเชิงปองกัน (Preventive) ซึ่งเปนการแกปัญหาในเชิงรุกกอนที่ความขัดแยงจะเกิดขึ้น 

และหากความขัดแยงเกิดขึ้นแลว ก็สามารถควบคุมไดทันเวลา โดยมาตรการดังกลาวจะตองอยู 

บนพ้ืนฐานของความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชน  

ที่ประเทศพึงจะไดรับ 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 ชื่อกลยุทธ์ : กลยุทธพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับประเทศ 

เพ่ือนบานประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศ 

รวมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาค 

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จของการเสริมสรางความสัมพันธ  

และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศ  

ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียน 

และการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กําหนดมากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 

 



๕๖ 

 แนวทางการดําเนินการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความม่ันคง 

 การพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงแกกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนากองทัพสูการเปน Smart Soldier การปฏิรูป 

โครงสรางการจัดหนวย การปรับปรุงการฝกตาง ๆ และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ดวยการพัฒนา

บุคลากร เครื่องมือ ยุทโธปกรณ และระบบบริหารจัดการ ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได 

อยางเหมาะสม เพียงพอ และเปนรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกมิติ  ทุกรูปแบบ  

และทุกระดับความรุนแรง ดวยกลไกในการปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดําเนินงานอยางแทจริง โดยเฉพาะ การพัฒนาหนวยตอตาน 

การกอการรายสากล ภายใตแนวความคิดสําคัญ จํานวน ๒ แนวความคิด ไดแก การผนึก กําลังปอง

กันประเทศ (United Defence) ดวยการนําทรัพยากรที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติ 

ทั้งดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาบูรณาการอยาง

มีระเบียบ แบบแผนและเปนระบบตั้งแตยามปกติ เพ่ือแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจ

กําลังรบของกองทัพที่มีอยู อยางจํากัด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมการและ กระทําอยางตอเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

และการปองกันเชิงรุก (Active Defence) โดยจัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนา และบริหารจัดการ

ทรัพยากรทั้งมวลใหกองทัพ และหนวยงานดานความม่ันคง สามารถพ่ึงพา ตนเองไดและมีความพรอม

ในการบูรณาการรวมกัน หรือใชกําลัง เพ่ือการปองปราม การแกไขและยุติความขัดแยง โดยที่ฝายเรา

เปนฝายไดเปรียบ โดยมุงเนนมาตรการดานการขาวอยางตอเนื่องและเชิงลึกในทุกสถานการณ  

มีระบบแจงเตือนและเฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับสถานการณทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

การปฏิบัติการ ทางทหารตองใชการปฏิบัติในลักษณะของการปฏิบัติการยุทธรวมเปนหลัก ยึดมั่น 

ในหลักการการมีกําลังรบ เพ่ือปองกันตนเองและใชกําลังที่มีความพรอมที่จัดเตรียมไวเขาคลี่คลาย

สถานการณในชั้นตน พรอมขยายกําลัง ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 ประเด็นที่ ๑ : การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตามแนวความคิด  

การผนึกกําลังปองกันประเทศ) 

 ชื่อกลยุทธ์ : การพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค   

และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๕๗ 

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จของการพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ 

การปฏิบัติ ตามพระราชประสงค และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย มากขึ้น/ดีขึน้จากเดิม 

 ประเด็นที่  ๒  : ประเด็นการรักษาความมั่นคงของรัฐ (ตามแนวความคิดการผนึกกําลัง 

ปองกันประเทศ)          

 ชื่อกลยุทธ์ : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศเกี่ยวกับ การเสริมสราง

ความมั่นคงของมนุษยการพัฒนาการเมือง การสรางความรักความสามัคคีปรองดองคนในชาติ รวมถึง

การพัฒนาบุคลากร และทรัพยากร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด การคามนุษย การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ความมั่นคงทางทะเล 

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการแกไขเหตุรุนแรงจังหวัด

ชายแดนภาคใต ความแตกแยกในสังคมไทย การกอการราย การแพรระบาดของยาเสพติด

ภายในประเทศ การโยกยายถิ่นฐานขามประเทศ แบบไมปกติ และการกระทําผิดกฎหมายและ

กระทบตอความมั่นคงตามแนวชายแดนทางบกและในทะเล เชน การคาอาวุธ การคายาเสพติด  

การลักลอบหลบหนีเขาเมือง การคามนุษย การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม  

การกระทําอันเปนโจรสลัด การทําการประมงผิดกฎหมาย และการแพรโรคระบาดและโรคติดตอ  

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 

  ประเด็นที่ ๓ : ประเด็นการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน (ตามแนวความคิด  

การผนึกกําลังปองกันประเทศ)    

 ชื่อกลยุทธ์ :  

 กลยุทธที่ ๑ พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือสวน

ราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา คุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยขูองคนและชุมชนใหดีขึ้น รวมทั้งการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธที่ ๒ พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวน บูรณาการความรวมมือจาก

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเตรียมพรอมชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบ จากภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน ในพ้ืนที่ดําเนินการ รวมทั้งการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสาธารณภัยตามที่  



๕๘ 

ไดรับมอบหมาย และการสนับสนุน การพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เศรษฐกิจตามที่ไดรับมอบหมาย  

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม          

 ประ เด็ น ที่  ๔  : ป ระ เด็ น ก ารส รางความ เข มแข็ งกํ าลั งอาส าสมั ค รป ระจํ า พ้ื น ที่    

(ตามแนวความคิดการผนึกกําลังปองกันประเทศ)            

 ชื่อกลยุทธ์ : พัฒนาเสริมสรางกําลังอาสาสมัครประจําพ้ืนที่ ทหารกองหนุน ทหารนอก

ประจําการ ทหารผานศึกทุกประเภท เพื่อมุงไปสูการออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพ 

ที่มีอยูอยางจํากัดในยามสงคราม รวมทั้งการแจงเตือนดานการขาว ดวยการเสริมสรางจิตสํานึกในการ

มีสวนรวม ปองกันประเทศ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล อยางเปนระบบ        

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จในการสรางเครือขายกําลังอาสาสมัคร

ประจําพ้ืนที่ และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนภารกิจการปองกันภัยคุกคามตอความมั่นคง 

ของชาติครอบคลุมพื้นที่ท่ีมี ปญหาวิกฤตดานความมั่นคง มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม          

 ประเด็นที่ ๕ : ประเด็นการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ 

(ตามแนวความคิดการปองกันเชิงรุก)       

 ชื่อกลยุทธ์ : 

 กลยุทธที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพ่ือการปองปราม แกไข และยุติความขัดแยง 

ดวยการปฏิบัติการรวมเปนหลัก       

 กลยุทธที่ ๒  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานไซเบอร เพ่ือความมั่นคง ดวยความรวมมือ

จากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ        

 กลยุทธที่ ๓  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพถ่าย

ด้านความมั่นคง และการสังเกตการณทางอวกาศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ         

 กลยุทธที่ ๔  พัฒนาระบบขาวกรองเพ่ือการแจงเตือนภัยคุกคาม ทางทหาร โดยจัดใหมีระบบ

ฐานขอมูลขาวกรองรวม ดวยความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง หนวยงานภาครัฐ  

และหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และการพัฒนาระบบขาวกรองทางยุทธศาสตร ทั้ งใน 

ระดับนโยบาย  ระดับอํานวยการขาว และระดับปฏิบัติการขาว        

 กลยุทธที่ ๕  พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารราชการ

ทั่วไป ใหสามารถปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานความมั่นคง        



๕๙ 

 กลยุทธที่ ๖ พัฒนางานการกําลังสํารอง กิจการกําลังพลสํารอง และระบบการระดมสรรพ

กําลังอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงไปสูกําลังพลสํารองอาสาสมัคร การบรรจุทดแทนกําลัง ประจําการบาง 

ตําแหนงในยามปกติ การบริหารจัดการกิจการกําลังพลสํารองดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัย สามารถใชกําลังสํารองเพ่ือปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน มีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลัง  

ในยามสงครามสําหรับการปฏิบัติการ ทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยง การพัฒนาระบบทหาร 

กองประจําการอาสาสมัครใหมีความเหมาะสม และ สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป        

 กลยุทธที่ ๗  พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวม เพ่ือมุงไปสู การพึ่งพาตนเองดวยความรวมมือ

กับมิตรประเทศและภาคเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงจากมิตรประเทศ เพ่ือใช  

เมื่อมีความจําเปน  

 กลยุทธที่ ๘  สงเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปองกันประเทศ มาตรฐาน

ทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสรางหลักประกันใหแก 

กองทัพบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุน

ใหภาคเอกชนสามารถ ทําการผลิตเพื่อใชในราชการและเพ่ือการพาณิชย        

 เปาหมายและตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอยละความสําเร็จในการเตรียมความพรอมของกองทัพไทย 

เพ่ือมุงไปสู  การปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศ และการแกไขปญหาของชาติ ในมิติตาง ๆ  

ตามแผนพัฒนากองทัพที่กําหนด มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม             

 

มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS)  

 สวนราชการในกระทรวงกลาโหม และหนวยงานของรัฐในการกํากับของ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ตลอดจนสวนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้  

 กิจกรรมและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ 

 กิจกรรม : พัฒนาเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและความรวมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี โดยสวนราชการของกระทรวงกลาโหม และหนวยงานของรัฐในการกํากับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตลอดจนสวนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 โครงการสําคัญ : โครงการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหาร 

 



๖๐ 

 กิจกรรมและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความม่ันคง 

 กิจกรรม : 
 ๑) พิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค และ การเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย           

 ๒) สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศเกี่ยวกับการเสริมสราง ความมั่นคง

ของมนุษย การพัฒนาการเมือง การสรางความรักความสามัคคีปรองดองคนในชาติ รวมถึงการพัฒนา 

บุคลากร และทรัพยากร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงเกี่ยวกับยาเสพติด 

การคามนุษย การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน  

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และความมั่นคง

ทางทะเล           

 ๓) พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยสงเสริมสนับสนุนและ ชวยเหลือสวนราชการ

พลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้ งพัฒนาคุณภาพชีวิต  

และความเปนอยูของคนและชุมชนใหดีขึ้น รวมทั้งการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

 ๔) พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวน บูรณาการความรวมมือ จากทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพรอมชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           

 ๕) พัฒนาเสริมสรางกําลังอาสาสมัครประจําพ้ืนที่ ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ 

ทหารผานศึกทุกประเภท เพ่ือมุงไปสูการออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยาง

จํากัด ในยามสงคราม รวมทั้งการแจงเตือนดานการขาว ดวยการเสริมสรางจิตสํานึกในการ 

มีสวนรวมปองกันประเทศ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ           

 ๖) พัฒนาขีดความสามารถทางทหาร เพ่ือการปองปราม แกไข และยุติความขัดแยง  

ดวยการปฏิบัติการรวมเปนหลัก           

 ๗)  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานไซเบอรเพ่ือความมั่นคง ดวยความรวมมือ 

จากทุกภาคสวนทั้งในประเทศ และตางประเทศ           

 ๘) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพ ดานความม่ันคง 

และการสังเกตการณทางอวกาศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศ และตางประเทศ           

 ๙) พัฒนาระบบขาวกรองเพ่ือการแจงเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดใหมี ระบบฐานขอมูล 

ขาวกรองรวม ดวยความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง หนวยงานภาครัฐ  



๖๑ 

และหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และการพัฒนาระบบขาวกรองทางยุทธศาสตร ทั้งในระดับ

นโยบาย ระดับอํานวยการขาว และระดับปฏิบัติการขาว           

 ๑๐) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ราชการทั่วไป  

ใหสามารถปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานความมั่นคง            

 ๑๑) พัฒนางานการกําลังสํารอง กิจการกําลังพลสํารอง และระบบการระดม สรรพกําลัง 

อยางตอเนื่อง เพ่ือมุงไปสูกําลังพลสํารองอาสาสมัคร การบรรจุทดแทนกําลังประจําการบางตําแหนง 

ในยามปกติ การบริหารจัดการกิจการกําลังพลสํารองดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สามารถใชกําลังสํารอง เพ่ือปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะไดอยางรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบการตอบแทน ที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลัง 

ในยามสงครามสําหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยง การพัฒนาระบบทหาร 

กองประจําการอาสาสมัครใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป           

 ๑๒) พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวม เพ่ือมุงไปสูการพ่ึงพาตนเอง ดวยความรวมมือ  

กับมิตรประเทศและภาคเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงจากมิตรประเทศเพ่ือใช  

เมื่อมีความจําเปน           

 ๑๓) สงเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ  มาตรฐานทางทหาร 

กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสรางหลักประกันใหแกกองทัพ  

บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุนให

ภาคเอกชน สามารถทําการผลิตเพื่อใชในราชการและเพ่ือการพาณิชย 

 

 โครงการสําคัญ : 

 ประเด็นการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

๑) โครงการพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ  การปฏิบัติตาม พระราชประสงค   

และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

ประเด็นการรักษาความม่ันคงของรัฐ          

 ๒) โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  

 ๓) โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบ ตอความมั่นคง (ประเด็นการ

รักษาความมั่นคงของรัฐ)          

 



๖๒ 

 ประเด็นการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน           

 ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาประเทศและชวยเหลือ ประชาชน           

 ๕) โครงการพัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวน  

 ประเด็นการสรางความเขมแข็งกําลังอาสาสมัครประจําพ้ืนที่           

 ๖) โครงการพัฒนาเสริมสรางกําลังอาสาสมัครประจําพ้ืนที่ ทหารกองหนุน  ทหารนอก

ประจําการ ทหารผานศึกทุกประเภท          

 ประเด็นการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ           

 ๗) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ           

 ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และไซเบอร        

 ๙) โครงการพัฒนากิจการอวกาศ             

        ๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการขาวกรองทหาร             

 ๑๑) โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารราชการทั่วไป           

 ๑๒) โครงการพัฒนาระบบกําลังสํารอง           

 ๑๓) โครงการพัฒนาระบบการระดมสรรพกําลัง             

 ๑๔) โครงการพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวม           

 ๑๕) โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันประเทศ           

 ๑๖) โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ การพลังงานทหาร      



 

บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช ้
 
 ในสวนของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะ ๕ ปี  
(๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) กระทรวงกลาโหม เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ ปญหา 
ผลกระทบ และแนวโนม ของภั ยคุกคามทุกรูปแบบ และประเมินขีดความสามารถของ
กระทรวงกลาโหมอย่างรอบด้าน จึงสรุปได้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมภายนอก 
มีลักษณะของอุปสรรค (Threat) แต่ในขณะเดียวกันด้วยลักษณะของโครงสร้างองค์กรของ
กระทรวงกลาโหมยังเป็นจุดแข็ง (Strength) ทำให้เมื่อวิเคราะห์แล้ว กลยุทธ์ที่เหมาะแก่การนำมา
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะ ๕ ปี  (๒๕๖๕ - 

๒๕๖๙) กระทรวงกลาโหม ควรเป็น “กลยุทธ์เชิงป้องกัน” โดยการใช้จุดแข็งเพ่ือป้องกันอุปสรรคที่
อาจเกิดข้ึน ดังนั้นกลยุทธ์เชิงป้องกันจึงเป็น พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพ่ือนำหน้าประเทศอ่ืน ๆ  พร้อมกัน
นั้นก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมทางการทูตเพ่ือความมั่นคง เพ่ือใหไดรับ
ประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเทาเทียมกันในเวทีระหวางประเทศ 

 โดยในรายละเอียดแล้ว แนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ด้านความมั่นคง ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) กระทรวงกลาโหมยังคงเป็นตามแนวทาง ๒ ใหญ่  
ประกอบดวย แนวทางการสรางความร่วมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง  โดยเมื่อประเมินสถานการณ ปญหา ผลกระทบ และแนวโนม 
ของภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมกับการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ สําหรับ
การกําหนดเปาหมาย/ทิศทาง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมและ 
หน่วยงานดานความมั่นคง เพ่ือรองรับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเตรียม 
พร้อมทั้ง ๓ ดาน (ดานสาธารณภัย ดานภัยจากการสูรบ และ ดานวิกฤตการณความมั่นคง) ใหพรอม
เผชิญภาวะไมปกติ  
 กระทรวงกลาโหมจะมีพัฒนาศักยภาพให้พร้อมในการดำเนินการ โดยมุงเนนการสรางความ 
โปร่งใสและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ดวยการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและ 
การดําเนินงานดานการปองกันประเทศ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันการประสานงานกับมิตรประเทศท้ังในและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ใน



๖๔ 

ยามปกติกระทรวงกลาโหมสามารถนําศักยภาพของกองทัพ ไปใช ในการสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากสงคราม (Military operations other than war) โดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ และการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของชาติดวย  
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะ ๕ ปี  (๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) กระทรวงกลาโหม ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งสองเป็น Core Functions /CoreValues ของ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการนี้ จะเป็นการดำเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของกระทรวงกลาโหม เพ่ือเตรียมการในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ จากที่ได้เปลี่ยนผ่านมาแล้วในระยะที่  ๑ และ
เตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะที่ ๓ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงกลาโหม และ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ภายในปี พ.ศ.๒๕๘๐ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ นั้น จากการศึกษาวิชาการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เรื่องแนวทางขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่การเป็นกองทัพดิจิ ทัล เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๖๓: ๗๗-๘๔) ทำให้ทราบถึงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพดิจิทัลที่นับเป็นแรงผลักดันหลักที่สำคัญ ไปสู่การพัฒนา
ของกองทัพ ซึ่งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  มาช่วยจัดระเบียบ
ฐานข้อมูล ประกอบกับนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
สามารถประเมินสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนโดยการคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือ
เป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ซ่ึงเป้าหมายนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ.๒๕๘๐ 



 

บรรณานุกรม 
 

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2680) กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑. 

 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ, 

 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของ 

กระทรวงกลาโหม 

 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) 

ประเด็นความมั่นคง, 24 เมษายน 2563.  

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 

ชาติฉบับที่12 พ.ศ. 2560 - 2564, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    พันโท ณัทธร  ศุภมาตย์    

วัน เดือน ปีเกิด  ๕ สิงหาคม ๒๕๒๖  

การศึกษา  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 

  

ประวัติการทำงาน - ประจำแผนกอุปกรณ์ กองการประชุม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 
- ประจำแผนกแผน กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 
- ผู้ช่วยนายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 

 - นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ   

ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  

 

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและยุทธศาสตร์  

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  

 


