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ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕) ของ รร.ตท.สปท. ได้ ยึ ด ถื อ
แนวทาง การเสนอแผนเข้าสู่ การพิ จ ารณาของคณะรัฐ มนตรี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐ ที่กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
รวมทั้งแผนระดับที่ ๒ ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตลอดจนยึดถือตามอานาจหน้าที่ ของ รร.ตท.สปท. ที่กฎหมายกาหนด รวมถึงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นโยบายผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด สาหรับการทบทวนและวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็น พบว่า สภาวะ
แวดล้อม ด้านความมั่นคงของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค New Digital Generation หรือ Digital
Migration ที่ระบบข้อมูลดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทนาที่สาคัญ ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์แบบหลายขั้ ว อานาจ (Multi-Polar) และใช้ กลไกความร่ว มมื อ
ทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือ ตลอดจนมีการชี้นานโยบายและอ้างอิงประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์และความเชื่อทางศาสนา
ซึ่งในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการให้ความสาคัญกับการดาเนินการในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนเพิ่มขึ้น สาหรับภายในประเทศนั้น สถานการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่
รวมทั้งยั งมีปั ญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วย การดาเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายสาคัญใน
ภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยประเทศชาติมี
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง นั้น รร.ตท.สปท.ได้ยึดถือแนว
ทางการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘ หรือแนวความคิด
ทางยุทธศาสตร์ ๓ แนวความคิด ได้แก่ ๑) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security-Cooperation)
๒) การผนึกกาลังป้องกันประเทศ (United Defence) และ ๓) การป้องกันเชิงรุก (Active-Defence) รวมทั้ง
ยึ ด ถื อ ภารกิ จ ที่ ก าหนดไว้ในบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจน
แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติราชการ จานวน ๖ เรื่อง
มีแนวทางการพัฒนา จานวนทั้งสิ้น ๑๔ แนวทางแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน
๑ แนวทางการพัฒนา คือ การพิทักษ์รักษา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. แผนปฏิ บั ติ ร าชการเรื่ อ ง การจั ด การศึ ก ษา และพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
นักเรียนเตรียมทหาร จานวน ๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่
๒.๑ พัฒนาด้านวิชาการ ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๒ พัฒนาด้านร่างกาย ให้นักเรียนเตรียมทหารมีขนาดพิกัดร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด

๓
๒.๓ พัฒนาด้านความเป็นผู้นา ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีทศั นคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และอาชีพทหาร
๒.๔ พั ฒ นาด้ า นความเป็ น ทหาร ให้ นั ก เรี ย นเตรีย มทหารมี ลั ก ษณะท่ า ทางทางทหาร
มีระเบียบวินัย มีความรู้พื้นฐานทางทหารเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตารวจ
๓. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ จานวน ๒ แนวทางการพัฒนา คือ
๓.๑ การป้ องกั น และแก้ไขปั ญ หาที่มี ผ ลกระทบต่ อความมั่ น คงเกี่ยวกับ ยาเสพติด และ
การป้องกันเอดส์ของนักเรียนทหาร รร.ตท.สปท.
๓.๒ การฝึกหมู่ ตอน หมวด, การฝึกเดินทางไกลและพักแรม ของทหารกองประจาการ
๔. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ จานวน
๑ แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น มิ ต รประเทศ ประเทศมหาอ านาจ และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ทั้ ง โดยการ
แลกเปลี่ยนการเยือนและการต้อนรับคณะนายทหารต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชม รร.ตท.สปท.
๕. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน จานวน ๒ แนวทางการพัฒนา ได้แก่
๕.๑ พัฒ นาและช่วยเหลื อประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุน และช่ว ยเหลือส่ วนราชการ
พลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒ นาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคง รวมทั้งพัฒ นาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนและชุมชนให้ดีขึ้น
๕.๒ พัฒ นาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุก หน่วยใน รร.ตท.สปท. บูรณาการความ
ร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัย พิบัติทาง
ธรรมชาติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร จานวน ๕ แนวทางการพัฒนา ได้แก่
๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๖.๒. พัฒนาขีดความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๖.๓ พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๖.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการทั่วไป
๖.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของบุคลากร

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑)
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑.๑.๑ เป้าหมาย
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

๔
และมิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ มุ่ ง ที่ จ ะเอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดโดยมี
เป้ าหมายส าคัญ ได้ แก่ ๑) ประชาชนอยู่ ดี กิน ดี และมี ความสุ ข ๒) บ้ านเมือ งมี ความมั่น คงในทุก มิติ และ
ทุกระดับ ๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาความมั่น คง ๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่น คงเป็น ที่ชื่ น ชมและได้รับ การ
ยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ ๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สนับสนุนกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ทาให้บรรลุเป้ าหมายสาคัญใน
ภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีส่วนร่วม ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสานึก ด้าน
ความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
การดาเนินงานอย่างแท้จริง
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑.๒.๑ เป้าหมาย
-เป้ า หมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เศรษฐกิ จ เติ บ โต อย่ า งมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
-เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ)
๒.๑.๒.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
- อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และทรัพย์สินของประชาชน
๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑.๓.๑ เป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุกๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดาเนินการ
บริการสาธารณะ ตรวจสอบการดาเนิ น การของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่ วนอื่นๆ ตลอดจนดาเนิน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายทีส่ าคัญ ดังนี้
- เป้ าหมายที่ ๑ ภาครัฐ มีวัฒ นธรรมการทางานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๕
- เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒.๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ภาครั ฐ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ภาครั ฐ มี ข นาดเล็ ก ลง เหมาะกั บ ภารกิ จ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ กฎหมายที่ ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริบ ทต่ างๆ
และเท่าทีจ่ าเป็น
- ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๘ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๒.๑.๓.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบการบริห ารจั ดการภาครัฐ จะต้องสามารถขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
อย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะ
สูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๑๒ ประเด็น
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ านวน ๒๓ ฉบั บ มี ป ระเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
กระทรวงกลาโหม จ านวน ๓ ประเด็ น ได้แก่ ๑) ประเด็น ความมั่ นคง ๒) ประเด็ นการต่างประเทศ และ
๓) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังนี้
๒.๒.๑.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
๒.๒.๑.๑ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๒.๒.๑.๑ (๑.๑) เป้ าหมายที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคง ในทุกมิติ
และทุกระดับ
๒.๒.๑.๑ (๑.๒) เป้าหมายที่ ๒ ประชาชนอยู่ดี-กินดี-และมีความสุข

๖
๒.๒.๑.๑ (๑.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดาเนินการหลักที่จะนาไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกาหนดไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ดังนี้
- ประเทศชาติ มี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติ แ ละ ทุ ก ระดั บ
โดยมีดัชนีสันติภาพโลกอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก
- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีดัชนีชี้วัด
ความสุขของประชากรไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก
๒.๒.๑.๑ (๒) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ)
๒.๒.๑.๑ (๒.๑) แนวทางการพัฒนา
-เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อ นบ้ าน มิตรประเทศ และองค์ การนานาชาติ มุ่ งเน้ นการดาเนิน การเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือต่างๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ
ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่าง
เป็ นมิตรและเหมาะสมบนพื้น ฐานของการดารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้ สอดคล้องกับ
หลักการและพันธกรณีต่างๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ ที่สาคัญ ได้แก่
๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ๒) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอานาจ
๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ในมิติต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๒.๒.๑.๑ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีความมั่นคงและ
สามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
๒.๒.๑.๑ (๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของ แผนแม่บทฯ
-ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่ อ
เตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือ ต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบ
องค์รวมควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยในอนาคตได้ โดยมีระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและ
ประเทศที่มีความสาคั ญ ทางยุทธศาสตร์มากขึ้น /ดี ขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๕ -๑๐ รวมทั้ งระดั บความสาเร็จของ
ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อย
ละ ๕ -๑๐
๒.๒.๑.๑ (๓) แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒.๑.๑ (๓.๑) แนวทางการพั ฒ นา พั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศ
ด้านความมั่นคง โดยมุ่งจัดทาแผนพัฒนาและผนึกกาลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ
หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน
สอดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการยุ ค ใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น ความคล่ อ งตั ว พร้อ มให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบทหารกอง
ประจาการอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับ

๗
ภัย คุกคาม ได้ทุ กมิติ ทุกรู ป แบบ และทุ กระดับ ความรุนแรง โดยมีแนวทางการดาเนิน การที่ ส าคัญ ได้แ ก่
๑) การเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
๒) พัฒนาปฏิบัติการ ไซเบอร์เพื่อความมั่นคง และพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ๓) พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลข่าวกรองร่วมด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ ในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่ ว ยงานข่ าวกรองต่ างประเทศ และพั ฒ นาระบบข่ าวกรองทางยุท ธศาสตร์ทั้ งในระดั บ นโยบาย ระดั บ
อานวยการข่าว และระดับ ปฏิบั ติการข่าว ๔) ส่ งเสริมการวิจัยพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้ องกัน
ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิ จ การอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและการพลั ง งานทหาร เพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้น
การสนับ สนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ ในเชิงอุตสาหกรรม
โดยการร่วมทุน ๕) พัฒนาระบบกาลังสารอง ระบบทหารกองประจาการ อาสาสมัคร และระบบการระดม
สรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลังประจาการบางตาแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบ
การตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม สาหรับการปฏิบัติการทางทหาร
ทุกด้านที่มีความขัดแย้ง ๖) พัฒนาเสริมสร้างกาลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจาการ ทหารผ่าน
ศึกทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลั งและชดเชยอานาจกาลังรบของ กองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยาม
สงคราม รวมทั้ง การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการมีส่ วนร่วมป้องกัน ประเทศ
รวมทั้ งจั ด ทาฐานข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ ๗) พั ฒ นาการผนึ ก ก าลั ง และทรั พ ยากรจากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ
เตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ๘) พัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ
และองค์ ก ารระหว่ างประเทศ และ ๙) ในยามสงบใช้ ก าลั ง กองทั พ ในการพั ฒ นาประเทศและช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน (ตามทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ)
๒.๒.๑.๑ (๓.๒) เป้าหมายของแผนย่อย กองทัพและหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
๒.๒.๑.๑ (๓.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- พั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ ภั ย
คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดั บขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความ
มั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม
แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อ ความมั่นคงในทุกมิติ
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ
และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน และการพั ฒ นาประเทศได้ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพตามบทบาทที่ ก าหนด โดยมี ร ะดั บ ความพร้อ มของกองทั พ และ
หน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ ๘๐

๘
๒.๒.๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
๒.๒.๑.๒ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๒.๒.๑.๒ (๑.๑) เป้าหมายที่ ๑ การต่างประเทศของไทย มีเอกภาพ
ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม ร้อยละ ๕ - ๑๐
๒.๒.๑.๒ (๑.๒) การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ ไทยเป็ น
ศูนย์กลางที่ตั้งของสานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย รวมถึงการที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและ
อยู่ตรงศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น
จึงมีศักยภาพในการเป็น หนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย
และเป็นจุดเชื่อมโยง ที่สาคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่ สาคัญแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบัน
ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเอื้อแก่การขนส่งในด้านต่างๆ อยู่แล้วระดับหนึ่งแต่รัฐบาลไทยยัง จาเป็นต้องพัฒนา
ศัก ยภาพด้านโลจิ ส ติ กส์ และสร้ างระบบคมนาคมเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถในการแข่ งขั น ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งไทยยังมีบทบาทด้านการทูตที่ เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วมผลักดัน
การก่อตั้งอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งมีบทบาทความรับผิดชอบ
ต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีที่สร้างสรรค์และ มีหลักการในกรอบสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๑.๒ (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
๒.๒.๑.๒ (๒.๑) แนวทางการพัฒนา
-ดาเนินการเชิงรุก ในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพ
ในภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต และใช้
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
๒.๒.๑.๒ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คงและสามารถรับ มื อ กั บ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ ๕ -๑๐
- ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้น จาก
เดิมร้อยละ ๕ -๑๐
๒.๒.๑.๒ (๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ
เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อ ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคง
แบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และ
นอกเหนื อจากการเสริมสร้างขีดความสามารถ ของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ ว
ยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง ความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย
เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้

๙
๒.๒.๑.๓ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
๒.๒.๑.๓ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
๒.๒.๑.๓ (๑.๑) เป้ า หมายที่ ๑ ความสามารถในการแข่ งขั น ด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒.๒.๑.๓ (๑.๒) เป้าหมายที่ ๒ มูลค่าการลงทุนและพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
๒.๒.๑.๓ (๑.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่สาคัญในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดยพัฒ นาการเกษตรสร้างมูล ค่าและอุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในและนอกถิ่นกาเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และ
พัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
๒.๒.๑.๓ (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน
๒.๒.๑.๓ (๒.๑) แนวทางการพั ฒ นา พัฒ นาด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
และเทคโนโลยี ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
๒.๒.๑.๓ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง
๔ ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย อันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
๒.๒.๑.๓ (๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน การสะสมองค์ความรู้ การ
ต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่นวัตกรรม ทางเศรษฐกิจ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน การใช้นวัตกรรมในการพัฒ นาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ สร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แต่ละ
สาขา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้ง
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้ง ๓ ประเด็น
ที่กล่าวมาแล้ว รร.ตท.สปท. ยังมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน
๑๐ ประเด็ น ได้ แ ก่ ๑) ประเด็ น การท่ อ งเที่ ย ว ๒) ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
๓) ประเด็นศักยภาพคนตลอดชีวิต ๔) ประเด็นการพัฒ นาการเรียนรู้ ๕) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย

๑๐
มีสุ ข ภาวะที่ ดี ๖) ประเด็น ศั กยภาพการกี ฬ า ๗) ประเด็น การบริก ารประชาชนและประสิ ท ธิภ าพภาครัฐ
๘) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๙) ประเด็นพลังทางสังคม ๑๐) ประเด็นการเติบโต
อย่างยั่งยืน
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเมือง ๒) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๓) ด้านกฎหมาย ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ๕) ด้านเศรษฐกิจ ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๗) ด้านสาธารณสุข ๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙) ด้านสังคม ๑๐) ด้าน
พลังงาน และ ๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมมี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จานวน ๙ ด้าน ๔๐ ประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
๒.๒.๒.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
๒.๒.๒.๑ (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย
๒.๒.๒.๑ (๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๒.๒ .๑ (๒ .๑) กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ให้ มี ก ลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี -โดยควรให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการ
ดาเนินงาน ในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของ แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ควรมีกลไกทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่โดยในกลไกระดับชาติ ควรใช้
แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หรือคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรีว่าด้ว ยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นกลไก
ในการดาเนินงาน แต่ควรปรับองค์ประกอบให้มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม และภาคอื่นๆ เพิ่มขึ้น
๒.๒.๒.๑ (๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๖ ในการควบคุมฝูงชนให้ใช้วิจารณญาณ
ในการปฏิบัติต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ เน้นใช้การเจรจาและปฏิบัติตามกฎการปะทะตามหลักสากลอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งไม่ใช้อาวุธร้ายแรงในการแก้ปัญหาการชุมนุมของฝูงชน ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมฝูงชน ต้องมี
การฝึกฝน อบรม เรียนรู้เป็นการเฉพาะโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีความอดทนต่อการยั่วยุ และเห็นประชาชนเป็น
ญาติพี่น้อง
๒.๒.๒.๑ (๓) โครงการ
-โครงการบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ปี ๒๕๖๑
-โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
-โครงการเยาวชนไทย รู้ รั ก สามั ค คี เพื่ อ สร้ า งความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
-โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ
-โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๑๑
๒.๒.๒.๑ (๔) เป้าหมายโครงการ เพื่อให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคีและให้ มี
กลไกและมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์
๒.๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๒.๒.๒ (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
๒.๒.๒.๒ (๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน
๒.๒.๒.๒ (๑.๒) ระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ มี ม าตรฐาน ทั น สมั ย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
๒.๒.๒.๒ (๑.๓) โครงสร้ า งภาครั ฐ กะทั ด รั ด ปรั บ ตั ว ได้ เร็ ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
๒.๒.๒.๒(๑.๔) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ มีสมรรถนะ
สูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒.๒.๒ (๑.๕) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูดสร้าง และ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
๒.๒.๒.๒ (๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๒.๒.๒ (๒.๑) ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๑ บริก ารภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
-ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ๒ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ให้ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ จานวน ๑ แผนงาน คือ กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนที่
เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยดาเนินการจัดเตรียมความพร้อม
ในการให้คาปรึกษาทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และด้านเทคโนโลยี
-กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชน
สู่ ก ารบริ ก ารที่ เ ร็ ว ขึ้ น ง่ า ยขึ้ น และถู ก ลง (Faster, Easier and Cheaper) จ านวน ๒ แผนงาน ได้ แ ก่
๑) แผนงานที่ ๑ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ /อนุญาตจากภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยปรับ ปรุงกระบวนการและลดขั้น ตอนการให้ บ ริก ารที่ กระทบต่อ ชีวิตและความเป็ น อยู่ของประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกและ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ และดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการ
บริการประชาชน เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการให้บริการ ที่กระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้และ ๒) แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทาง
ดิจิทัล และศูนย์ บริการร่วม โดยจัดให้ มีศูน ย์บริการร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการขอรับ
บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และยกระดับศูนย์บริการร่วมต่างๆที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้รองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การสร้าง
แรงจูงใจ (Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของการให้บริการให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น

๑๒
๒.๒.๒.๒ (๒.๒) ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๒ ระบบข้ อ มู ล ภาครั ฐ
มีมาตรฐานทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
- กล ยุ ท ธ์ ที่ ๒ น าระบ บ ดิ จิ ทั ลมาใช้ ใ น การ
ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ จานวน ๑ แผนงาน คือ การพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการโดยพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทางานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานและ
พั ฒ นา หรื อ น าระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ งานพื้ น ฐานของหน่ ว ยงาน เช่ น งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น
- กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ บู ร ณาการข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การ
จัดทา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงานให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ได้แก่ (๑) ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับ บริการที่ กระทบต่อ ชีวิตและความเป็ น อยู่ของประชาชน หรือภารกิจของหน่ วยงาน และ (๒) ข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ เป็น
ต้น รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนาไปใช้ใน
การตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๒) แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้นา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน -การบริการประชาชน -และ การมีส่วนร่วม ของภาค
ประชาชน โดยกาหนดให้มี “กลุ่มงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์-เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล และ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๒.๒.๒.๒ (๒.๓) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
-กลยุท ธ์ ที่ ๑ ปรับ ปรุงและพัฒ นาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐและลด/ละเลยความเป็นนิติบุคคลของกรม จานวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานที่ ๑
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ โดยการดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ และ
กระทรวงที่มี ความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และคน ได้แก่ ๑) นาร่องรูปแบบกระทรวง/
กรมพั น ธุ์ใหม่ : High Performance ๒) จั ด ทา พ.ร.บ.ปฏิ รู ป ระบบราชการ ๓) ขยายผล การด าเนิ น งาน
รูปแบบกระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance ในกระทรวง/กรม และ ๔) ติดตามประเมินผล การ
ขยายผล การดาเนินงานรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance ในกระทรวง/กรม
๒.๒.๒.๒ (๒.๔) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ กาลังคนภาครัฐ มีขนาดที่
เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
-กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อ
สร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ กาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) จานวน ๑ แผนงาน คือ
แผนงานที่ ๔ สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยจัดหลักสูตรผู้นาคุณธรรมที่เป็นตัวอย่าง และจัดกิจกรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็น
รูปธรรม
-กลยุทธ์ ที่ ๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผล
การใช้ ก าลั ง คนในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ (Workforce Audit) จ านวน ๒ แผนงาน ได้ แ ก่

๑๓
๑) แผนงานที่ ๑ พั ฒ นาระบบการติ ดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการใช้ก าลั งคนในส่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) และ ๒) แผนงานที่ ๒ โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
กาลังคน (จานวน-สายงาน-ตาแหน่ง-ระดับ) และ ระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจาเป็นตาม
ภารกิจ และเป็นไปตามระบบคุณธรรม (อาทิ-การทบทวนสัดส่วน ของจานวนตาแหน่งระดับสูง และตาแหน่ง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจาเป็น เป็นต้น)
๒.๒.๒.๒ (๒.๕) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่
สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
-กลยุท ธ์ ที่ ๑ ดึงดูด ผู้ มีความรู้ค วามสามารถและ
มีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ จานวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานที่ ๒ สร้างแรงดึงดูดผู้สมัคร
งาน โดยการพัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
๒.๒.๒.๒ (๓) โครงการ
-โครงการจั ด ระบบมาตรฐานเฉพาะต าแหน่ ง ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
-โครงการนากาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
-โครงการพัฒ นาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการออก
ใบอนุญาต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วน
เพิ่มเติม
-โครงการพัฒ นาระบบบัญชีเงินราชการของกรมการเงินกลาโหม
และสานักงานการเงิน หน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
-โครงการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application) ด้ านกิ จการ
กาลังพลสารอง เพื่อให้บริการประชาชน
-โครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการไซเบอร์
-โครงการเฝ้ าตรวจการล่ วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-โครงการพั ฒ นาทั กษะการปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
-โครงการประสานงานข่ า วกรองด้ า นการก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรมข้ามชาติกับมิตรประเทศ
-โครงการติดตามความคืบหน้าการจัดทาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล
ข่าวกรองกระทรวงกลาโหม
-โครงการพัฒนาระบบการมาตรฐานทางทหาร
-โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะผ่านระบบสารสนเทศ
-โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4i) กองทัพไทย
-โครงการจัดทาระบบสารสนเทศสาหรับการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการกาลังพลกองทัพไทย
-โครงการพั ฒ นาระบบงานตามแผนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทัพบก (ด้านกาลังพล)

๑๔
-โครงการพัฒนาระบบกาลังสารอง
-โครงการพัฒนาระบบกาลังสารอง การสารสนเทศสนับสนุนกิจการ
กาลังสารอง
-โครงการขอใบรับ รองผลการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ ารั บ
ราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓) แทนฉบับที่ชารุดหรือสูญหาย
๒.๒.๒.๒ (๔) เป้าหมายโครงการ
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุ กเรื่อง
โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถจดจาเลขหมายโทรศัพท์
และโทรแจ้ งเหตุ ฉุ กเฉิ น เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ได้ โดยสะดวก และได้ รับ การตอบสนองจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ตามมาตรฐานสากล การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบ
บูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน ส านั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ตลอดจนหน่ วยงานอื่น ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งสามารถบู ร ณาการ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ประวั ติ ก าร
รักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณี ที่มีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับ การรักษาพยาบาล โดยไม่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล เป็นต้น ประชาชนได้รับข้อมูล /คาปรึกษาจากหน่วยงาน ของรัฐ ตรงตามความต้องการ
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพื่อ
ขอพบ เจ้ าหน้ าที่ ในวัน และเวลาที่ กาหนด การให้ ข้อ มูล และค าปรึกษาแบบเบ็ ดเสร็จ ผ่ านจุด เดี ยวโดยมี
ผู้ รับ บริ การเป็ น ศูน ย์ กลาง ด้ว ยการน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการให้ บริการ
การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (faster,
easier and cheaper) โดยลดการขอข้อมูลและเอกสารซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ สามารถดาเนินการได้แบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมหรือช่องทางอื่นๆ รวมทั้งสามารถติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้
๒.๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๒.๒.๒.๓ (๑) เรื่องและประเด็นปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
๒.๒.๒.๓ (๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๒.๒.๓ (๒.๑) ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๕ การมี ส่ ว นร่ ว ม การเรี ย นรู้
การรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
- กิ จ กรรม สร้างพลั งจิ ต อาสา โครงการจิ ต อาสา
“เราท าดี ด้ ว ยหั ว ใจ” โดยด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก เพื่ อ ส่ ว นรวม สานต่ อ พระบรมราโชบาย
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดทาเป็นวาระแห่งชาติ
๒.๒.๒.๓ (๓) โครงการ
-โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ (เราทาความดี
ด้วยหัวใจ)
๒.๒.๒.๓ (๔) เป้าหมายโครงการ
-คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น

๑๕
๒.๒.๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ
๒.๒.๒.๔ (๑) เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๒.๒.๒.๙ (๑.๑) ด้านการป้องปราม
๒.๒.๒.๙ (๑.๒) ด้านการปราบปราม
๒.๒.๒.๙ (๑.๓) ด้านการบริหารจัดการ
๒.๒.๒.๔ (๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๒.๒.๔ (๒.๑) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม
-ด้านการป้องปราม (๑) จานวน ๗ กลยุทธ์ ได้แก่
๑) กลยุท ธ์ ที่ ๑ ให้ ส่ ว นราชการมี การบริ ห ารงานบุ คคลที่ เป็ น ไปตามระบบคุณ ธรรม (Merit System) ได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี-คนเก่ง-คนกล้า-ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” โดยให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพื่อ
เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต และการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ป ระจ าต าแหน่ ง (Job-Specification) ๒) กลยุ ท ธ์ ที่ ๒
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานของรัฐนามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ และเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศมาใช้
ตลอดจนจัดทากฎหมายส่งเสริมกิจ กรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิช อบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ๓) กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ ในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่ ว ยงาน โดยเมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ งเบาะแสกรณี ก ารทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงาน จากหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นั บ แต่วันที่ได้รับ แจ้ง ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ
ในการใช้อานาจรัฐที่ได้รับ มอบ ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่ จาเป็น (๒) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชน (๓) ให้ พิจารณากาหนดวิธีการยื่นคาขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้งข้อมูล ต่อหน่วยงานของรัฐ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน การมายื่นคาขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ (๔) ให้ส่วนราชการ
ต้องมีก ารก าหนดมาตรการลดการใช้ ดุล ยพิ นิ จของเจ้าพนั กงานของรัฐ ในสั งกัด ด้ ว ยการปรับ ปรุงกรอบ
แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ และประกาศให้ ประชาชนทราบ
ผ่านสื่อสาธารณะ และ (๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่รับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ กากับดูแล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ๕) กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐ
บริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับ โดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสา
นึ กจิ ตบริ การให้ กับ เจ้ าพนั ก งานของรั ฐและเน้ นย้าให้ ตระหนัก ว่างานบริการประชาชนเป็ นหน้าที่ และให้
ทุกหน่ วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติห น้าที่ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ย วกั บ การให้ สิ น บนและรางวัล จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องเจ้าพนั ก งานของรัฐ ตลอดจน ออกระเบี ย บให้
เจ้ าพนั กงานของรัฐรับ เงิน รายได้ที่ เกิดขึ้น ทุกประเภทผ่ านธนาคารเท่ านั้น ๖) กลยุทธ์ ที่ ๖ ให้ มีการแสดง
ฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่ไม่ต้องยื่น

๑๖
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามใบแบบที่กาหนดต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถือว่า
เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย และ ๗) กลยุ ท ธ์ ที่ ๗ ให้ เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ อื่ น (ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่างๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน )
นอกจากเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ ตรง-(Integrity) เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนอย่ างแท้ จ ริ ง โดยด าเนิ น การตามมาตรฐานจริย ธรรมตามที่ รัฐ ธรรมนู ญ ฯ มาตรา ๗๖ บั ญ ญั ติ
อย่างเคร่งครัด
-ด้ า นการป้ อ งปราม (๒) จ านวน ๑ กลยุ ท ธ์
คือ กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปีที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙, ๒๕๓) โดยให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูล
แผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุนของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ มี
อานาจ กรอบวงเงินงบประมาณและ งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีทุกประเภทรายการจากทุกแหล่งที่มา
พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพื่อเผยแพร่ถึงการ
บริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นปัจจุบัน
๒.๒.๒.๔ (๒.๒) ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม
- ด้ า นการปราบปราม (๑) จ านวน ๕ กลยุ ท ธ์
ได้ แก่ ๑) กลยุท ธ์ ที่ ๑ ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ มีห น้ าที่ ต้ องดาเนิ น มาตรการทางวินั ย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติ
มิชอบ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์ ให้การรักษามาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสาคัญ “สัญญาประชาคม”
ขององค์กรที่บุคลากรทุกคนต้อง ยึดมั่น ยึดถือ และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติ
ตามวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ๒) กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอานาจในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยชี้แจงทาความเข้าใจในการใช้หลักความเป็น นิติบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดของหัวหน้าส่วนราชการ ๓) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ
หน่ ว ยงานตรวจสอบของรั ฐ ในการปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ โดยลดการกระท าผิ ด วินั ย
ด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย และ ๕) กลยุทธ์ที่ ๖
การกวดขัน วินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม รวดเร็ว การกาหนดเวลา
ในการดาเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา-บังคับใช้มาตรการ
ทางแพ่ งและทางปกครองด้ว ยความรวดเร็ ว เท่ าที่ อาจจ าเป็ น เพื่ อรัก ษาไว้ซึ่งความครบถ้ว นสมบู รณ์ ข อง
สมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว กิจกรรม เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดต้องดาเนินการ
ลงโทษทันทีภายในเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และหากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในตาแหน่ง
หน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ -พักงาน หรือให้ออก
จากราชการไว้ก่อน รวมทั้งกรณีเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ให้สร้าง
กลไกเพื่อติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูล และดาเนินการทันที หากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่
และกิจกรรมเป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรม ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่กาหนด

๑๗
และ แจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อทราบและเป็นข้อมูลหรือ ดาเนินการ
ต่อไป และหากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระทาความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ
-ด้ า นการปราบปราม (๒) จ านวน ๑ กลยุ ท ธ์
คือ กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ออกแบบกระบวนการบริห ารคดี ใหม่ ให้ มี ขั้ น ตอนเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว
โดยกาหนดมาตรการหรือแนวทางในการดาเนินการกรณีประพฤติมิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒.๒.๒.๔ (๒.๓) ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ
-ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตของทุ กภาคส่ ว น โดยให้ มี คณะกรรมการประสาน
นโยบายระดับสูงที่ประกอบไปด้วยผู้นาฝ่ายบริหาร ผู้นาองค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐและผู้นา
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
-ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ โดยปรับ ปรุงกลไกประสานขั บ เคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในฝ่ ายบริห าร และการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ
๒.๒.๒.๔ (๓) โครงการ
-โครงการสั ม มนาอบรมให้ ค วามรู้ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงกลาโหม
-โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกระทรวงกลาโหม
-โครงการจัด ท าแนวทางการบริ ห ารจั ด การเพื่ อเตรีย มก าลั ง พล
สาหรับตาแหน่งงานในระดับสูงที่สาคัญ
-โครงการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
กระทรวงกลาโหม
-โครงการดาเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
-โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ
๒.๒.๒.๔ (๔) เป้าหมายโครงการ
-ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.๒.๓.๑ วัตถุประสงค์
๒.๒.๓.๑ (๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑.๕ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒.๒.๓.๑ (๒) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง
(Connectivity)-กั บ ประเทศต่ างๆ ทั้ ง ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และนานาชาติ ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

๑๘
๒.๒.๓.๒ เป้าหมายรวม
๒.๒.๓.๒ (๑) เป้ า หมายรวมที่ ๒.๕ มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้ง
ทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและ
การลักลอบขนส่งสินค้า และค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่ว ม ในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการ
ขนส่ งโลจิ ส ติกส์ ห่ ว งโซ่มูล ค่า เป็ น หุ้ น ส่ ว นการพัฒ นา ที่ส าคัญ ในอนุ ภูมิภ าค ภูมิภ าค และโลก และอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๒.๓.๒ (๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ
ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง
และการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทา
โดยสถาบั น การจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการดาเนิน ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน กับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๒.๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่น คงแห่งชาติเพื่ อการพัฒ นาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
๒.๒.๓.๓ (๑) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
- แนวทางการพั ฒ นา สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ให้ มี ค วาม
หวงแหน และธ ารงรั ก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ โดยปลู ก ฝั งและสร้ างความตระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญ มี การน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพั ฒ นา พร้อมทั้ งกาหนดมาตรการเพื่อ ป้องกั น
การกระทาที่มีแนวโน้มที่ จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
๒.๒.๓.๓ (๒) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่าง
ทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
-แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ของการ
อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ ตาม
ระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
๒.๒.๓.๓ (๓) เป้ า หมายระดั บ ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- แนวทางการพั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็น
ธรรมทางสังคมในพื้นที่

๑๙
๒.๒.๓.๓ (๔) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- แนวทางการพั ฒ นา จ านวน ๒ แนวทาง ได้ แ ก่ ๑) ด าเนิ น
ความสั ม พั น ธ์กับ ต่ างประเทศอย่ างสมดุ ล เพื่ อเอื้อ ต่อ การส่ งเสริม และรักษาผลประโยชน์ และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และนานาประเทศ
ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดาเนินการเชิงรุกเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ
จากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่ และ
๒) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ กับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคง
ตามแนวชายแดน.เพื่อร่วมแก้ไขปัญ หา ที่มี อยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพื่ อนบ้านเป็นชายแดน
แห่งความร่วมมือ .โดยพัฒ นาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้ นที่ ชายแดน ป้อ งกัน การลักลอบ
เข้าเมืองการตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
๒.๒.๓.๓ (๕) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ ประเทศไทยมี ค วามพร้ อ ม
ต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
- แนวทางการพัฒนา จานวน ๖ แนวทาง ได้แก่ ๑) พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากาลังพลให้มีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และ
การแก้ไขปัญหาที่ สาคัญ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) พัฒ นาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ
มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้มีความ
พร้อม ในการสนับ สนุ นข้อมูล เพื่อเตรีย มการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ ๓) เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเล
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ๔) พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และภั ย คุ ก คามความมั่ น คง ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาแนวทางที่ เหมาะสมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรองรับ การ
ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ๕) พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และกากั บ ดู แ ลระบบการส่ งข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลข้ ามแดนไปต่ างประเทศให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและ
๖) พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครั ฐ เอกชน และมิต รประเทศ ในการสร้างองค์ ความรู้และแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยีเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการพัฒนาอาวุธโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ

๒๐
๒.๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๒.๒.๓.๔ (๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ
-แนวทางการพั ฒ นา จ านวน ๓ แนวทาง ได้ แ ก่ ๑) ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างหน่ ว ยงาน บทบาท ภารกิจ และคุ ณ ภาพบุ คลากรภาครัฐ ให้ มีค วามโปร่งใส ทัน สมัย คล่ องตั ว
มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้ บ ริการประชาชนในรูปแบบทางเลื อกที่ห ลากหลายและมี
คุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและ
มีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับ
พื้นที่รับผิดชอบ ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไก ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่ อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ ป ระชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ดาเนิน งาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น ๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะให้ ได้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและภาคธุร กิ จ ได้ รับ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
๒.๒.๓.๔ (๒) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่ ม คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้
การทุจริตให้สูงขึ้น
-แนวทางการพั ฒ นา การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิช อบ เพื่ อ ให้ สั งคมไทยมีวินั ย โปร่งใส ยึ ดมั่น ในความซื่อ สั ตย์ สุ จริต และยุติ ธ รรม รวมทั้ งสร้าง
ความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
๒.๒.๓.๔ (๓) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ลดจ านวนการด าเนิ น คดี กั บ
มิได้กระทาความผิด
-แนวทางการพั ฒ นา ปฏิ รูป กฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรม
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อ
ภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้า
และ เพิ่มคุณ ภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิ ทธิภ าพ
รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็วโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทา
ผิดในที่ควบคุม
๒.๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๒.๒.๓.๕ (๑) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่ ม ความสามารถในการ
ประยุ กต์ ใช้วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ อยกระดั บ ความสามารถการแข่ งขั น ของภาคผลิ ต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- แนวทางการพั ฒ นา เร่งส่ งเสริม การลงทุ น วิจั ยและพั ฒ นาและ
ผลั ก ดั น สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งพาณิ ช ย์ แ ละเชิ งสั งคม พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการทาง
เทคโนโลยี และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒๑
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕)
๒.๒.๔.๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ-เพื่อพัฒ นาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์
ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ-และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ
สนั บ สนุ น ภารกิจ ที่ ไม่ ใช่ ก ารสงคราม และสามารถผนึ ก ก าลั งของกองทั พ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในการเผชิ ญ กั บ
ภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
๒.๒.๔.๒ แผนระดั บ ชาติว่า ด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ (แผนที่ ๕ การพั ฒ นา
ศักยภาพ การป้องกันประเทศ)
๒.๒.๔.๒ (๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางทหาร
๒.๒.๔.๒ (๒) ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ ในการเตรี ย มกองทั พ รองรั บ
ภัยคุกคามทางทหารตามแผนของกองทัพที่ กาหนด และความสาเร็จของระบบกาลังสารองและระบบระดม
สรรพกาลังตามแผนทีก่ าหนด
๒.๒.๔.๒ (๓) กลยุทธ์
๒.๒.๔.๒ (๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ เตรียมกาลังและใช้กาลัง
เพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
๒.๒.๔.๒ (๓.๒) กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ พั ฒ นาปฏิ บั ติ ก าร
ไซเบอร์ เพื่อการทหาร ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๒.๒.๔.๒ (๓.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ ด้วยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๒.๔.๒ (๓.๔) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒ นาระบบข่าวกรอง
เพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็น
เอกภาพ ในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ
๒.๒.๔.๒ (๓.๕) กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกัน ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
การพลั งงานทหาร เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ แ ก่ ก องทั พ บนพื้ น ฐานการพึ่ งพาตนเอง โดยบู ร ณาการขี ด
ความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและ
เพื่อการพาณิชย์
๒.๒.๔.๒ (๓.๖) กลยุ ท ธ์ ที่ ๖ พั ฒ นาระบบควบคุ ม
บั งคับ บั ญ ชา และระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารราชการทั่ ว ไป ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก ารร่ว มกั น ระหว่ าง
หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง
๒.๒.๔.๒ (๓.๗) กลยุ ท ธ์ ที่ ๗ พั ฒ นาระบบการ
ส่งกาลังบารุงร่วม เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้วยความร่วมมือกับมิตรประเทศและภาคเอกชน เพื่อรองรับ
การปฏิบัติ ตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งแสวงหาแหล่งส่งกาลังบารุงจากมิตรประเทศ เพื่อใช้เมื่อมีความ
จาเป็น

๒๒
๒.๒.๔.๒ (๓.๘) กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการระดม
สรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม สาหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผน
ป้องกันประเทศ
๒.๒.๔.๒ (๓.๙) กลยุ ท ธ์ ที่ ๙ พั ฒ นาระบบก าลั ง
สารอง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลั งประจาการบางตาแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่
เหมาะสม และสามารถรองรับ การขยายกาลังในยามสงครามสาหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกัน
ประเทศ
๒.๒.๔.๒ (๓.๑๐) กลยุท ธ์ ที่ ๑๐ พั ฒ นาเสริม สร้าง
กาลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจาการ ทหารผ่านศึกทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลัง
และชดเชยอานาจกาลังรบ ของกองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยามสงคราม รวมทั้งการแจ้งเตือนด้านการข่าว
ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.๒.๔.๓ นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ที่ ๑๖ เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๙ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ
ในการอยู่ ร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ประชาคมโลก บนพื้ น ฐานของการรั ก ษา
ผลประโยชน์และการดารงเกียรติภูมิของชาติ)
๒.๒.๔.๔ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ)
๒.๒.๔.๔ (๑) เป้ า หมายเชิ งยุท ธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุล ยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลั กความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และการยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์
ร่วมกับประเทศอื่นๆ ในด้านความมั่นคง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
๒.๒.๔.๔ (๒) ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ของการมี บ ทบาทเชิ ง สร้ า งสรรค์
โดยเฉพาะในอาเซีย นและในเวที อ งค์ ก ารระหว่างประเทศอื่น ๆ ระดั บ ความส าเร็จ ในการรัก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ และระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
๒.๒.๔.๔ (๓) กลยุทธ์
๒.๒.๔.๔ (๓.๑) กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ส่ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ ยนการเยือนในระดับ ต่างๆ ทั้งผู้น าและหน่วยงานความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
๒.๒.๔.๔ (๓.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับในกรอบความร่วมมืออาเซียน และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วม
๒.๒.๔.๔ (๓.๓) กลยุ ท ธ์ ที่ ๖ ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างไทยกับมหาอานาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.๒.๔.๔ (๓.๔) กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมบทบาทที่เป็นแกนกลาง และ
การมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และเพื่อเพิ่มอานาจ
ต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทาง
สันติวิธี

๒๓

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม
๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒ นาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) กองทัพไทย
๒.๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๕๖๕) กองทัพไทย
๒.๓.๔ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ าน .... ระยะที่ .. (พ.ศ. .... -....) ซึ่ ง จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ รองรับ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่างๆ และแผนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

