แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
กระทรวงกลำโหม

สำนักงบประมำณกลำโหม
กองนโยบำยและแผนงบประมำณ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงกลำโหม
๑.วิสัยทัศน์
มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๗๐

๒. พันธกิจ
๒.๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ การปฏิบัตกิ ารทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๓ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
๒.๖ ดาเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

๓. ค่ำนิยมองค์กำร
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสุขของประชาชน

๔. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีกองทัพที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความมั่นคงของรัฐ
รวมทั้งการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
๔.๒ ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕. แผนปฏิบัติรำชกำร เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์หลัก ผลผลิต และโครงกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
เจ้ำภำพแผน

: สป.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
: การพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์
กลยุทธ์
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

เป้ำหมำย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่าง ๑. ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
สมพระเกียรติ
และปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :
๑. ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐
๒. จานวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ครั้ง
( สป. ๗๕ ครั้ง/บก.ทท. ๒๗๖ ครั้ง/ทบ. ๖๐๙ ครั้ง/ทร. ๕๐ ครั้ง/ทอ. ๑๔ ครั้ง )

๒. โครงกำร : พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สป.
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรปฏิบัติกำรทำงทหำรเพื่อรักษำอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชำติ
เจ้ำภำพแผน

: บก.ทท.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
: ( ๑ ) เตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุตคิ วามขัดแย้งด้วยการปฏิบัตกิ ารร่วมเป็นหลัก
กลยุทธ์
: ( ๒ ) พัฒนาปฏิบัตกิ ารไซเบอร์เพื่อความมั่นคง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
: ( ๓ ) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสือ่ สาร ดาวเทียมถ่ายภาพ ด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
: ( ๔ ) พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพใน
ประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และการพัฒนาระบบข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอานวยการข่าว
และระดับปฏิบัตกิ ารข่าว
: ( ๕ ) พัฒนางานการกาลังสารอง กิจการกาลังพลสารอง และระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสูก่ ารนากาลังพลสารองอาสาสมัครบรรจุเข้าทดแทน
กาลังประจาการบางตาแหน่งได้ตงั้ แต่ยามปกติให้มีการบริหารจัดการกิจการกาลังพลสารองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใข้กาลังสารองและ
กาลังพลสารองเพื่อการป้องกันประเทศ สามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงครามสาหรับการปฏิบัตกิ ารทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้งและช่วยเหลือบรรเทา
ภัยพิบัตสิ าธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบทหารกองประจาการอาสาสมัครให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงไป
: ( ๖ ) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองโดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ
ทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

เป้ำหมำย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมีศักยภาพ
ทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๑. ผลผลิต : การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :

๒. โครงกำร : พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

๑. ระดับความพร้อมของกองทัพไทยในการปฏิบัตภิ ารกิจป้องกันประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.,
ทอ. และ สทป.
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
ทอ. และ สทป.

๓. โครงกำร : พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์
๔. โครงกำร : พัฒนาศักยภาพการสรรพกาลังกลาโหม

สป.

๕. โครงกำร : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

สป.

การพลังงาน
ทหาร
๖. โครงกำร : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

สป., สทป.

สป.

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ
เจ้ำภำพแผน

: บก.ทท.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
กลยุทธ์
: สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

เป้ำหมำย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง ๑. โครงกำร : เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล
ปัญหาวิกฤติดา้ นความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับ

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การแก้ไขหรือทาให้ลดลงอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้

๒. โครงกำร : ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :

๓. โครงกำร : รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. ความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัย

๔. โครงกำร : สร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด

คุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติดา้ นความมั่นคงจากภายในและ

ชายแดนภาคใต้

ภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๕. โครงกำร : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
บก.ทท. และ ทบ.
บก.ทท.
ทบ. และ ทร.
ทบ., ทร. และ ทอ.
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

๖. โครงกำร : ป้องกันยาเสพติด

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

๗. โครงกำร : ปราบปรามยาเสพติด

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร
๘. โครงกำร : บาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด
๙. โครงกำร : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๑๐. โครงกำร : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สป., ทบ., ทร. และ ทอ.
บก.ทท.
ทบ.

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับต่ำงประเทศ
เจ้ำภำพแผน

: สป.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
: พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ
กลยุทธ์
และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัตกิ ารเพื่อสันติภาพ
ในกรอบสหประชาชาติตามแผนที่กาหนด
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

ผลผลิต/โครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

เป้ำหมำย : มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารจาก
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

๑. โครงกำร : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :
๑. ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๒. ผลผลิต : การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

๒. จานวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ครั้ง
( สป. ๒๒ ครั้ง/บก.ทท. ๗๕ ครั้ง/ทบ. ๒๓๗ ครั้ง/ทร. ๒๕ ครั้ง/ทอ. ๖ ครั้ง )

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำประเทศและช่วยเหลือประชำชน
เจ้ำภำพแผน

: สป.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
กลยุทธ์
: ( ๑ ) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริม
ความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องคนและชุมชนให้ดขี ึ้น
: ( ๒ ) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย : ประชาชนในพื้นที่ดาเนินการของทหารมีชีวิตความเป็นอยูพ่ ื้นฐานที่ดขี ึ้น
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :
๑. ความสาเร็จของการดาเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ผลผลิต/โครงกำร
๑. โครงกำร : พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ
ประชาชน
๒. โครงกำร : พัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สป., บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.
ทบ. และ ทอ.

๓. โครงกำร : พัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์
ภาคเหนื
อ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
๔. โครงกำร

ทอ.

๕. โครงกำร : พัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิง่ แวดล้อม สาธารณสุข

ทร.

ทร.

แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง ทหำรผ่ำนศึกเพื่อควำมมั่นคง
เจ้ำภำพแผน

: อผศ.

หน่วยงำนรับผิดชอบ
: อผศ.
: ยกระดับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร / ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ

ผลผลิต/โครงกำร
โครงกำร : พัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารผ่านศึกประจาการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยูใ่ นสังคมอย่างมี ทหารนอกประจาการ และทหารผ่านศึกประจาการ
เกียรติและศักดิศ์ รี
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย :
๑. จานวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ และ
ทหารผ่านศึกประจาการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า ๔๗๕,๐๐๐ ราย

๒. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจาการ และทหารผ่านศึก
ประจาการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงำนรับผิดชอบ
อผศ.

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
- ความสามารถปฏิบัตกิ ารตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศได้หลายกรณีและหลายมิติ
- การรักษาระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมที่เคร่งครัด
- กองทัพมีการกระจายกาลังอยูใ่ นพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ทาให้การเรียกใช้หรือการตอบสนองต่อการสัง่ การกระทาได้อย่างรวดเร็ว
- บุคลากรของกองทัพได้รับการฝึกให้เตรียมพร้อมต่อการปฏิบัตกิ ารและสามารถปฏิบัตกิ ารตามคาสัง่ ได้อย่างรวดเร็วและทุกเวลา
- กองทัพมีการเชื่อมโยงกับกองทัพของเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ จึงสามารถใช้เครือข่ายการเชื่อมโยงเหล่านี้ดาเนินกิจกรรมเพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเชื่อใจได้
- กองทัพจัดได้ว่าเป็นกลไกหลักในเรื่องของการปฏิบัตกิ ารเพื่อความมั่นคงของชาติ และมีกิจกรรมเพื่อรักษาความมั่นคงต่อเนื่อง
- บุคลากรของกองทัพบางส่วนมีขีดความสามารถในการปฏิบัตกิ ารทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม เช่น การพัฒนาการปฏิบัตกิ ารด้านมนุษยธรรม
จุดอ่อน (Weaknesses)
- กองทัพมีการจัดองค์กรที่สลับซับซ้อน บางหน่วยงานยังมีภารกิจซ้าซ้อนกัน และสายการบังคับบัญชาค่อนข้างยาว ทาให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
- การดาเนินการของกองทัพจะต้องปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ทาให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความล่าช้า
- ยุทโธปกรณ์ของกองทัพส่วนมากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทาให้บางรายการเริ่มเสือ่ มสภาพ และบางรายการไม่มีการซ่อมบารุง
- บุคลากรของกองทัพบางส่วนได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัตงิ านที่ไม่มีความเหมาะสม และไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีของยุทโธปกรณ์ ยังขาดความต่อเนื่องและขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกองทัพ ยังไม่ได้รับการเสริมสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ระบบการแจ้งเตือนและระดมสรรพกาลังยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
- ระบบงานของกองทัพควรได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยลดปัญหาความซับซ้อนที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงระบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
- กระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ควรมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดรับกับแนวความคิดและเทคโนโลยีทางทหารที่เปลีย่ นแปลง
โอกำส (Opportunities)

- สังคมและประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับในการปฏิบัตกิ ารต่าง ๆ ของทหารทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
- ภารกิจที่เป็นหลักปฏิบัตขิ องกองทัพได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีบทบัญญัตอิ ื่นรองรับจึงทาให้การปฏิบัตกิ ารสามารถสนองตอบต่อสังคมได้เต็มที่
- แนวความคิดตามวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ.๒๕๖๓ จะเป็นโอกาสหนึ่งที่กองทัพควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ กาลังพล สิง่ อุปกรณ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกองทัพประเทศเพื่อน
บ้าน ลดความหวาดระแวง และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เพื่อพัฒนาสันติสุขในภูมิภาค
- บทบาทของประเทศมหาอานาจต่อภูมิภาคเป็นโอกาสให้กองทัพพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนากองทัพมาใช้ประโยชน์
- แนวความคิดการจัดระเบียบโลกใหม่ได้ก่อให้เกิดการเปิดเสรีการค้าและเคลือ่ นย้ายฐานการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยูร่ ่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สังคม จึงเป็นโอกาสที่
กองทัพจะใช้พื้นที่ทหารที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นพื้นที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ประเทศ รวมทั้งใช้หน่วยทหารหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของทหาร เป็นแหล่งส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆเป็นโอกาสที่จะดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทัพ ซึ่งจะช่วยสะท้อนข้อบกพร่องของการปฏิบัติ รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพที่สอดคล้องกับภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
- รัฐบาลให้ความสาคัญกับการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์
- รัฐบาลกาหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ตอ้ งดาเนินการอย่างจริงจัง
ภัยคุกคำม/อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนากองทัพมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานยุทโธปกรณ์
- บทบาทของประเทศมหาอานาจต่อภูมิภาคทาให้กองทัพต้องหลีกเลีย่ งกิจกรรมที่เป็นข้อผูกมัดกับกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการคุกคามด้วยกาลังจากภายนอกที่เข้ามาโดยไม่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงกับประเทศไทย แต่มีความต้องการใช้พื้นที่ในประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ ใน
เชิงกลยุทธ์และหลบหนีภัยจากการสูร้ บที่อาจเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ตลอดเวลา
- กรณีที่เกิดความขัดแย้งด้วยกาลังอาวุธแล้วไม่มีการแก้ไขให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว สถานการณ์อาจขยายความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นการรบเต็มรูปแบบด้วยกาลังทหารและอาวุธสงคราม
- พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัฒน์และการจัดสภาพแวดล้อม อาจส่งผลให้เกิดเป็นการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองมากขึ้น และนามาสูก่ ารส่งกองกาลังทหารไทยไปร่วมการ
รักษาสันติภาพภายนอกประเทศมากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากรของกองทัพ

- อาชญากรรมข้ามชาติ อาจขยายผลต่อการดาเนินกิจกรรมด้านความมั่นคงของประเทศเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของกองทัพในการป้องกันและปราบปราม
- ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นภาระทางสังคมที่กองทัพจะต้องช่วยทุ่มเททรัพยากรเข้าร่วมแก้ไข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
- การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ย่อมนามาสูก่ ารปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศซึ่งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งระดับต่าง ๆ ได้
- ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

