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 ๑. ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพป้องกัน

และปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวทาง

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนินีาถในรชักาลที่๙ใหก้วา้งขวางทัง้ในระดบัประเทศ

และในระดับสากล เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มั่นคงและ

ยั่งยืนของประชาชนชาวไทยและเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งตลอดไป รวมทั้งดำเนินการ

ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงประกอบ

พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 ๒. ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ

ภารกิจตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้าง

กระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์
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ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เพื่อมุ่งสู่

การเป็นกองทัพชั้นนำมีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงของรัฐและส่งเสริมความมั่นคง

ของภมูภิาคซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัประเทศกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙

และร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในเรื่อง

ที่มีความเร่งด่วนดังนี้

  ๒.๑ พิจารณาปรับลดกำลังทหารประจำการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

พร้อมทั้งทดแทนด้วยการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

และนำกำลังพลสำรองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ยามปกติ

โดยดำเนินการในหน่วยนำร่องให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้ง

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยจำนวนกำลังพลที่ลดลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติภารกิจที่สูงขึ้น

  ๒.๒ พฒันาระบบราชการของกระทรวงกลาโหมโดยมุง่เนน้การบรหิารทรพัยากร

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการนำนวัตกรรมที่มีแนวคิด วิธีการ

และรูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรพัฒนาความร่วมมือจากประชาชน

ให้พร้อมสนับสนุนภารกิจทางทหารได้ตั้งแต่ในภาวะปกติ พัฒนาระบบกำลังสำรอง

และระบบการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางทหาร

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และการสำรองอาวุธยุทโธปกรณ์

ตามความเหมาะสม

  ๒.๓ ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการกระตุ้นการทำงาน

ของกำลังพลที่ชัดเจน ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ เชื่อถือได้และเป็นธรรม

เพื่อนำไปสู่การตอบแทนผลงานตามขีดความสามารถของกำลังพลอย่างแท้จริง

สร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกประเภทในการปฏิบัติราชการ

พฒันาระบบการศกึษาและสถาบนัการศกึษาในสงักดักระทรวงกลาโหมใหม้คุีณภาพและทันสมยั
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  ๒.๔ พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว

ด้วยการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยให้ความสำคัญในการดูแล

สิทธิกำลังพล สถานที่ปฏิบัติงาน บ้านพักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น

และสิทธิอื่นๆที่พึงได้รับ

  ๒.๕ ส่งเสริมงานด้านการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

โดยดำเนินการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

กระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถขยายผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่

การผลิตใช้ในราชการและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

และลดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยให้นำยุทโธปกรณ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนามาใช้

ในกองทัพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วย

ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตามนโยบายThailand4.0ของรัฐบาล

  ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์

ทั้งในด้านโครงสร้างการจัดหน่วย กำลังพล และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบูรณาการ

ความร่วมมือในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ

เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยให้ความสำคัญ

และความเรง่ดว่นกบัการปฏบิติัตามมาตรการการรกัษาความปลอดภยัดา้นไซเบอรเ์ปน็ลำดบัแรก

  ๒.๗ บูรณาการการใช้กำลังตามแนวชายแดนกับส่วนราชการ องค์กร

ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามข้ามแดน

ที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน และสถานการณ์ด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับเอกภาพ

ในการควบคุมบังคับบัญชาและการบังคับใช้กฎหมายของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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  ๒.๘ ปรับปรุงการจัดกำลังทหารหลักและส่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ

ตาม Roadmap การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการประสานการปฏิบัติ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปด้วย

ความรอบคอบโดยคำนึงถึงความพร้อมประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติ

ภารกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มิให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวเครือข่ายและความเชื่อมโยง

ของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเพื่อป้องกันระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค

  ๒.๙ เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมสนับสนุนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ๒๕๕๘

เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รวมทั้งความเสียหายต่อหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการดำเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการในเชิงป้องกัน โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของ

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรูรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการสานต่อ

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนเป็นต้น 

  ๒.๑๐ สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับดูแลปัญหา

ความเดือดร้อน การให้บริการ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้การขุดลอกคูคลอง

และเส้นทางระบายน้ำการขุดเจาะน้ำบาดาลการสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำ

เพื่อการอุปโภคและบริโภคในห้วงฤดูแล้ง การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

๔



นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

คนพิการและคนในสังคม การอำนวยความสะดวกการเดินทางในห้วงเทศกาลสำคัญ

การให้บริการการขนส่งบริการทางแพทย์และสุขอนามัยและการจัดโครงการสินค้าราคาถูก

และอาหารราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพของข้าราชการชั้นผู้น้อยและประชาชนทั่วไปเป็นต้น

โดยให้บูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่เกิดความซ้ำซ้อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวทาง “ประชารัฐ”

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยความผาสุกและมีความปลอดภัย

อัน เป็นการเสริมสร้ างความเชื่ อมั่ นของประชาชนที่ มี ต่ อกระทรวงกลาโหม

และรัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้น

  ๒.๑๑ พั ฒน า ก ร ะบ วนก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม แล ะกฎหม า ยทห า ร ใ ห้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ ปรับปรุงและ

พัฒนากฎหมายซึ่งมีความล้าสมัยและเป็นอุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการ

ออกกฎหมายลำดับรอง กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกฎหมาย

ที่มีผลบังคับใช้แล้วโดยเร็ว ศึกษาและใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่ออกมาใหม่

เพือ่ใหเ้กือ้กลูตอ่การปฏริปูกระทรวงกลาโหมทัง้ในดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

การปรบัปรงุโครงสรา้งตลอดจนการสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิเพือ่การเผชญิกบัภยัคกุคาม

ที่ไม่ใช่ทางทหารและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ 

 ๓. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

พร้อมกับส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีการวางมาตรการ

ทางกฎหมาย และบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบ

จากการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน่วยงานและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

๕
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 ๔. บริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ และเป้าหมายตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยให้นำยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พร้อมกับกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙ รา่งยทุธศาสตรช์าตริะยะ๒๐ปี และสนบัสนนุซึง่กนัอย่างเป็นระบบ

มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพ

 ๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง

และความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ ด้วยการใช้กลไกและเวทีระหว่างประเทศ

ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่ได้จัดตั้งไว้แล้วในทุกระดับ รวมทั้งพิจารณาขยายขอบเขต

และพัฒนาความร่วมมือทางทหารไปยังมิตรประเทศที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และ

ประเทศที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งในด้านการฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน

ในทุกระดับ การข่าวกรอง การปฏิบัติการด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย

และภัยคุกคามข้ามชาติในลักษณะอื่นๆ โดยกำหนดความเร่งด่วนและความสำคัญ

ให้สอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ

ของกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ตลอดจนจัดเตรียมกำลังให้มีความพร้อม

ปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบขององค์การสหประชาชาติ และ

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน

และมิตรประเทศตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อตามโอกาส

ที่เหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๖
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 ๖. สนบัสนนุรฐับาลในการดำเนนิการทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศันป์ระชาคมอาเซยีน๒๐๒๕

แผนงาน ๑๐ ปี ประชาคมอาเซียน และการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายทหารอาเซียนและประเทศคู่ เจรจา รวมทั้งดำรงการมีบทบาทนำ

ใ นก า รพัฒนาคว ามร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง ฝ่ า ยทหา รอ า เ ซี ยนและประ เทศคู่ เ จ ร จ า

โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

(ASEANDefenceMinisters’Meeting:ADMM)การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่ เจรจา (ASEAN Defence Ministers’

Meeting-Plus : ADMM-Plus) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF)

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการประชุมและกิจกรรมความร่วมมือของคณะทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus EWGonCT)การพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM)

ให้มีขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือทั้งในด้านการอำนวยการ

ประสานงาน และการบริหารจัดการด้านการแพทย์ให้สามารถตอบสนอง

ต่อการเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนและ

ประเทศนอกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายพลเรือน

และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่

ภัยคุกคามทางทหารในภูมิภาค รวมทั้งเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหม

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM, ADMM-Plus และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ.๒๕๖๒

๗
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 ๗. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง

การจัดตั้งและการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการใช้การทูตโดยฝ่ายทหาร

และกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีอยู่แล้วในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจ

และความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตรประเทศ

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาค

อันจะนำไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยและอยู่ดีกินดีของประชาชน

 ๘. สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการ

แผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประเทศ การจัดระเบียบสังคมและควบคุมการกระทำผิดกฎหมาย

และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง

เพื่อการวางรากฐานการปฏิรูปประเทศ ด้วยการรวมกำลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ

ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับ “การสร้างจิตสำนึก  

ทางสังคม”อย่างต่อเนื่อง

 ๙. สนับสนุนส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องที่ เป็น

วาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาของชาติ การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ตามนโยบายรัฐบาลเช่นการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน

และไร้การควบคุม(IllegalUnreportedandUnregulatedFishing:IUUFishing)

และปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation

Organization : ICAO) เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศในอนาคต
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 ๑๐.สนับสนุนการจัดทำข้อมูลบริการประชาชนแบบอิ เล็กทรอนิกส์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และการแจ้งเตือนข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้ทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุง

ข้อมูลของส่วนราชการในสื่อสังคมออนไลน์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

โดยให้มีเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และการปฏิรูปประเทศ

โดยแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย กระชับ ระบุประโยชน์ที่สังคมและประชาชนจะได้รับ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยี

และการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล(DigitalEconomy)ของรัฐบาล

๙


