
“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย  
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม  
การเคารพความหลากหลาย และหลักธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข ส่งเสริมการบริหาร
และการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 01

ความมัน่คง01



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายสำาคัญในการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหา
ภัยคุกคามด้านความม่ันคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการดำาเนินการของ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำาหนดได้ ภายใต้หลักความม่ันคงแบบองค์รวม
 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน และ (2) ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท�าโดย
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จากการสำารวจในปี 2563 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 จาก 163 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งลดลงจากปี 2562 แต่ยังคงห่างจากเป้าหมายท่ีประเทศไทยต้องอยู่ในอันดับท่ี 75 ของโลก  
และต้องบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 การจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมจากปี 2562  
ซึ่งจัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งช้ีหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในและนอกประเทศ (2) ความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม (3) การขยายอิทธิพลทางทหาร โดยในปี 2563 แนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพ 
ทำาให้ประเทศไทยมีอันดับท่ีสามารถจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 จากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 116 ในปี 2563 ขยับขึ้นมาเป็น อันดับที่ 114 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงภายในประเทศมีแนวโน้ม
ในเชิงบวกเพ่ิมขึ้น อีกทั้งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 19 ประเทศ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกท่ีถูกนำามาจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก 
อย ่ าง ไรก็ตาม การบรร ลุ เป ้ าหมาย 
ในปี 2565 ควรเน้นด�าเนินการเพ่ือท�าให้
ประเทศไทยเกิดสันติภาพในเชิงบวกเพิ่ม
ขึ้น โดยมีการให้ความร่วมมือที่ดีจาก
หน่วยงานของรัฐ และจากรากฐานทาง
ความคิดของคนในสังคม รวมถึงทัศนคติ 
เร่ือง โครงสร้างทางสังคมเพ่ือท�าให้สังคม
เกิดความสันติสุขและเกิดสันติภาพ

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)

010001
ปี 2562

ปี 2563
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะ2 

แวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้ปัญหาภัย3 

คุกคามด้านความม่ันคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของ4 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความม่ันคงแบบ5 

องค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ 6 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

 9 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จากการส ารวจในปี 2563 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 จาก 163 ประเทศทั่ว11 

โลก ซึ่งลดลงจากปี 2562 แต่ยังคงห่างจากเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลก และต้องบรรลุ12 

เป้าหมายภายในปี 2565 การจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมจากปี 2562 ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม13 

ปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในและนอกประเทศ (2) ความปลอดภัยและความม่ันคงใน14 

สังคม (3) การขยายอิทธิพลทางทหาร โดยในปี 2563 แนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพท าให้ประเทศไทยมีอันดับที่15 

สามารถจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 16 

จากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ใน17 

อันดับ 116 ในปี 2563  ขยับขึ้นมาเป็น18 

อันดับที่ 114 แสดงให้เห็นถึงความม่ันคง19 

ภายในประเทศมีแนวโนม้ในเชิงบวกเพิ่มข้ึน 20 

อีกท้ังในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประเทศไทย21 

อยู่ในอันดับที่ 16 จาก 19 ประเทศ ใน22 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่น ามาจัดอันดับดัชนี23 

สันติภาพโลก  24 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ควรเน้นด าเนินการเพื่อท าให้ประเทศไทยเกิดสันติภาพในเชิงบวก25 

เพิ่มขึ้น โดยมีการให้ความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานของรัฐ และจากรากฐานทางความคิดของคนในสังคม 26 

รวมถึงทัศนคติ เรื่อง โครงสร้างทางสังคมเพื่อท าให้สังคมเกิดความสันติสุขและเกิดสันติภาพ 27 
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ความมัน่คง

69

ความมั่นคง 01



 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น พิจารณาจากดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย จากรายงาน
ความสุขโลก จัดท�าโดยโครงการเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 
2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 54 จาก 153 ประเทศทั่วโลกที่มีการสำารวจ และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ทำาให้ห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 35 ของโลก) ขณะที่ ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
จากปี 2561 ได้แก่ อันดับที่ 31 และประเทศมาเลเซียตกลงไปอยู่ที่อันดับ 82 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้  
จากปัจจัยหลักทั้ง 6 ด้านสำาคัญ ซึ่งได้แก่ การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการและการสนับสนุน
จากภาครั ฐที่ ดี  มี ก ารบริ ก ารด ้ านสาธารณสุ ข 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของ 
การมีสุขภาวะที่ ดีประชาชนมีสิท ธิและเสรีภาพ  
มีความเอื้ออาทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีการทุจริต 
พบว่าในปี 2563 จากการรายงานความสุขโลก 
พบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ห ่างจากเป ้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561

010002
ปี 2562

ปี 2563

 นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 
โดยสรุปภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ภัยที่ เ กิดจากความมั่นคงหลายมิติที่ เป ็นลักษณะเฉพาะในแต ่ละบริบทของพ้ืนที่  ซ่ึงเป ็นความท้าทาย 
ในการบูรณาการ การทำางานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) การรักษาความมั่นคง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรม รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งควรมีการเตรียมพร้อม 
เพ่ือลดความสูญเสียและผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ (3) การบริหารจัดการความมั่นคง โดยเน ้นการพัฒนาและบูรณาการข ้อมูล 
ของความมั่นคง ควรให้ความสำาคัญและกำาหนดแนวทาง นโยบายการดำาเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงเฝ้าระวัง
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 3 

 

 1 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 2 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จากรายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ3 

แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 153 4 

ประเทศทั่วโลกที่มีการส ารวจ และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท าให้ห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 35 5 

ของโลก) ขณะที่ ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2561 คืออันดับที่ 31 และประเทศมาเลเซียตกลงไปอยู่ที่6 

อันดับ 82 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ จากปัจจัยหลักทั้ง 6 ด้านส าคัญ ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ 7 

ได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดี มีการบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ประชาชนมีอายุ8 

คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีการ9 

ทุจริต พบว่าในปี 2563 จากการรายงานความสุขโลกพบว่าประเทศไทยมีอันดับท่ีห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุ10 

ภายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2561  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ โดยสรุป20 

ภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ด้านความม่ันคงของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภัยที่เกิด21 

จากความมั่นคงหลายมิติที่เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งเป็นความท้าทายในการบูรณาการ 22 

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) การรักษาความม่ันคงเพื่อความปลอดภัยใน23 

ชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึง 24 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งควรมีการเตรียมพร้อมเพ่ือลดความสูญเสียและผลกระทบ25 

จากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (3) การบริหาร26 

จัดการความม่ันคง โดยเน้นการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลของความมั่นคง ควรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทาง 27 

นโยบายการด าเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 28 

 29 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010101
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ

ตำารวจระดับสากล (WI2SPI) ดีขึ้นอยู่ในลำาดับ 1 ใน 55 ของโลก
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 123 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอันดับอยู่ที่ 125 

ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010102
คนไทยจงรักภักดี  ซื่ อสัต ย์  พร้อมธ� ารงรักษาไว้ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ   

สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

2562 2563

เทียบเคียงจากการเก็บข้อมูลจำานวนวัดในประเทศไทยของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

ปี 2561 ซึ่งเป็นเป็นล่าสุด พบว่า มีผู้นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยร้อยละ 93.5 

ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จำานวนวัดในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะ 

ที่จำานวนพระภิกษุเพิ่มขึ้น 13,210 คน และสามเณรลดลง 4,722 คน ในปี 2561  

ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010103
การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรล ุ

ในปี 2565 คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการ

ประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70
2562 2563

ได้รับการประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 โดยจากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยมีระดับ

ประสิทธิผลของรัฐบาล อยู่ที่ร้อยละ 65.87 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีระดับอยู่ท่ีร้อยละ 

66.83 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010201
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ   

กำาหนดค่าเป้าหมายต่อการบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความสำาเร็จของการแก้ไข

ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50

2562 2563

โดยในปี 2563 จากข้อมูลสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีการรับแจ้งเหตุอยู่ที่ 1,969 

ครั้ง ลดลงจากปี 2562 ที่มีการรับแจ้งเหตุอยู่ที่ 2,470 ครั้ง ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ  

(1) จำานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจำานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย 

ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปริมาณการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่า

การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2562 2563

จากข้อมูลจำานวนงบประมาณ ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,641 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2562 จำานวน 1,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.75 จำานวนเหตุการณ์

ความมาสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีจำานวนรุนแรง/สูญเสีย 54 เหตุการณ์ ลดลง

จากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 128 เหตุการณ์ หรือลดลงร้อยละ 56.80 และ

จากรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ปริมาณนักท่องเท่ียวมีจำานวน 

2,777,412 คน ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 7,220,213 คนหรือ ร้อยละ 60 ซึ่งมีค่าสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010301
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิภาพ 

ของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80
2562 2563

โดยในปี 2563 หน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการการทำางานร่วมกันเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ได้รับการยอมรับ

โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็น 

1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือ ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010302
การพัฒนาศักยภาพของประ เทศให้พร้ อม เผชิญภัยคุ กคาม ท่ีกระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาต ิกำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความพร้อม 

ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80
2562 2563

โดยในปี 2563 การจัดอนัดับความแขง็แกร่งด้านการทหาร ประเทศไทยถูกจดัอันดบัท่ี 23 

มีอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีค่าอันดับอยู่ท่ี 26 ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น กำาหนดค่าสถานะเป้าหมายในปี 2565 คือ ระดับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศ 
ที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5-10

2562 2563

โดยปี 2563 ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาศัยพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง 

กับอาเซียนและประเทศอื่นๆ ต่อเนื่องจากปี 2562 และมีความก้าวหน้าดีขึ้นแต่ยังคง

ต้องพึ่งพากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010402

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ 
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน กำาหนดค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5-10

2562 2563

โดยปี 2563 ประเทศไทยได้เสนอทศิทางขับเคลือ่นกลไกของอาเซียนในการประชุมสดุยอด

อาเซียน ครัง้ท่ี 37 และพร้อมทีจ่ะเป็นท่ีตัง้ของศนูย์อาเซียน มคีวามท้าทายท่ีส่งผลต่อการ

ผลักดนัข้อรเิริม่หรอืกรอบความร่วมมอืร่วมกนัเพิม่ขึน้ ซึง่มค่ีาสถานะการบรรลเุป้าหมาย

อยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

010501
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุในปี 2565 คือ ระดับประสิทธิภาพการดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงร้อยละ 80

2562 2563

โดยป ี 2563 ได ้กำาหนดแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติ  

ด้านความมัน่คง ระบบบรหิารจัดการความมัน่คงแบบองค์รวม และข้อมลูด้านความมัน่คง 

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ิมข้ึน ซึง่มค่ีาสถานะเป้าหมายอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมาย
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การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำารวจระดับสากล (WISPI)
 ดีข้ึน อยู่ในลำาดับ 1 ใน 55 ของโลก

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010101

020202

 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยและบรรทัดฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้คน
เป ็นศูนย ์กลางของการพัฒนา มีความปลอดภัย  
มีรายได้เพียงพอ ได้รับโอกาส สิทธิ ความเสมอภาค  
มีความตระหนักเข ้าใจป ัญหาและภัยความมั่นคง 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ 
จ ะส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ป ร ะช าชนอยู ่ ดี มี สุ ข และสั ง คม 
มีความเข้มแข็ง ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย การสร้างสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของพลเมือง การกำาหนดมาตรการในการป้องกัน
อ าชญากร รม  ค ว ามปลอดภั ย ใ น ท่ี ส า ธ า รณะ  
และบนท้องถนน ซึ่งพบความท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีสำาคัญและยังคงดำาเนินต่อเนื่อง 
มาจนถึงป ี  2563 อาทิ ความสมดุลในการรักษา 
ความปลอดภัย และการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ ความเป็น
ส่วนตัวของประชาชน และความเชื่อมั่นของประชาชน 

ที่มีต ่อหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  
ซึ่ งป ัจจัยแห ่ งความสำ า เร็ จที่ สำ าคัญที่ จะสามารถ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามท่ีกำาหนด 
จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และความเข้มแข็งของชุมชน การมีกลไกการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่ มี ประสิทธิภาพ  
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อประชาชน
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ตำารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น โดยเป็นการจัด
อัน ดับโดย Internat ional  Pol ice Sc ience  
Association (IPSA) ซึ่งมีการประเมิน ณ ปี 2559  
เป ็ นป ี ล ่ าสุ ด  โดยประ เทศไทยได ้ อั นดั บที่  69  
จ า ก  1 2 7  ป ร ะ เ ท ศ  มี ค ะ แ น น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  
0.564 คะแนน ห่างจากประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีคะแนน
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รวมอยู่ในอันดับที่ 1 จำานวน 0.334 คะแนน  (สิงคโปร์ 
0.898 คะแนน)  โดยตวัช้ีวดั 4 ด้านหลกั ท่ีมีคะแนนสงูสดุ 
คือ ด้านสมรรถนะ/ความสามารถ (0.795) รองลงมา
คือ ผลสัมฤทธิ์  ( 0.578)  การบังคับใช ้กฎหมาย 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ( 0 . 5 3 1 )  
และกระบวนการ (0.412) ตามลำาดับ สำาหรับระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก หรือ Global Peace Index (GPI) ของสถาบันวิจัย
ด ้านเศรษฐศาสตร ์และสันติภาพ (Institute for  
Economics and Peace : IEP) ประเทศไทยมีระดับ
ความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม ประจำาปี 2563 อยู่ใน
อันดับที่ 123 ซึ่งดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู ่ในอันดับ 
ที่  125  สะท ้อนว ่า หน ่วยงานด ้านความมั่นคง 
ได้ดำาเนินการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมเชิงรุก
มากขึ้น รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสีย
และผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรม 
และความ ไม ่ ปลอดภั ยต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง จ ากภาย ใน 
และภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ 
ต�ารวจระดับสากล (WISPI)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การดำาเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2563 
ให้ความสำาคัญกับเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมุ่งพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม 
การกำาหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม การพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารความมั่นคง การอำานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยในภาคคมนาคมและการจราจร มุ่งเน้นการปลูกจิตสำานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำาคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ให้ประชาชนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
นอกจากน้ัน ยังให้อาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติกับตำารวจ 
เพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการเข้าร่วมใน 
การระงับเหตุและกู้ภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่
สามารถดำาเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)

ระดับความมั่นคงปลอดภัยของสังคม
(ภายใต้ Global Peace Index)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายตามการประเมิน
ของ International Police Science Association (IPSA) คือ ด้านกระบวนการ และด้านการบังคับใช้
กฎหมายและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ควรเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานราชการและพัฒนาสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน ปิดช่องโหว่ที่ 
จะเป็นการเอื้อต่อการประพฤติมิชอบต่าง ๆ ลดความเหล่ือมลำ้าและสร้างความเท่าเทียมในระบบยุติธรรม 
ตั้งแต่สิทธิของการฟ้องร้อง การขอประกันตัวการจับกุม และการถูกคุมขัง ทั้งนี้ ความท้าทายบางประการ อาทิ  
การปลูกฝ ังความรู ้สึกผิดชอบ จริยธรรม และศีลธรรมแก ่บุคคลซ่ึงเป ็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ  
และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายต่าง ๆ นั้น เป็นกระบวนการที่อาจต้องใช้เวลานาน 
รวมถึงโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ต้องใช้เวลาในการประมวลผล ไม่สามารถกระทำาได  ้
ในทันทีหรือระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ 
ฐานข ้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก ้ไขการก ่อเหตุอาชญากรรมได ้ทันต ่อสถานการณ์และตอบสนอง 
ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถ่ินของตนเอง ควบคู ่กับการติดตาม ตรวจสอบ กำากับ ดูแล  
การดำาเนินงานในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง การเร่งแก้ไขกฎหมายที่มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มุ ่งเน้นการปลูกจิตสำานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซ่ึงเป็นพื้นฐานสำาคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนเร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ด้านความม่ันคง เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น

การรักษาความสงบภายในประเทศ

010101
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010102

การรักษาความสงบภายในประเทศ

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ทุนทางสังคม อาทิ ความเช่ือถือ ความไว้วางใจ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้
และความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การสื่อสารเผยแพร่ความรู ้และความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องต่อหลักธรรมคำาสอนของศาสนาและสถาบัน
หลักของชาติ ผ่านทางกลไกต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข ้าใจที่ถูกต ้อง ตระหนักรู ้ ถึ ง 
ความสำาคัญ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำามาซึ่ง
ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธำารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้ง
การให้ความสำาคัญกับกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
พระส งฆ ์  แนวทา งคุ ้ ม ค รอ งพระพุ ท ธศาสนา  
การพัฒนาการเผยแผ่หลักธรรมคำาสอน ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส ่วนร ่วมและเห็นคุณประโยชน  ์
ของพุทธศาสนาท่ีมีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
และมีสถาบันศาสนาเป ็นท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจ  
พร ้อมมีส ่ วนร ่วมในการสร ้างความมั่นคงให ้กับ 
ประเทศชาตบ้ิานเมอืง และช่วยเสรมิสร้างการอยูร่่วมกนั

ของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยก 
แตกต่าง ซึ่งจากการดำาเนินการที่ผ่านมาพบประเด็น
ความท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ  
คือ การนำาสถาบันหลักและการบิดเบือนหลักคำาสอน
ทางศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งปัจจัย
แห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนด จะมุ่งเน้นการเสริม
สร ้างความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องเพื่อสร ้าง 
การตระหนักรู ้ ถึ งความสำ าคัญของสถาบันหลัก  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธำารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ โดยการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน และการยอมรับและเชื่อมั่นและเชื่อ ม่ัน 
ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้สถาบันหลักของชาติ 
มีความมั่นคงและเป ็นรากฐานที่มีความเข ้มแข็ง 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  โดยพิจารณา 
การตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติ 
ความภาคภูมิใจในความเป ็นไทย ภายใต ้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีถูกต้องตามหลักศาสนา 
และเผยแพร่หลักคำาสอนศาสนาอย่างถูกต้อง ซึ่งจาก
การเก็บข้อมูลจำานวนวัดในประเทศไทย ของสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ ณ ปี 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุด พบว่าร้อยละ
ของผู ้ นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยมี อัตรา 
ร้อยละ 93.5 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาจำานวนพระภิกษุ สามเณร และจำานวน
วัดในประเทศไทย เพิ่มเติมพบว่าวัดในประเทศไทยมี
จำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงสะท้อนให้จำานวนพระภิกษ ุ
และส าม เณรซึ่ ง เ ป ็ น ศ าสนทาย าทกลั บมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เนื่องจากเหตุผล
หลายประการ อาทิ การขาดแคลนพระภิกษุบางพื้นที่
ห ่ า ง ไกล  คนรุ ่ น ใหม ่มี ความใกล ้ ชิดวั ดน ้ อยลง 
และนิ ยมบวชระยะสั้ นมาก ข้ึน  อย ่ า ง ไ รก็ ต าม 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2560 
พบว่าในปี 2561 มีจำานวนสามเณรลดลง 4,722 คน 
ในขณะที่จำานวนพระภิกษุเพิ่มข้ึน 13,210 คน จึงไม่ส่ง
ผลต ่อจำานวนพระภิกษุและสามเณรของประเทศ 
ในภาพรวมมากนัก

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาในประเทศไทย ปี 2561

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2562 เพ่ือเสริมสร้าง 
ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และแก้ไขปัญหาจากการนำาสถาบันหลักและการบิดเบือนหลักคำาสอน 
ทางศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมซ่ึงเป็นอุปสรรคสำาคัญของการพัฒนาประเทศ 
ในทกุมติ ิอาท ิการพทิกัษ์รกัษา การถวายพระเกียรต ิและการเทิดทูนพระมหากษตัริย์ การขยายผลโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาร ิและการส่งเสรมิการเรยีนรูศ้าสนพธิ ี ส่งเสรมิทศันคต ิ ค่านยิม แบบแผนความเชือ่ ด้านการเมอืง 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ ในสถานศกึษาท้ังภาครัฐและเอกชน และในหลักสตูรต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน เพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจร่วมกนั เกดิความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวสู ่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระเกียรติและเทิดทูน 

จ�านวน พระภิกษุ สามเณร และวัด ในประเทศไทย
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สถาบนัพระมหากษตัรย์ิอย่างต่อเนือ่ง จดัพิธต่ีาง ๆ ตามวนัสำาคญัทางศาสนา สนบัสนนุการดำาเนนิงานของทกุศาสนา
ในประเทศ เพือ่ให้ศาสนาเป็นศนูย์รวมจติใจของคนในชาต ิดำาเนนิการศาสนสมัพนัธ์ต่างประเทศ เพือ่ส่งเสรมิกิจการ
ด้านศาสนาให้มีบทบาทนำาในการธำารงไว้ซ่ึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำานึก ค่านิยมท่ีดีงาม รักษามรดก 
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางศาสนา 
เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิงานและขบัเคล่ือนงานศาสนากบันานาอารยประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานบางกิจกรรมในการเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติ ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ อาทิ การเสริมสร้างความรักและเทิดทูน 
ในสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ สร้างจติสำานกึและค่านยิมทีถ่กูต้องให้แก่เดก็และเยาวชน ได้ดำาเนนิการในพ้ืนทีก่ารศึกษา
ได ้ เพียงบางภาคเท ่านั้น ซึ่ งควรดำาเนินการให ้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  เนื่องจากคนไทยควรตระหนักรู ้ 
ถึงความสำาคัญและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาบันหลักของชาติ เพ่ือขัดเกลาและหล่อหลอมความจงรักภักดี
ตัง้แต่วยัเดก็อย่างต่อเนือ่ง สำาหรบัในด้านศาสนา การเผยแพร่แนวคดิวฒันธรรมเสรีมผีลทำาให้แนวคดิทางศาสนานัน้
ถูกลดบทบาทลงในสังคมอีกทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านศาสนาท่ียังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงสร้าง
และกฎระเบยีบต่าง ๆ เก่ียวกบัพระสงฆ์ ซึง่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพด้านศาสนาและความศรัทธาของประชาชน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  หน่วยงานด้านความมั่นคง ควรให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกและสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ควรม ี
หน่วยงานและข้อมูลกลางท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถาบันหลักที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และไม่ถูกบิดเบือน 
เพ่ือที่สามารถนำามาใช้เผยแพร่ในวงกว้าง ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ควรขยายผล 
แนวพระราชดำารัสท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการพัฒนา เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังในการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ น้อมนำามา
ปฏิบตั ิรวมถงึจดักจิกรรมส่งเสรมิความเข้าใจในพระราชกรณยีกจิ อนัจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนในชาตอิย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และส่งเสริมการปฏิรูปกลไกที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสถาบันศาสนา เช่น การปรับปรุง
โครงสร้าง กฎ ระเบียบ และบังคับใช้ระเบียบที่เก่ียวข้องกับศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเร่งส่งเสริมให้องค์กรด้านศาสนามีความใกล้ชิดกับสังคมและมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน เพื่อให้เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในประเทศให้ดำาเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
มองประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม และเพือ่ลดปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึนในสังคมปัจจุบนัให้บรรเทาลง 
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การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010103

020202010101

 การมีสถาบัน/วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ี 
เ ข ้ มแ ข็ งและมีประสิทธิ ภาพ  ทั้ ง ระบบรั ฐสภา  
ระบบการตรวจสอบและถ ่วงดุลอำานาจอธิปไตย  
ระบบราชการ กระบวนการกำาหนดนโยบาย การยับยั้ง
การทุจริตประพฤติมิชอบ การมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการมีค่า
นิยมเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทางความคิด 
ชาติพันธุ ์  ศาสนา เป ็นองค ์ประกอบสำ าคัญใน 
การขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพ
และมธีรรมาภบิาลสูงข้ึนได้ เป็นการส่งเสรมิประเทศชาติ 
มีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชาชนอยู่ใน
สั งคมที่ เข ้มแข็ ง  อยู ่ ดี  กินดี  และมีความสุข ข้ึน  
จากการดำาเนินการท่ีผ่านมาพบว่าประเด็นท้าทาย 
ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ อาทิ การสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันได้
โ ด ย สั น ติ บ น ค ว า ม เ ห็ น ต ่ า ง ท า ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา และการส่ง
เ สริ ม ให ้สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ ง /

พรรคการเมืองมีธรรมาภิบาลและความโปร ่ ง ใส  
ซึ่งป ัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะสามารถขับ
เคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนด จะ
มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยว
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้รูปแบบ
การสื่อสารที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย 
พรรคการเมือง นักการเมือง ความรู ้ ความสามารถ 
คุณธร รม  และจริ ย ธ ร รมมี ร ะบบการ เ ลื อ กตั้ ง 
ที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร ่งใส  
การตรวจสอบการบริหารจัดการ การทำางานของ
พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเมือง มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล อาทิ 
มี ช ่ อ งทางการ เข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมของประชาชน 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง มีกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเป ็นธรรม เหมาะสม และโปร ่ ง ใส  
มีการติดตามและมีประเมินผลการดำาเนินงานของ
พรรคการเมือง
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยประสิทธิผลของ
รัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ณ ปี 2562 
(ร้อยละ 65.87) ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง ลดลงจากปี 2559  
2560 และ 2561 (ร้อยละ 66.35 66.83  และ 66.83)  
จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้ในปี 2565 (ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 70) ดงันัน้ รัฐบาลควร
เร่งสร้างการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ เพ่ิมธรรมาภิบาลด้าน
การเมือง การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ 
ของประเทศอย่างทั่วถึง ให้ประสบความสำาเร็จตามท่ีได้
วางนโยบายไว้ มีการควบคุมกฎหมายอย่างจริงจัง  
ตลอดจนยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ  
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่คีวามแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือนำา
ไปสู ่การลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมือง 
ทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน  
เกิดจากหลายสาเหตุ ท้ังสาเหตุท่ีสะสมมานาน อาทิ ความเหล่ือมลำ้าทางสังคม และเกิดขึ้นตามการเรียนรู้และ 
สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมปัจจุบัน ความแตกแยกของความคิด และความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ที่ส่งผลให้มี 
ความขัดแย้งและการต่อต้านท่ียืดเยื้อ อีกทั้งแต่ละฝ่ายยังใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
เครือ่งมอื อาท ิแอปพลเิคชนัต่าง ๆ ในการโน้มน้าวและแย่งชงิมวลชน ส่งผลกระทบต่อความแตกแยกภายในประเทศ
ที่รวดเร็วและฝังรากลงลึกมากกว่าในอดีต นอกจากนั้น ปัญหาวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม การขัดผล
ประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง 
และประชาชนบางกลุ ่ม ซึ่งเป ็นสาเหตุหลายประการท่ีส ่งผลต่อความขัดแย้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
จึงยากจะระบุว ่าสาเหตุหลักของปัญหาสังคมคืออะไร และจะส่งผลให้ความไม่สงบในประเทศมีแนวโน้ม 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนแก้ไขได้ยาก

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การดำาเนินงานของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน 
เป ้าหมายในช ่วงป ี  2563 ได ้ ให ้ความสำาคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสรมิ
ทัศนคติ ค่านิยม การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ตั้งแต่ระดับหมู ่บ ้าน ตำาบล และชุมชน  
ก า รปลู ก ฝ ั ง จิ ต สำ า นึ ก รั ก ส ามั ค คี แ ล ะส ่ ง เ ส ริ ม 
ความปรองดองของคนในชาติ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการจัดการแก ้ ไขป ัญหาความขัดแย ้ ง 
แบบบู รณาการภาย ใต ้ สั นติ วิ ธี  และการสร ้ า ง 
ความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกต่าง ๆ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 
แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ  2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010103 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงขึ้น  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมิน 4 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 70  5 
การมีสถาบัน/วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบรัฐสภา ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล6 
อ านาจอธิปไตย ระบบราชการ กระบวนการก าหนดนโยบาย การยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ การมีสิทธิเสรีภาพใน7 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการมีค่านิยมเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทางความคิด ชาติพันธุ์ 8 
ศาสนา เป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นได้ 9 
เป็นการส่งเสริมประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชาชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ดี กินดี และมี10 
ความสุขขึ้น จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญ อาทิ การสร้าง11 
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันได้โดยสันติบนความเห็นต่างทางความคิดและความหลากหลาย 12 
ทางชาติพันธุ์และศาสนา และการส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง/พรรคการเมืองมีธรรมาภิบาลและ13 
ความโปร่งใส ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนด  จะ14 
มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่15 
เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย พรรคการเมือง นักการเมือง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม 16 
มีระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร่งใส การตรวจสอบการบริหารจัดการ การท างานของ17 
พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเมือง มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล  อาทิ มีช่องทาง18 

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นธรรม 19 
เหมาะสม และโปร่งใส มีการติดตามและมีประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมือง 20 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผน21 
แม่บทย่อย โดยประสิทธิผลของรัฐบาล22 
จากการประเมินของธนาคารโลก  ณ  23 
ปี 2562 (ร้อยละ 65.87) ซึ่งอยู่ในระดับ24 
ปานกลาง ลดลงจากปี 2559 2560 และ 25 
2561 (ร้อยละ 66.35 66.83  และ 26 
66.83) จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ27 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 28 
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70) ดังนั้น รัฐบาลควร29 
เร่งสร้างการเมืองที่มีเสถียรภาพ เพิ่ม 30 
ธรรมาภิบาลด้านการเมือง การกระจาย31 
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการของประเทศอย่างทั่วถึง ให้ประสบความส าเร็จตามที่ได้วางนโยบายไว้ มีการควบคุม32 
กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟัง33 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน เพื่อน าไปสู่การลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมือง34 
ที่มีเสถียรภาพมากข้ึน 35 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย36 
ในช่วงปี 2563 ได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม 37 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน38 
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และชุมชน การปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริม39 
ความปรองดองของคนในชาติ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้40 
สันติวิธี และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกต่าง ๆ  41 
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ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness)
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำาคัญกับการยอมรับในวิถีทาง
ที่ถูกต้องของหลักประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของ 
ทกุฝ่าย เพือ่หาทางออกและสร้างความเข้าใจอย่างจริงใจ 
ควบคู่กับการดำาเนินการพัฒนาสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ระบบราชการ ระบบการเมือง 
และวิถีแห่งประชาธิปไตยให้มากข้ึน เร่งกอบกู้ศรัทธา
ของกระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนมา เพื่อให้เป็น
สถาบันท่ีเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
เร ่งสร ้างจิตสำานึกของความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก  ่
นักการเมืองและประชาชน โดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่  
เปิดโอกาสแก่คนทุกกลุ่มในการมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ นอกเหนือไป

จากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง
เท่านั้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งเสริมความ
สม ดุลระหว ่ า งอำ านาจรั ฐกั บอำ านาจประชาชน  
เร ่งกระจายความเท่าเทียมด้านต่าง ๆ ทั้งรายได้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการภาครัฐ ให้เข้าถึงคน
ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เพื่อลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมลำ้า 
และลดความแตกแยกทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความ
รู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ และควรเร่งหา
กลไกที่มีความน ่าเชื่อถือ สามารถบริหารจัดการ 
และลดความขัดแย้งของทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและ
สันติวิธี  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายต ่าง ๆ  
ต้องปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง โดยให้ความ
สำาคญัต่อการขบัเคลือ่นและนำานโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบตัิ
ให้เกดิผลเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนโดยเร็ว 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010201

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความสำาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ 
การทำางาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเดิมที่มีอยู่ให้
หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิด
ขึ้น อันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผล 
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน สามารถดำาเนินการไปได้อย่างต่อ
เนื่องและราบรื่น ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะ
สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์

ที่มา: ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กำาหนดจะมุง่เน้น กลไกการบรูณาการในระดบันโยบายและการปฏบัิต ิศนูย์ประสานงานและรบัแจ้งเหต ุการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และขีดความสามารถในการแลกเปล่ียนข่าว ซึ่งจากการดำาเนินการท่ีผ่านมาพบประเด็น
ความท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ คือ การบูรณาการด้านนโยบายและการปฏิบัติในภาพรวม 
ของทุกหน ่วยงาน ทุกพื้น ท่ี  และทุกมิติที่ เ ก่ียวข ้อง ให ้สามารถทำางานได ้อย ่างประสานสอดคล ้อง 
และเหมาะสมกับพื้นที่

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง3 
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้น 5 
อย่างน้อยร้อยละ 50 6 

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 7 
แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเดิมที่มีอยู่ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกัน8 
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นไป9 
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและ10 
ราบรื่น ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนดจะมุ่งเน้น 11 
กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ การบูรณาการฐานข้อมูล 12 
ด้านความมั่นคง และขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาพบประเด็นความท้าทาย13 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การบูรณาการด้านนโยบายและการปฏิบัติในภาพรวมของทุกหน่วยงาน  14 
ทุกพื้นที่ และทุกมิติที่เก่ียวข้อง ให้สามารถท างานได้อย่างประสานสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในภาพรวม การด าเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ 16 
บูรณาการกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติ และระบบฐานข้อมูล จากการพิจารณาระดับความส าเร็จของ17 
การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ด าเนินการตามแผนบูรณา 18 
การป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน  ชุมชน 19 
ทั่วประเทศ พบว่าหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ปี 2562 (24,245 แห่ง) ลดลงจากปี 2561 (24,270 แห่ง) 20 
จ านวน  25 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 0.10  21 
ส าหรับความมั่นคงทางไซเบอร์  จาก 22 
การจั ด เก็ บข้ อมู ล ของ ศู นย์ ป ระสาน 23 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ24 
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สถิติ25 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  ในปี  2563 มี26 
จ านวน 1,969 ครั้ง ลดลงจากปี 2562 27 
และ ปี 2561 ที่มีจ านวน 2,470 ครั้ง และ 28 
2,520 ครั้ง ตามล าดับ  และมีแนวโน้ม29 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง เป็นผลมาจาก30 
หน่วยงานต่างๆ ได้ ใ ห้ความส าคัญกับ 31 
การตระหนักถึงความส าคัญการป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์และเพิ่มการลงทุนในด้านการวางระบบป้องกัน32 
ภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  และผู้หลบหนีเข้าเมือง ได้ด าเนินการ33 
เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน34 
การค้ามนุษย์ประจ าปี 2563 ของสหรัฐอเมริกา (Trafficking in Persons Report :TIP Report 2020) ประเทศไทย35 
ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลไทยยังคงเพิ่มความพยายาม36 
อย่างส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่าง37 
ต่อเนื่อง  38 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญต่อเนื่อง39 
จากปี 2562 อาทิ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น40 
ขออนุญาตเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการรับรู้และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 41 
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ที่มา:  ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ 
          ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร ์
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ในภาพรวม การดำาเนนิ
การแก ้ ไขป ัญหาความมั่ นคงที่ มี อยู ่ ในป ั จ จุบัน  
ยังไม่สามารถบูรณาการกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งใน 
ด ้านนโยบาย การปฏิ บัติ  และระบบฐานข ้อมูล  
จากการพิจารณาระดับความสำาเร็จของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน ด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ได้ดำาเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามและบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิอย่างต่อเนือ่ง 
จากการประเมินสถานะหมู ่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ  
พบว่าหมู ่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ปี 2562 
(24,245 แห่ง) ลดลงจากปี 2561 (24,270 แห่ง) จำานวน  
25 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 0.10  สำาหรับความมั่นคง
ทางไซเบอร์ จากการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร ์
 ในปี 2563 มีจำานวน 1,969 ครั้ง ลดลงจากปี 2562  
และ ปี 2561 ทีมี่จำานวน 2,470 ครัง้ และ 2,520 คร้ัง 
ตามลำ าดับ  และมีแนวโน ้มลดลงอย ่ างต ่อ เนื่ อง  
ซึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญ 
กับการตระหนักถึ งความสำ าคัญการป ้องกันภัย 
จากการคุกคามทางไซเบอร ์และเพิ่ มการลงทุน 
ในด้านการวางระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น 
ด ้ านการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาการค ้ามนุษย ์  
และผู ้หลบหนีเข ้าเมือง ได ้ดำาเนินการเสริมสร ้าง 
ความร่วมมือของเครือข่ายและบริหารจัดการแรงงาน
กลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน 
การค้ามนุษย์ประจำาป ี  2563 ของสหรัฐอเมริกา 
(Trafficking in Persons Report :TIP Report 2020) 
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลไทย 
ยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำาคัญในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำาผิด
กฎหมายในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
สำาคัญต่อเนื่องจากปี 2562 อาทิ แก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยจัดทำา
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตเข้ามาทำางาน 
อย ่ างถูกต ้องตามกฎหมาย สร ้ างการรับรู ้ และ 
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
ท้ังในตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู ่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน 
บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่
พักคอย สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด ท้ังในสถาบัน 
การศึกษา สถานประกอบการ และหมู ่บ้าน ชุมชน 
ดำาเนินการสกัดก้ันการนำาทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทำา 
ความผิดมูลฐานยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการ
บรหิารจัดการด้านการบำาบดัฟ้ืนฟผูู้ตดิยาเสพตดิ เพือ่ให้
ผู ้ ท่ี เ ข ้ า รับการบำ าบัด  รักษา ฟ ื ้ น ฟูสมรรถภาพ  
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จัดตั้ง
สำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์แห่งชาติ มศีนูย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม (Anti - Fake News) เพือ่เป็นศนูย์รวบรวม 
จัดเก็บ และสร้างการรับรู ้เพื่อรู ้เท่าทันและรับมือกับ 
ข่าวปลอม สร้างเครอืข่ายบรูณาการความร่วมมอืภาครฐั 
เอกชน และประชาชน ในการระงบัการแพร่หลายข้อมลู
คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว พัฒนาและ 
ใช้ส่ือ Social Network ในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลอื
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนาการดำาเนินคด ี
ค้ามนุษย์โดยใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ดำาเนิน
ความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านการบริหารจัดการราย
กรณีการส่งกลับ คืนสู่สังคม และติดตามผู้เสียหายจาก
การค ้ามนุษย ์  สร ้ างแนวร ่วมและความร ่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนให้ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ของชาติ
ทา งทะ เล  รวมถึ งพัฒนาความร ่ วมมื อ ในด ้ าน 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
กบันานาประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน 
ในมิติต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อาทิ ปัญหาด้าน 
ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและความเหลือ่มลำา้ของสงัคมไทย การดำาเนนิงาน 
เพื่อลดปัญหาความมั่นคงเพียงมิติเดียว อาจไม่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของแผนย่อยได้อย่างแท้จรงิ 
นอกจากนั้น ปัญหาความมั่นคงมีความแตกต่างกัน 
ตามภูมิสังคมและพื้นที่ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงบางประเด็น จึงไม่สามารถดำาเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยกิจกรรมหรือโครงการเดียว 
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศได้ แต่ต ้องคำานึงถึงบริบท 
ของพืน้ทีอ่ย่างรอบคอบและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยบูรณาการการทำางานของ
หน่วยงานทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ ไม่เฉพาะแต่
หน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่ควรเป็นหน่วยงาน
ในทุกมิติและทุกภาคส่วน โดยคำานึงลักษณะและปัญหา

ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการดำาเนินงานในระยะต่อไป 
เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ควรมีการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น  เพื่ อ ให ้คนในพ้ืนที่  สามารถมีส ่ วนร ่วม 
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับชุมชนที่ตรงกับ
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ นอกจากน้ัน ควรเร่งเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
เ พ่ิมประ สิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
และแม่นยำา ยกระดับมาตรการการบริหารจัดการ
เข ้ า -ออกระหว ่างประเทศบริเวณด ่านชายแดน  
และพัฒนาศักยภาพและเพิ่ มขี ดความสามารถ 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงาน
เดก็ เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาความมัน่คงทีม่อียู ่ ได้รบัการ
แก้ไข อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและพัฒนา
ประ เทศในทุ กด ้ าน  สามารถดำ า เนิ นการ ไปได  ้
อย่างต่อเนือ่งและบรรลุเป้าหมาย
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

ปี 2562 ปี 2563

ได้แก่ (1) จำานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจำานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี  
และ (3) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเท่ียว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010202

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การแก ้ ไขป ัญหาชายแดนภาคใต ้  ให ้ม ี
ความสงบสุข ร่มเย็น โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” มาเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงาน ไปสู่
การปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสงบและสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย ์ สิ น  ประชาชนอยู ่ ร ่ วมกั นภาย ใต ้ สั ง คม 
พหุวัฒนธรรมที่ เข ้มแข็งและมีคุณภาพชี วิตท่ีดีขึ้น 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนและนานาประเทศ 
จนนำาไปสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
อย ่างยั่ งยืน ซึ่ งจากการดำา เนินการที่ผ ่ านมาพบ
ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ท่ีสำาคัญ คือ กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือการประสานให้กลุ่มผู้เห็นต่าง
จากรัฐที่มีอำานาจในการตัดสินใจเข้ามาพูดคุยเจรจา
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญ
ที่สามารถขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตาม
ที่กำาหนด จะมุ ่งเน้นการบูรณาการการทำางานของ 
ภาครัฐและภาคีเครือข่าย การแสวงหาทางออกจาก
คว ามขั ด แย ้ ง ด ้ ว ยแนวทา งสั นติ วิ ธี แ ผนรั กษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเพิ่มรายได้
และลดความเหลื่อมลำ้าผู ้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ จั งหวัดชายแดน และความร ่วมมือกับต ่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในภาพรวมมีความสงบสุขมากขึ้น  
โดยในปี 2563 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ป ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้  ได ้รับการจัดสรร 
งบประมาณ ทัง้สิน้ 10,641 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
(11,924 ล้านบาท) จำานวน 1,283 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.75  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี) 
สำาหรับสถิติจำานวนเหตุรุนแรง/การสูญเสีย ในช่วง 
เดอืนตลุาคม 2562  - กนัยายน 2563 มจีำานวนรุนแรง/ 
สูญเสีย 54 เหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  
ในช ่วง เวลาเดียวกัน (128 เหตุการณ ์ )  พบว ่ า  
ลดลงร้อยละ 56.80 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว ้ 
(ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี)  ปริมาณการเข้า – ออกของ 
นักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ จชต. จากรายงานสถานการณ์ 
การท่องเทีย่วในประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกีฬา พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563  
มจีำานวน 2,777,412 คน เมือ่เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั 
ของปี 2562 (7,220,213 คน) ลดลงมากกว่าร้อยละ 60  
ซึง่ตำา่กว่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี)  
สำาหรับมูลค ่าการลงทุนในพื้นท่ี จชต. จากข้อมูล 
ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
พบว่า ในช่วงเดอืน มกราคม - มถุินายน 2563 มมีลูค่า
การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 7,660.8 

จ�านวนงบประมาณแก้ไขปัญหา จชต.

ที่มา: สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า หรือร้อยละ 170.42  
ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี)  
เ มื่ อ เ ที ยบกั บ ช ่ ว ง เ ว ล า เ ดี ย วกั น ขอ งป ี  2 5 62  
(2,832.9 ล้านบาท) 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามดำาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงที่สำาคัญต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมี
ดำาเนินการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ 
ใช้ความรุนแรง และดำาเนินการตามแนวทางสันติวิธี 
กับทุกกลุ ่มเป ้าหมายที่ เกี่ยวข ้องอย ่างครอบคลุม  
รวม 3 คร้ัง (หลังเดือนกมุภาพันธ์ 2563 เกดิสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงชะลอกระบวนการ
หารือ) ควบคู่กับการดำาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ 
การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำาเนินงาน
ของภาครัฐ ด้วยการผลิตและเผยแพร่ส่ือในหลากหลาย
ประเภท การสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำาเนนิงานของภาครัฐและส่งเสรมิเรือ่ง
ราวเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขา
อาชพีต่าง ๆ แก่กลุม่เป้าหมายผูม้อีคตต่ิอรฐั การพฒันา
และวิ เคราะห ์ข ้อมูลนิติวิทยาศาสตร ์ เพื่อนำาไปสู  ่
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การติดตาม จับกุม และขยายผลคดีความมั่นคง 
การเพิม่ประสทิธภิาพการบูรณาการฐานข้อมลูความมัน่คง  
โดยการจัดระบบการบูรณาการฐานข้อมูล จชต. ทั้งใน
ระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ การเสริมสร้าง 
ความร ่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ  
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผล
ประโยชน์ของชาติด ้านความมั่นคง และการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำาเนินคดีต่อผู้
กระทำาความผดิตามกฎหมาย รวมถงึการสร้างชมุชนเข้ม
แข็งโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเองเพื่อป้องกันเหตุ
รุนแรงอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี ซึ่งในการดำาเนินการ 
ดงักล่าวมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ในป ี  2563 มีการเพิ่ม ข้ึนของการลงทุนในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากปี 2562 อย่างมีนัยสำาคัญ 
แต่พบว่า จำานวนการลงทุนดังกล่าว มีสัดส่วนกระจุกตัว
อยู่ท่ีจังหวัดสงขลา คือ ร้อยละ 87.6 ของการลงทุน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ังหมด ในขณะท่ีจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ยังมีสัดส่วนการลงทุนตำ่า 
คือ ร ้อยละ 1.0  0.7 และ 10.7 ของการลงทุน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ตามลำาดับ ดังนั้น  
การสร ้างบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

ในจังหวัดนราธิวาส ป ัตตานี  และยะลา รวมทั้ ง 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
ภายใต้ จึงเป็นความท้าทายที่ภาครัฐต้องดำาเนินการ 
อย่างต่อเนือ่ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้เห็นต่าง 
เพ่ือส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันโดยสันติและเคารพต่อ 
ความเห็นต่าง พร้อมทั้งเสริมสร ้างความเข้าใจใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงอย่างถูกต้องกับประชาชนในพ้ืนที่ 
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจภาครัฐ และเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะส่ือดิจิทัล
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับส่ือของประชาชน 
ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ  
ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกบัสถานการณ์จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงควรให้ความรู้และ 
ความเข้าใจในเร่ืองความพร้อมของพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดน
ภาคใต้แก่นกัลงทุน สิทธปิระโยชน์ด้านการลงทุน รวมถงึ
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของผู้ประกอบการ  
เพื่อเพ่ิมการกระจายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ เพ่ิมคณุภาพ
ชวีติ และลดความเหล่ือมลำา้ของคนในพ้ืนท่ี

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010301

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน
ด้านการข่าว ประชาคมข่าวกรอง และแผนเตรียม
พร ้ อมแห ่ งชาติ  ให ้ มี เ อกภาพสามารถติ ดตาม  
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม 
รวมทั้งภัยพิบัติต ่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ผลผลิตการประมวลการข ่าวเป ็นรากฐานสำาคัญ 
และนำาไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศาสตร์จนถึงระดับ
ปฏิบัติการ จะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพพร้อมเผชิญ
กับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการดำาเนินงานท่ีผ่านมาพบว่ามี
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ 
การส ่งเสริมให ้ทุกองคาพยพท่ีเกี่ยวข ้องกับระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินการตามแผนแม่บทย่อย 
การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลผลิตจากการ

ประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีระบบ
การกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงใน
ภาวะที่ไม่ปกติ และมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบั ติงานและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงป ัจจัยแห ่ง 
ความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดั ง กล ่ า ว ให ้ บ ร ร ลุ ไ ด ้ ต าม ท่ี กำ าหนดจะมุ ่ ง เ น ้ น 
การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำางานอย่าง 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ด ้ า น ก า ร ข ่ า ว 
และประชาคมข่าวกรอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบข ่ าวกรอง ให ้ สามารถการ วิ เคราะห ์
สถานการณ์ แนวโน้ม และแจ้งเตือนป้องกันการเกิด
เหตุได้ทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการ และการสร ้างเครือข ่าย 
ความร่วมมือด้านการข่าวกรองกับทุกภาคส่วน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง ซึง่ได้ดำาเนนิการตามพระราชบญัญตัข่ิาวกรอง
แห ่ งชาติ  พ .ศ .  2562  เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิ ภาพ 
และแก้ไขป ัญหาของหน่วยงานด้านการข ่าวและ
ประชาคมข่าวกรองต่อเนื่องมาจากปี 2562 อาทิ  
การเสริมสร้าง ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติการข่าวได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรการข่าว
กรองและการต่อต้านข่าวกรองได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ การใช้เทคนิค  
และเทคโนโลยีต ่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภัยคุกคาม 
ความมั่นคงและเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปได  ้
อย่างครอบคลุมยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของ
ศนูย์ประสานข่าวกรองแห่งชาตทิัง้ส่วนกลางและภมูภิาค 
และการมีเครือข่ายประชาคมข่าวกรองที่มีศักยภาพ  
ยังช่วยสนับสนุนให้ได้ผลผลิตจากการประมวลข่าวกรอง
ที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีระบบการกระจายข่าวสาร 
แก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะท่ีไม่ปกติ สำาหรับ
การดำาเนนิงานตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิในปี 2563 
หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ เกี่ยวข ้องได ้ส ่งเสริม 

ให้ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่ง
ชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำาเนินการ 
จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับชาติโดยกำาหนดประเด็นการฝึกให้พร้อมเผชิญกับ
ภยัคกุคามทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเนือ่งทกุปี นอกจาก
นี้ ยังได้บูรณาการการทำางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เป็นภัยคุกคาม 
ความมั่นคงของชาติ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวข้อง จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศและถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 1 ของโลก 
(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) จากการจัดอันดับดัชนี 
ที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 (Global COVID-19 Index: GCI)  
ซ่ึงประเทศไทยได้คะแนนดีที่สุดทั้งในมิติด้านการฟื้นตัว 
และด ้านความรุนแรงของการระบาด นอกจากนี้  
รายงานดัชนคีวามมัน่คงด้านสุขภาพโลก (2019 Global 
Health Security Index) ซึ่งวัดความพร้อมของ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ3 
เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 85 5 

การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานด้านการข่าว ประชาคมข่าวกรอง และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้มีเอกภาพ6 
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  7 
ให้ผลผลิตการประมวลการข่าวเป็นรากฐานส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศาสตร์จนถึงระดับปฏิบัติการ  8 
จะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 9 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การส่งเสริมให้ทุกองคาพยพ 10 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทรัพยากรหลักของประเทศในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  11 
แผนแม่บทย่อย การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลผลิตจากการประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง  ทันเวลา และมีระบบ 12 
การกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะที่ไม่ปกติ และมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ 13 
มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนดจะ14 
มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าว15 
กรอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข่าวกรองให้สามารถการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และแจ้งเตือน16 
ป้องกันการเกิดเหตุได้ทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายความ17 
ร่วมมือด้านการข่าวกรองกับทุกภาคส่วน 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 19 
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของหน่วยงาน 20 
ด้ า น ก า ร ข่ า ว แ ล ะ ป ร ะช า ค ม ข่ า ว ก ร อ ง  ซึ่ ง 21 
ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ 22 
พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา23 
ของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง24 
ต่อเนื่องมาจากปี  2562 อาทิ  การเสริมสร้าง 25 
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติการข่าว26 
ได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรการข่าวกรองและ27 
การต่อต้านข่าวกรองได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 28 
ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ การใช้เทคนิค และ29 
เทคโนโลยีต่ า ง  ๆ  ที่ สอดคล้องกับภัยคุกคาม 30 
ความมั่นคงและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ 31 
อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และ 32 
การมีเครือข่ายประชาคมข่าวกรองที่มีศักยภาพ ยังช่วยสนับสนุนให้ได้ผลผลิตจากการประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง ทันเวลา 33 
และมีระบบการกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะที่ไม่ปกติ  34 

010301 
เหลือง 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 
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แต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาดในด้าน 
ความสามารถในการป้องกันโรคระบาดและความ
สามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด 
ได ้ จัดให ้ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  6 ของโลก  
และอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็น 1 ใน 13 
ประเทศท่ีมีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้
มากที่สุด ศักยภาพด้านการสาธารณสุขของไทยจึงเป็น
จุดแข็งของประเทศ นำามาซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ครบวงจรเพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถของประเทศรองรับการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยนืในระยะยาว ตามแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564-2565 จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเร็จ

ที่มา: www.ghsindex.org

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 ประเทศไทยได้เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานด้านการข่าว 
และประชาคมข่าวกรองโดยนำาปัจจยัแห่งความสำาเรจ็ทีส่ำาคญัทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นเป้าหมายให้บรรลุได้ตามทีก่ำาหนด
มาพิจารณาดำาเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีพบจากการดำาเนินการในปี 2562 อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามหลักการข่าวกรองและสอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลย ี
ทีเ่ปลีย่นแปลง ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่นชดุปฏบิติัการสืบสวนสอบสวนเพ่ือวเิคราะห์ข้อมลูอาชญากรรมข้ามชาติ
และให้คำาปรึกษาแนะนำาเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรองอย่าง 
ทันสมัยและปฏิบัติได้จริงการพัฒนาฐานข้อมูลการข่าวเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมท่ีมีผลต่อความมั่นคง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว สร้างเครือข่ายและประชาคมข่าวกรอง 
กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนากลไกการติดตามเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย
คุกคามทุกรปูแบบ สำาหรบัการดำาเนนิการตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ประสานการปฏบัิติ
และบรูณาการการดำาเนนิการตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2564 กฎหมาย ประกาศ และแนวทาง
ปฏบิตัด้ิานสาธารณสขุทีเ่กีย่วข้อง ผนกึกำาลงัและทรพัยากรในการจดัการและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการฝึกซ้อมเพ่ือพร้อมรองรับ 
ภยัคกุคามต่อความมัน่คงและภยัพบิติัต่าง ๆ  เพือ่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจข้ันตอนการปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ สามารถสนบัสนนุ
การบริหารจัดการและมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีเอกภาพตั้งแต่ระดับ 
ท้องถิน่จนถงึระดบัชาต ิอาทิ การพฒันาศกัยภาพชมุชนให้มศีกัยภาพในการบรหิารจดัการภยัพบัิตใินชมุชนของตนเอง  
การฝึกซ้อมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในอาคารสูง การฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาติด้านการบริหารจดัการ
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สา ธ า รณภั ย จ ากป ัญหาหมอกควั น และ ไฟป ่ า 
การฝึกประเดน็การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
และการต่อต้านการก่อการร้าย และการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
การบรหิารจดัการภยัจากนวิเคลียร์และรงัสี

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้สถานการณ์ด้านความม่ันคงของโลกในปัจจุบัน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย ่างรวดเร็ว  
มีการนำาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม 
ส ่ งผล ให ้ ภั ย คุกคามความมั่ นคงขยายขอบเขต 
กว้างขวาง หลากหลาย เชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของชาติและประชาชนมากขึ้น 
อาทิ การนำาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการผลิตเชื้อโรคชนิดร้ายแรงเพ่ือใช้เป็นอาวุธชีวภาพ การนำาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ไปใช้ในการสงคราม และการนำาเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการทำาปฏิบัติการข่าวสารที่มุ ่งสร้าง 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย หน่วยงานด้านการข่าว 
ควรให้ความสำาคัญต่อการข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
Foresight) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาควิชาการและนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ท้ั ง ในประ เด็ นความมั่ นค งและการพัฒนาควบคู ่ กั น ไปตามนิ ย ามของความมั่ นค งแบบองค ์ ร วม 
ที่ความมั่นคงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในทุกมิติ การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานและบุคลากร  
การสร้างความตระหนักรู ้ ความเข้าใจ และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
ประชาคมข่าวกรองมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับ
ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถสนับสนุน 
การบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีเอกภาพ

การฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ประจ�าปี 2563 โดยผนวกการฝึกเข้าร่วมในการฝึกการ

บริหารวิกฤตกาณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2563 (C-MEX 20)

ที่มา: สำานักข่าวความมั่นคง

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010302

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมสูงข้ึน 
ที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและ
หน ่ วย ง านด ้ านความมั่ นค ง  ให ้ มี บุ คลากรที่ มี 
ความเชี่ยวชาญ มีระบบบริหารจัดการ และแผนผนึก
กำาลังทรัพยากรในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
และภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมศักยภาพให้
ประเทศไทยพร ้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติได้ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับ
ความรุนแรง เอื้ออำานวยให้เกิดบรรยากาศความมั่นคง
ปลอดภัยขึ้นภายในประเทศ ทำาให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู ่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน โดยจาก 
การดำาเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นท้าทายท่ีส่งผล
ต่อการบรรลเุป้าหมาย อาท ิสถานการณ์ด้านความมัน่คง
ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายมิติและเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

รุนแรง และฉับพลัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
ที่สำาคัญท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้
บรรลุ ได ้ตามที่กำ าหนดจะมุ ่ ง เน ้นการเสริมสร ้าง 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วนทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ การพัฒนาและผนึกกำาลัง
ทรัพยากรในการป้องกันประเทศ และการพัฒนา 
ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน ์
ของชาติ  อาทิ  การพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการ
ทางไซเบอร์เพ่ือความมัน่คงและเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพจิารณาจากระดับ
ความพร้อมของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ในปี 2563 ซึง่ได้พฒันาศกัยภาพของกองทพัในด้านต่าง ๆ  
ให้มีความพร้อมเมื่อมีความจำาเป็นต้องทำาสงครามตาม
แบบที่ ใ ช ้ กำ า ลั ง รบ  ซึ่ ง ส อดคล ้ อ ง และ เป ็ น ไป 
ในทิศทางเดียวกับนานาประเทศ ส่งผลให้การจัดอันดับ
ความแข็งแกร่งด้านการทหารของ Global Firepower 
ซึง่ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 27 อนัดบัที ่26 และ
อันดับที่ 23 ดีขึ้นตามลำาดับตั้งแต่ปี 2561 - 2563 
นอกจากนี้ ในปี 2563 ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นภัย
คุกคามความมั่นคงของประเทศ กองทัพและหน่วยงาน

ด้านความม่ันคง สามารถระดมสรรพกำาลงั ผนกึกำาลงัและทรพัยากรจากทกุภาคส่วนได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อสถานการณ์ 
ในการให้ความช่วยเหลือและร่วมปฏิบัติการสนับสนุนให้การบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นการใช้กำาลังของกองทัพในยามสงบมาพัฒนา 
และช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมีความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็

การพัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/article/619018

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในปี 2563 กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความม่ันคง ได้ดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม  
การเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยได้ดำาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ด้านความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยให้ 
ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน การพัฒนากิจการอวกาศ 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวกรองทหาร การพัฒนา
ระบบกำาลั งสำ ารองและระบบการระดมสรรพกำ าลั ง  
และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ
และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ พร้อมกนันี ้ ได้ดำาเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 ในการรักษาความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร ์  ที่ เป ็นไปอย ่างสอดคล ้อง 
กับนโยบายแผน และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กีย่วข้องด้วย

ที่มา: Global Firepower

การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ปี2563
(Military Strength Ranking 2020)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ซึ่งอาจต้องประเมินประสิทธิภาพของ
ยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หากมี
ความจำาเป็นต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
ต ้องดำ า เนินการด ้ วยความรอบคอบ เหมาะสม  
ตามความจำาเป็น และสอดคล้องกับความพร้อมและ
สถานะของประเทศ ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงความสำาคัญ 
และคว ามจำ า เ ป ็ น เ ร ่ ง ด ่ ว น ในก า รดำ า เ นิ น ก า ร  
เพื่อให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีศักยภาพ
พร้อมเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงของชาต ิการพฒันาประเทศ และประชาชน
โดยตรงต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย 
ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต  
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการใช ้งาน
ดาวเทียมส่ือสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง 
และการสั ง เกตการณ ์ทางอวกาศ ซึ่ งนอกจาก 
จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด ้ านความมั่ นคงแล ้ ว  ยั ง เป ็นการสร ้ า ง 
คว าม เ ชื่ อ มั่ น ร ว มทั้ ง เ ป ็ น ก า รป ้ อ ง กั น  แ ก ้ ไ ข  
หรือลดเง่ือนไขของปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจมีผล 
ต่อเนื่องต่อกระบวนการพัฒนาประเทศให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนนโยบาย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต อาทิ  
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ การวิจัย  
และนวตักรรมด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศ รวมถงึการ
ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป ้องกันประเทศเพื่ อ เน ้นการสร ้ างองค ์ความรู  ้
จากเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการให้ความสำาคัญ 
กบัการพ่ึงพาตนเอง
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การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน

ปี 2562 ปี 2563

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ี
มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 - 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010401

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำานาจและประเทศ 
ทีมี่ความสำาคญัทางยทุธศาสตร์ เป็นกลไกสำาคญัทีท่ำาให้ประเทศไทยมคีวามมัน่คงและสามารถรับมอืกบัความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ จากการดำาเนินการในปี 2562 พบความท้าทายสำาคัญในการตัดสินใจท่ีจะดำาเนินการ 
ปรับปรุง หรือทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อกำาหนดกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนความท้าทายในการประเมิน 
ความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูตท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ การเจรจาทางการทูต 
การทูตเชิงมนุษยธรรม หรือการทูตเชิงพัฒนา โดยมีการขับเคล่ือนในระยะต่อไปท่ีหน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้
ความสำาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความพร้อมของการต่างประเทศของไทย ท้ังด้านกลไกการทำางาน เคร่ืองมือ 
ในการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์ระหว่างประเทศ ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และความร่วมมือด้านความมั่นคง แนวทางการตกลงร่วมกันผ่านการประชุม การหารือ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ระเบียบ และบันทึกความตกลงระหว่างประเทศ รวมไปถึงความพร้อมของหน่วยงานทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกในการนำาข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏบิติั
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาจาก
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความ
สำาคัญทางยุทธศาสตร ์ดี ข้ึนจากเดิม ในป ี  2563 
ประเทศไทยยังคงให ้ความสำาคัญในการส ่ง เสริม 
ความสัมพันธ ์  ที่ ไ ว ้ เนื้ อ เชื่ อ ใจระหว ่ างกัน  และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาศัยกลไกพหุภาค ี
ทีเ่กีย่วข้อง กบัอาเซยีนและประเทศอืน่ ๆ  ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิก ท้ังในระดับนโยบาย 
และระดับปฏิ บัติการอย ่างต ่อเนื่องจากป ี  2562  
และมีความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ โดยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถของไทยให้รับมือกับความท้าทายและภัย
คุกคามจากภายนอกได้ดีขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ภัย
ความมั่นคงที่ซับซ้อน และต้องพึ่งพากรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถดำาเนิน
ความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปรับแนวทางการดำาเนินงานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศภายหลงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยใช้ความร่วมมอืทางการแพทย์และสาธารณสขุในการรกัษา
และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในการส่งเสริมให้เกดิความเชือ่ใจและความร่วมมอืในทกุระดับผ่านการ
ทตูเชงิมนษุยธรรม ควบคูก่บัการประชมุทีส่ำาคญัท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ มบีทบาทสำาคญั และเข้าร่วมการประชมุตามกรอบ
ความร่วมมอืต่าง ๆ ส่งผลให้การรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศของไทยกบัประเทศมหาอำานาจและ
ประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น มีความมั่นคง และสามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทกุรปูแบบสงูขึน้ จงึคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็ 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 รัฐบาลไทยได้
ดำาเนนิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านความม่ันคงใน
ทุก มิติ กั บประ เทศมหาอำ านาจและประ เทศ ท่ี มี 
ความสำาคัญทางยุทธศาสตร ์ เ พ่ิมข้ึนจากป ี 2562  
อย่างสมัฤทธิผ์ล ทัง้การให้ความสำาคญักบัการเสรมิสร้าง
และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
อาทิ การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ
อย่างสมดุลและมีพลวัต เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง เ ฉ พ า ะ ด ้ า น แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่รัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
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ผลประโยชน์ของชาติ อาทิ การหารือราชการระหว่าง
นายกรัฐมนตรี และระหว่างมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
พร้อมยนืยนัความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือเชงิยทุธศาสตร์ 
อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และการจัดทำาบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การสนับสนุนด้านการส่งกำาลังบำารุงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
การกระชับความสัมพันธ ์ผ ่านการเยือนประเทศ
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ นอกภูมภิาคเพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์
ของไทยในมิติต่าง ๆ อาทิ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม ่นำ้ า โขง  ประ เทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง  
และภูมิภาคยุโรป รวมทั้งการดำาเนินความร่วมมือ
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ ผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรม อาทิ  
การประชมุคณะทำางานร่วมไทย–เมยีนมา ในการเตรยีมการ
ส ่ งผู ้ หนีภั ยการสู ้ รบจาก เมี ยนมากลับประ เทศ  
การประชุมคณะทำางานร่วมระดับเทคนิคไทย–เมียนมา 
ในประเด็นผู ้หนีภัยการสู ้รบจากเมียนมา การให  ้
ความช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
สำาหรับประเทศในภูมิภาคในระดับทวิภาคี  อาทิ  
การมอบอุปกรณ ์ทางการแพทย ์แก ่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อร่วมมือ
แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้ง 
การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐัต่อรฐั เอกชน 
ต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน ผ่านความร่วม
มือในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต ้านโรคโควิด-19  
การช ่ วย เหลือประชาชนเดินทางกลับประ เทศ  
การระดมทุน สิ่ งของบริจาค และการให ้กำาลังใจ 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบันทึกภาพและวีดีทัศน์ 
เพือ่ให้กำาลงัใจแก่ชาวจีนผ่านคำาขวัญ “ประเทศจีน สู้ๆ 
อู ่ ฮั่ นสู ้ ๆ”  ตลอดจนการเสริมสร ้างความมั่นคง 
ทางสุขภาพของประเทศในภูมิภาคผ่านกลไกระดับ
พหภุาค ีอาทิ การเผยแพร่เอกสารเกีย่วกบัประสบการณ์
ของไทยในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประเทศเพื่อน
บ้านภายใต้แผนงานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้า
โขง นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงยังได้ดำาเนิน
กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมส ่งเสริม 
ความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับ
ประเด็นจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การเส ริมสร ้ างความสัมพันธ ์และความร ่ วมมือ 
ด ้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจ 
และประเทศที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ ให้เป็นไป
อย่างสมดุลภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอ่อนไหว
และซับซ ้อนยิ่ งขึ้นภายหลังการแพร ่ระบาดของ 
โรคโควดิ-19 ถอืเป็นความท้าทายทีส่่งผลต่อการกำาหนด
ท่าทีของประเทศไทยท่ีต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังย่ิงข้ึนโดยต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
และผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำาคญั นอกจากนี ้จากการ
ดำาเนินงานในปี 2562 พบว่าประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย คอื การขาดเคร่ืองมอืในการประเมนิ
ความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคง 
ผ่านช่องทางการทูต อาทิ ตัวชีว้ดั และวิธกีารประเมนิผล 
ที่วัดผลความสำาเร็จได้จริง ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควร
ได้รับการดำาเนนิการในปี 2564 ด้วย
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากรให้สามารถบูรณาการ การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ตลอดจนให้ประเทศไทย
มี ขี ด คว ามสามารถพร ้ อมรั บมื อกั บคว ามท ้ าท ายจากภายนอก ได ้ ทุ ก รู ปแบบ  และควรดำ า เ นิ น 
ความร่วมมือกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ อาทิ ประเทศสมาชิก 
ในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation: OIC) ด้วยความรอบคอบ  
อย่างสมดุล พร้อมท้ังส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมรักษาสันติภาพ 
ของสหประชาชาติ  และการดำ า เนินการตามกรอบความร ่ วมมือด ้ านความมั่ นคงในระดับภูมิภาค 
และนานาชาติ ควบคู ่กับการดำาเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือป้องกันปัญหา 
และข้อพิพาทอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของเขตแดนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ ควรเร่งกำาหนดแนวทาง 
การประเมินผล และตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทาง 
การทูตอีกด้วย
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การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย  
รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

ปี 2562 ปี 2563

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
อาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 – 10 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010402

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน นานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ 
จากนานาประเทศ และมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนให้มี  
ความเป็นปึกแผ่น สามารถพัฒนาเป็นขั้วอำานาจสำาคัญในภูมิภาคที่สามารถถ่วงดุลอำานาจประเทศมหาอำานาจได้ 
ประเทศไทยจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ในการกำาหนดทิศทางและเสริมสร้าง
เสถียรภาพในกรอบทางการทูตทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริม 
ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ 
จำาเป็นต้องมคีวามเข้าใจต่อความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีม่คีวามซับซ้อนและเชือ่มโยงในหลากหลายมติิ อาทิ ด้านสุขภาพ
จากการระบาดของโควิด-19 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ 
และการใช้ทรัพยากรทางทะเล และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งมีความท้าทาย
สำาคัญในการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่อาจส่งผลต่อการผลักดันข้อริเริ่ม 
หรอืกรอบความร่วมมอืร่วมกนั โดยมปัีจจยัแห่งความสำาเร็จท่ีสำาคัญท่ีจะสามารถขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุ
ได้ตามที่กำาหนด จะมุ่งเน้นการดำาเนินการภายในประเทศเพ่ือให้สถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพ การเสริมสร้าง
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ความร่วมมอืระหว่างประเทศ การสร้างความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์เชงิบวกกับต่างประเทศเพ่ือเพิม่บทบาท
ของไทยในภูมิภาค ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง อาทิ  
การกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม การเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของของบุคลากร และการพัฒนาระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2563 ประเทศไทยยังคงให้ความสำาคัญกับความเป็น 
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยได้เสนอทิศทางขับเคลื่อนกลไกของอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซยีน ครัง้ที ่37 ทีเ่น้นยำา้ถงึความเข้มแขง็และเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของอาเซยีนในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาด 
และผลกระทบจากโรคโควดิ-19 พร้อมทัง้แสดงบทบาทนำาในการสนบัสนนุคลงัสำารองอปุกรณ์ทางการแพทย์อาเซยีน
สำาหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็น  
และพร ้อมที่จะเป ็นที่ตั้ งของศูนย ์อาเซียนด ้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ นอกจากนี้  
ยังได ้ส ่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียโดยส่งเสริมความร ่วมมือด้านความมั่นคงและข่าวกรองกับ 
ประเทศเพือ่นบ้าน การป้องกนัการแพร่ขยายของแนวคดิสุดโต่งท่ีนยิมความรุนแรงในเชงิรุก การผลักดันความร่วมมอื
เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลเชื่อมโยงการค้า 
และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่จะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาค จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็
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ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ี 36 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 26 มิ.ย. 2563

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายที่สำาคัญที่ส ่งผลต่อบทบาทไทยในการ
กำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เ อ เ ชี ย  อ า ทิ  ก า ร กำ า ห น ด ท ่ า ที ข อ ง อ า เ ซี ย น 
ภายใต ้ความขัดแย ้ งระหว ่างสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะต้องร่วมมือกันต้านและ
ผนึกกำาลังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้เลือกข้าง  
การดำาเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่าง
สมดุล และการกำาหนดท ่าทีต ่อการแก ้ไขป ัญหา 
การโยกย ้ายถิ่นฐานแบบไม ่ปกติ ซึ่ งมีความเสี่ยง 
ที่ จ ะ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง แ ล ะ ก ร ะ ท บ ต ่ อ 
ความสัมพันธ ์ ระหว ่ างประเทศไทยกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำา 
ในการกำาหนดทิศทางและเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย และการขับเคล่ือนกลไกของอาเซียนใน 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด ผลกระทบ และการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ 
จากโควิด-19 โดยสนับสนุนให้อาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศ โดยพร้อม
สนับสนุนคลังสำารองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำาหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำาเป็น และพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ 
นอกจากนี้  ยังได ้แสดงถึงความเป็นประเทศแนวหน้าในการร ่วมดำาเนินการแก้ไขปัญหาเชิงสร ้างสรรค  ์
กับนานาชาติ โดยเน้นยำ้าในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 10 ว่า EAS 
ควรแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย
และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศ
มหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร ์นอกภูมิภาคอาเซียน อาทิ ญี่ปุ ่น จีน อินเดีย  
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและข่าวกรองกับประเทศ
เพื่อนบ้านการป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในเชิงรุก โดยส่งเสริมบทบาทเยาวชน 
สตรี และการมีส่วนร่วมในการรับมือกับแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาค ส่งเสริมการต่อต้าน 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาค
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย ตามนโยบายการกระชับ 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการสร้างเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ควรให้ความสำาคัญต่อการ
เสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
กำาหนดท่าทีให้ไทยเพื่อแสดงบทบาทนำาในการชี้ประเด็นปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ และการบูรณาการ 
การทำางานระหว่างหน่วยงานของรัฐด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ และด้านการพัฒนา เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาประเด็นปัญหาอย่างรอบด้านท่ีครอบคลุมทุกสาขา และจัดลำาดับประเด็นความมั่นคงที่ประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคเห็นว่ามีความสำาคัญ อาทิ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพ ภัยพิบัติ แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงทั้งภายในประเทศ 
และในภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ทางทะเลในภูมิภาค และการดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบท 
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ระดับ 
ความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียมีความชัดเจน 
และดีข้ึนตามลำาดับ
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การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ปี 2562 ปี 2563

ระดับประสิทธิภาพการดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010501

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การส่งเสริมให้หน่วยงานหลักด้านความมั่นคงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
เป็นการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมเพื่อให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคง 
เอ้ืออำานวยต่อการพัฒนาและบริหารประเทศในมิติอื่นได้อย่างราบรื่น ซึ่งจากการดำาเนินการที่ผ ่านมาพบ 
ประเดน็ความท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายท่ีสำาคญั ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมลูท่ีมีความละเอยีดอ่อนของ
ประเดน็และการเปิดเผยข้อมลูทีม่ชีัน้ความลบัหรอืข้อมลูเชงิเทคนคิท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการหารือ พิจารณา และกำาหนดส่วนงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับชั้นความลับให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสม และการขาดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่ออำานวยการดำาเนินงานด้านความมั่นคง
เฉพาะด้านที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนดจะมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านความมั่นคง การใช้เทคโนโลย ี
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลด้าน 
ความมั่นคงโดยเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอย่างเชื่อมโยงซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู ้ 
และความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน อำานาจ และหน้าท่ี เพ่ือป้องกันการทับซ้อน 
พร้อมทัง้ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัทกุภาคส่วนและสร้างเครือข่ายความมัน่คงกบัภาคประชาสังคม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงานของหน่วยงานด้าน 
การจัดการความมั่นคง ในปี 2563 ท่ีได้ดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ต ่ อ เ นื่ อ ง ม าจ ากป ี  2 562  ซึ่ ง ไ ด ้ กำ า หนดแนวทา งและกล ไก ในกา รขั บ เ คลื่ อ นยุ ท ธศ าสตร ์ ช าติ  
ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และข้อมูลด ้านความมั่นคง ให ้เป ็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกำาหนดแนวทางเพ่ือประเมินระดับความสำาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ฐานข้อมูล ระบบข้อมูล และกลไกแลกเปล่ียนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผน และแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง และอำานวยการขับเคลื่อนแผนระดับ 3 ให้ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ โดยมีการ
กำากับ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในงานด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเร็จ 

แนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ที่มา: สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องได้ดำาเนินการเพื่อพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงและแก้ไขปัญหา
ท่ีพบจากการดำาเนินการในปี 2562 โดยดำาเนินการตาม
แผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกอำานวยการ 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง รองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านและ 
การบริหารประเทศในทุกมิติ ให ้ เป ็น ไปอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ด ้านความม่ันคง ด ้านเศรษฐกิจ และด ้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติได้อย่างย่ังยืน 
ดำาเนินการตามแผนการบูรณาการกลไกบริหารจัดการ
ความมั่นคง อาทิ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
รองรับการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอัตรา
กำาลังของหน ่วยงาน การเสริมสร ้างความพร ้อม 
และยกระดับกลไกของหน่วยงาน การบูรณาการ 
คว าม ร ่ ว มมื อ และก า รปฏิ บั ติ กั บทุ กภ าคส ่ ว น  
โดยกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

และสามารถวัดผลได้จริง นอกจากนี้ยังดำาเนินการ 
ตามแผนการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคงควบคู ่ไปกับนโยบายและแผนระดับ
ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อน 
ทุกยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงของประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาและการบริ ห า รจั ดก า รข ้ อมู ลด ้ าน 
ความม่ันคงที่มีชั้นความลับ เป ็นประเด็นท ้าทาย 
ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ซึ่งมีความอ่อนไหว สามารถ
ก ่ อ ให ้ เ กิ ดความ เสี ยหายและส ่ งผลกระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติได ้ เป ็นประเด็นที่หน ่วยงาน 
ด้านความมั่นคงที่เก่ียวข้องควรให้ความสำาคัญและ
กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการท่ีชัดเจน โดยต้อง
กำาหนดบุคคลและส่วนงานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ในแต่ละระดับชั้นความลับอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง 
เ ฝ ้ า ระวั ง ก าร รั กษาความปลอดภั ยของข ้ อมู ล 
จากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 
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ข ้อ เสนอแนะในการบรรลุ เป ้ าหมาย  หน ่วยงานด ้ านความมั่ นคงที่ เกี่ ยวข ้องควรให ้ความสำ าคัญ 
กับการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่มีชั้นความลับ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ในทุกมิติและทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ การบริหารจัดการชายแดน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
อัตลักษณ์ การแก้ไขปัญหาพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การข่าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและประเด็นการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องในมิติอื่น ๆ  
ที่สามารถป้องกัน แก้ไข และลดเงื่อนไขปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ ควรพิจารณาเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลด้านความมั่นคงกับระบบ eMENSCR และการพัฒนาเครื่องมือการคำานวณและประเมินระดับความเสี่ยงของ
ภัยคุกคาม เพื่อเป็นเครื่องมือในบริหารจัดการด้านความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการดำาเนินการ
ที่เก่ียวข้องในอนาคต
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