
      ความมัน่คง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 01

“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย 
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพความหลากหลาย 

และหลักธรรมาภิบาล มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป”

฿
ความม่ันคง

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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01ความมั่นคง

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และมีควำมสงบเรียบร้อยอย่ำงแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหำภัยคุกคำม 
ด้ำนควำมมั่นคงส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ และเอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนอื่น ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดได้ ภำยใต้หลักควำมมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้ำหมำย
ระดับประเด็น  ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุขดีขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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(1) ประเทศชาตมิคีวามม่ันคงในทกุมิต ิและ
ทกุระดบัเพิม่ข้ึน  พิจำรณำจำกดัชนีสันติภำพ
โลก จัดท�ำโดยสถำบันเพื่อเศรษฐศำสตร์และ
สันติภำพ ในป ี  2561 - 2562 พบว ่ำ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 
ตำมล�ำดับ ห่ำงจำกเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ
ภำยในปี 2565 (1 ใน 75 ของโลก) เช่นเดียว
กับประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง
แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจำรณำจำก
ปัจจยับ่งชีเ้ชงิปรมิำณและเชิงคณุภำพ 23 ข้อ 
จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 
(อำทิ จ�ำนวน ระยะเวลำ และผู ้เสียชีวิตในควำมขัดแย้งภำยในประเทศ ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน)  
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในสังคม (อำทิ จ�ำนวนอำชญำกรรมและเหตุควำมรุนแรง จ�ำนวนผู้อพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำน เสถียรภำพทำงกำรเมือง) และกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร (อำทิ กำรเข้ำถึงอำวุธเล็กและอำวุธเบำ) โดยที ่
กลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้ำย จำก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควร
เน้นกำรด�ำเนินกำรในทิศทำงที่ก่อให้เกิดสันติภำพเชิงบวก จำกรำกฐำนของกำรมีทัศนคติ สถำบัน และโครงสร้ำง 
ที่ส่งเสริมสังคมสันติสุขได้อย่ำงยั่งยืน 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 

 23 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 24 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 

2561 พบว่าประเทศไทยอยู่ ใน อันดับที่  52 จาก 156 28 
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01 ความมั่นคง

นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือ
ให้บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ โดยสรุป
ภำพรวม ได้แก่ (1) สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของโลก
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเฉพำะภัยคุกคำม 
รูปแบบใหม ่ที่ มีหลำกหลำยมิติ  รูปแบบ เกิดขึ้ น 
อย่ำงรวดเร็ว รุนแรง ฉับพลัน และเป็นลักษณะเฉพำะ 
ในแต่ละบริบทของพ้ืนท่ี เป็นควำมท้ำทำยต่อกำรบูรณำกำร 
กำรท�ำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้องของหน่วยงำนภำครัฐ
จำกระดับนโยบำยสู ่กำรด�ำเนินกำรในระดับพื้นที่ 
ศั ก ยภำพและขี ดคว ำมสำมำรถของหน ่ ว ย ง ำน 
ด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศทั้งระบบ รวมถึงกำรหำ
จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง และควำมเข้ำใจบนฐำน
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำค 
และประเทศที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อแก้ไข
ป ัญหำควำมมั่ นคงร ่ วมกัน  รวมถึ งกำรพิจำรณำ 
กำรด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศและ 
กำรอนุ วัติกฎหมำยภำยในประเทศที่ จ� ำ เป ็นให ้ มี 

ควำมทันสมัยและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้วย  
(2) ควำมสมดุลของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
สำธำรณะกับควำมมั่นคงปลอดภัยหรือควำมเป็นส่วนตัว
ของบุคคล บทบำทของทุกภำคส่วนในกำรเป็นภำค ี
กำรพัฒนำร่วมกับหน่วยงำนควำมมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหำ
ด ้ำนควำมมั่นคงได ้ในระยะยำว โดยมีพื้นฐำนจำก 
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศบนหลัก
นิติธรรมและธรรมำภิบำล และ (3) ควำมสำมัคคี
ปรองดองของคนในชำติ อยู ่ร่วมกันอย่ำงสันติบนฐำน
ควำมหลำกหลำย และควำมเข ้ำใจธรรมชำติของ 
ควำมขัดแย้งจำกพื้นฐำนควำมแตกต่ำงนั้น โดยไม่ใช้วำจำ 
ที่สร้ำงควำมเกลียดชัง ท่ีอำจน�ำไปสู่กำรก่ออำชญำกรรม
ที่เกิดจำกควำมเกลียดชังได้
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(2) ประชาชนอยูด่ ีกนิด ีและมคีวามสขุดข้ึีน 
พิ จ ำ รณ ำ จ ำ กดั ช นี ชี้ วั ด ค ว ำม สุ ข ข อ ง
ประชำกรไทย จำกรำยงำนควำมสุขโลก  
จัดท�ำโดยโครงกำรเครือข่ำยกำรแก้ปัญหำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ  
ซึ่งในปี 2561 พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่  52  จำก  156  ประ เทศ ท่ัว โลก ท่ีม ี
กำรส�ำรวจ ห่ำงจำกเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุ
ภำยในปี 2565 (1 ใน 35 ของโลก) ขณะที่ 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 34 และมำเลเซียอยู่ใน
อันดับที่ 80 ทั้งนี้ จำกปัจจัยหลักท้ัง 6 ด้ำนส�ำคัญ ซ่ึงได้แก่ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้ ได้รับสวัสดิกำรและ 
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐท่ีดี มีกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมี 
สุขภำวะท่ีดี ประชำชนมีสิทธิและเสรีภำพ มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีกำรทุจริต พบว่ำในปี 2562 
ประเทศไทยมีค่ำคะแนนท่ีค่อนข้ำงต�่ำใน 3 ด้ำนสุดท้ำย และเป็นค่ำคะแนนที่ลดลงโดยเปรียบเทียบจำกปี 2561 
สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยควรเร่งด�ำเนินกำรในด้ำนสิทธิและเสรีภำพของประชำชน มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน และ 
อยู่ในสังคมที่ไม่มีกำรทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ส�ำเร็จ 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 

 23 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 24 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 

2561 พบว่าประเทศไทยอยู่ ใน อันดับที่  52 จาก 156 28 
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010402

010201

010301

010101

010501

010202

010302

010102

010401

010103

แผนแม่บทฯ ประเด็น ควำมมั่นคง ประกอบด้วย 5  
แผนแม่บทย่อยที่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงกัน  
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ประเทศ โดยมีแนวคิดกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย ์สินและควำมมั่นคงของมนุษย ์  
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ  
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ และกำรพัฒนำ 
กำรเมืองให้มเีสถยีรภำพและธรรมำภบิำล (2) กำรป้องกนั 
และแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือไม่ให้
ส ่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ  
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำในส่วนกำรรักษำควำมมั่นคง
ภ ำย ใน ร ำชอำณำจั ก ร และก ำ รพัฒนำประ เทศ  
ตำมประเด็นปัญหำควำมมั่นคง 15 ประเด็น อำทิ  
ยำเสพตดิ กำรค้ำมนษุย์ ผูห้ลบหนเีข้ำเมือง กำรก่อกำรร้ำย 
สำธำรณภัย ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ และ 
ส่วนกำรปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชำติ 5  
แนวทำง อำท ิกำรปกป้องอธปิไตยและผลประโยชน์ของชำติ 
ทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ (3) กำรพัฒนำ
ศักยภำพของประเทศให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคำมที ่

กระทบต่อควำมมัน่คงของชำติ ยกระดับขดีควำมสำมำรถ 
ของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงท้ังระบบของประเทศ โดย
เน้นระบบข่ำวกรอง ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและ
กำรบริหำรวิกฤติกำรณ์ กำรผนึกก�ำลังทรัพยำกรและ
ควำมพร้อมของกองทัพ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำม 
ในทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง  
(4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับ
อำเซียนและนำนำชำติ รวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่
ภำครัฐ โดยกำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำง
ประเทศ กำรเสริมสร้ำงและธ�ำรงไว้ซ่ึงสันติภำพและ 
ควำมมั่นคงของภูมิภำค และกำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมทั้งองค์กรภำครัฐ 
และมิใช่ภำครัฐ และ (5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม โดยกำรบูรณำกำรกลไก
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง กำรบูรณำกำรข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคง ตลอดจนกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ประเด็น ควำมมั่นคง ไปพร้อมกับนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
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010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

โดยที่กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ควำมเป็นพลเมืองที่ดีและกำรม ี
ส่วนร่วมของประชำชน ตลอดจนกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเป็นภำคีกำรพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 
แบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี  
และมีควำมสุขดีขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมมั่นคงปลอดภัยภำยในประเทศและศักยภำพต�ำรวจ
ระดับสำกล  (WISPI) ดีขึ้น ซึ่งจำกกำรประเมินล่ำสุด ณ ปี 
2559 (อันดับที่ 69 จำก 127 ประเทศ) ประเทศไทยได้
คะแนนรวม ท้ังหมด 0.564 คะแนน ห่ำงจำกประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 1 (0.898 คะแนน) 
โดยปัจจัย 4 ด้ำนหลัก ที่ประเทศไทยมีคะแนนสูงสุด คือ 
ด้ำนบุคลำกร (0.795) รองลงมำ คือ ผลสัมฤทธิ์ (0.578) 
กำรบังคับใช้กฎหมำยและปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชน 
(0.531) และกระบวนกำร (0.412) ตำมล�ำดับ สะท้อนว่ำ

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจระดับสากล (WISPI) 

บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ บั งคับใช้กฎหมาย
และปฏิบัติหลักสิทธิ
มนุษยชน 

กระบวนการ

ที่มา : สมาคมต ารวจศึกษาสากล (IPSA)

010101

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรเร่งด�ำเนินกำรในประเด็น
ควำมโปร่งใส/กำรทุจริตในกำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยและกระบวนกำรยุติธรรม ซ่ึงล้วนเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญภำยใต้ตัวชี้วัดหลักด้ำนกระบวนกำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (1 ใน 55 ของโลก) ได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและภำคีกำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
ในช่วงปี 2562 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม และกำรลดจ�ำนวนคดีอำญำ ซ่ึงได้มี 
กำรด�ำเนินกำรตำมภำรกิจปกติโดยส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและ 
กำรป้องกันอำชญำกรรม อำทิ กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู ้กระท�ำควำมผิดหรือคนร้ำย  
แหล่งอบำยมุขหรือสถำนบริกำรที่จะเป็นแหล่งเพำะอำชญำกรรม โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังอำชญำกรรม 
ภำคประชำชน ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  
รวมทั้งได้มีกำรเตรียมกำรด�ำเนินงำนในระยะต่อไป อำทิ กำรมุ่งจัดท�ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดและรำยละเอียด
ของอำชญำกรรมในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกัน ได้มีกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อำทิ  
แผนอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยรองรับกำรเดินทำงของประชำชนช่วงเทศกำลส�ำคัญ นอกจำกนี้ ได้ม ี
กำรส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมกำรเคำรพกฎหมำย ผ่ำนโครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกควำมเป็นพลเมืองและ 
กำรรณรงค์ควำมเป็นพลเมืองร่วมด้วย

ที่มำ: สมำคมต�ำรวจศึกษำสำกล (IPSA)
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010101

ควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มำกขึ้น เป็นต้น และ 
กำรปิดช่องโหว่ที่จะเป็นกำรเอื้อต่อกำรประพฤติมิชอบ
ต่ำง ๆ ในกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัย ส่งเสริม
ควำมเสมอภำคและควำมโปร่งใสในกระบวนกำรยุติธรรม 
โดยควรค�ำนึงถึงประเด็นควำมสมดุลระหว่ำงควำมมั่นคง
สำธำรณะกบัควำมมัน่คงส่วนบคุคลหรือควำมเป็นส่วนตวั 
ท้ังนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินกำร อำทิ กำรตรวจ 
สถำนท่ีเกิดเหตุ รวมถึงกำรป้องกันอำชญำกรรมเชิงรุก 
อำทิ กำรป ้องกันป ัญหำควำมรุนแรงในสังคมด ้วย 
กำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้แก่สื่อมวลชนและประชำชน 
ถึงผลกระทบของกำรน�ำเสนอภำพเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ที่อำจส่งผลต่อกำรลอกเลียนแบบในอนำคต ควบคู่กับ
กำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง ให้ประชำชนรู้สิทธิของตน
และข้อกฎหมำยที่ส�ำคัญ ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีบนฐำนคิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนควร
พัฒนำแนวทำงประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงทัศนคติที่ดีของ
ประชำชนต่อหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง โดยส่งเสริมให้
เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำนร่วมกนัมำกขึน้ ซ่ึงเป็นพืน้ฐำน
ส�ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมัน่คงในระยะยำว

 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำรที่ผ ่ำนมำได้เน้นควำมส�ำคัญกับ 
กำรสร้ำงส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมือง และ 
กำรทีห่น่วยงำนภำครัฐมมีำตรกำรกำรป้องกนัอำชญำกรรม  
ควำมปลอดภยัในท่ีสำธำรณะและบนท้องถนน อย่ำงไรก็ดี 
องค ์ประกอบส�ำคัญของกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยตำม 
กำรประเมินของสมำคมต�ำรวจศึกษำสำกล ซึ่งได้แก่  
กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรส่งเสริมควำมม่ันคง 
ของมนุษย์ ยังคงมีข้อท้ำทำยด้ำนควำมสมดุลของทั้งสอง 
องค์ประกอบ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภำพ 
และควำมเป็นส่วนตัวของประชำชน รวมถึงประเด็น
ควำมเช่ือม่ันของประชำชนที่มีต ่อหน่วยงำนรักษำ 
ควำมมั่นคงภำยในประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงมีควำมจ�ำเป็นต้องเสริมสร้ำงกลไกที่จะ
สำมำรถป้องกันสำเหตุและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงที่อำจ
เกิดขึ้นได ้  อำทิ กำรบังคับใช ้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข ้อง 
อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม กำรพัฒนำระบบรักษำ
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010102 คนไทยจงรักภกัด ีซือ่สตัย์ 
พรอ้มธ�ารงรักษาไวซ้ึง่สถาบนัหลกัของชาติ 
สถาบันศาสนา เปน็ทีเ่คารพยดึเหนีย่วจติใจ
ของคนไทยสงูขึน้

เป้าหมาย

มุ่งเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญของสถำบันหลักของชำติ กำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจ 
ในควำมเป็นไทย รวมถึงกำรปฏิบัตติำมหลกัค�ำสอนของศำสนำผ่ำนกลไกต่ำง ๆ เป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยดงักล่ำว และเป็นกำรเสรมิสร้ำงให้ประเทศชำติมคีวำมมัน่คงปลอดภยัในทกุมติแิละทกุระดบั ประชำชนอยู่ใน
สงัคมทีเ่ข้มแข็ง อยูด่ ีกินด ีและมีควำมสขุดีขึน้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีกำรประเมิน
ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และกำรประเมินกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนกำรอปุถัมภ์คุม้ครองศำสนำต่ำง ๆ ภำยใต้
ค�ำสั่ งหัวหน ้ำคณะรักษำควำมสงบแห ่งชำติ  
ที่ 49/2559 ที่เน้นประเด็นกำรเผยแพร่ และ 
กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำอย่ำงถูกต้อง 
รวมถึงกำรอุปถัมภ์ทุกศำสนำไปพร้อมกัน โดย 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้มกีำรสร้ำงกำรตระหนกัรูถ้งึ
ควำมส�ำคญัของสถำบนัหลกัของชำตแิละกำรปฏบัิติ
ตำมหลั กค� ำสอนของศำสนำอย ่ ำ งถู กต ้ อ ง 
มำอย่ำงต ่อเนื่อง สอดคล้องกับป ัจจัยส�ำคัญ 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยให้สถำบันหลักเป็นศูนย์รวม
จติใจของประชำชนในชำติ 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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010102
การด�าเนินการทีผ่่านมา ในช่วงปี 
2561 - 2562 หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
ได้ด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยของ
แผนแม ่บทย ่อยที่ส�ำคัญ เช ่น  
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักรงุรตันโกสนิทร์ 
และพระมหำกรุณำธิคุณของ 
พระมหำกษัตริย ์ไทย ประจ�ำปี 
2562 กำรขยำยผลโครงกำร 
อัน เ น่ืองมำจำกพระรำชด� ำริ  
ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ถ ว ำ ย 
พระเกียรติและเทิดทูนสถำบัน 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิห่งชาติ

จ านวนวัดทั่วประเทศ 010102

1241

พระมหำกษัตริย์ กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรอุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำต่ำง ๆ อำทิ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ศำสนพิธีและ 
วันส�ำคัญทำงศำสนำ กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติศำสนกิจตำมหลักกำรทำงศำสนำอิสลำม กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เก่ียวกับ 
หลกักำรของศำสนำและควำมเข้ำใจระหว่ำงศำสนำ รวมถงึกำรส่งเสรมิให้ศำสนกิชนมีบทบำทในกำรพฒันำประเทศ 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบนัยงัมกีำรน�ำสถำบนัหลักและกำรบดิเบอืนหลักค�ำสอนทำงศำสนำ
มำก่อให้เกิดควำมขดัแย้งในสงัคม ดงันัน้ กำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัสถำบนัหลกัของชำตดัิงกล่ำว ซึง่เป็นประเดน็ท่ีมี
ควำมอ่อนไหว และส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญและ 
หลกัค�ำสอนทีถ่กูต้อง โดยต้องด�ำเนนิกำรด้วยควำมระมัดระวงั รอบคอบ สม�ำ่เสมอ และต่อเนือ่ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิโครงกำรเพ่ือสร้ำงกำรตระหนกัรู้
เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์และสถำบันศำสนำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ และกำรด�ำเนินงำนตำมศำสตร์พระรำชำ เป็นต้น รวมถึงควรปฏิรูปและแก้ไขปัญหำด้ำนกลไก/
ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/ศำสนพิธีของสถำบันศำสนำให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับกำรส่งเสริม 
ควำมรู้ในหลักค�ำสอนของแต่ละศำสนำที่ถูกต้อง ให้ศำสนิกชนทุกศำสนำมีควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน มีควำมเข้มแข็งและ
ภมูคุ้ิมกนัด้ำนวฒันธรรม และสำมำรถอยูร่่วมกันภำยใต้สงัคมพหวุฒันธรรมได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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010103 การเมืองมเีสถยีรภาพและธรรมาธบิาลสูงขึน้
เป้าหมาย

โดยกำรมีสถำบัน/วัฒนธรรมประชำธิปไตย 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ทั้งระบบรัฐสภำ 
ระบบกำรตรวจสอบและถ ่วงดุลอ� ำนำจ
อธิปไตย ระบบรำชกำร กระบวนกำรก�ำหนด
นโยบำยและกำรมีส่วนรวมของพรรคกำรเมือง
และภำคประชำสังคม กำรยับยั้งกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรมีสิทธิเสรีภำพในกำร 
แสดงควำมคิดเห็นของประชำชน ตลอดจน 
กำรมีค่ำนิยมเคำรพควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
ทำงควำมคิด ชำติพันธุ ์ ศำสนำ ฯลฯ เป็น 
องค์ประกอบส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเพื่อ 
เสริมสร ้ำงให ้กำรเมืองมีเสถียรภำพและ 

มีธรรมำภิบำลสูงขึ้นได้ ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชำชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง 
อยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยประสิทธิผลของรัฐบำลจำก
กำรประเมินของธนำคำรโลก ณ ปี 
2561 (ร้อยละ 66.83) สะท้อนว่ำ
ประเทศไทยอยู่ในระดับปำนกลำง 
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง 
จำกปี 2559  (ร้อยละ 66.35)  
แต่เพิ่มขึ้นในอัตรำท่ีต�่ำ และม ี
ควำมผันผวน จึงมีควำมเสี่ยงท่ีจะ
ไม ่สำมำรถบรรลุ เป ้ ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (ไม่ต�่ำกว่ำ
ร ้อยละ 70) โดยประสิทธิผล 
ของรัฐบำลเป็นกำรประเมินจำก 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ อำทิ คุณภำพของกำรให้บริกำรสำธำรณะ คุณภำพของกำรก�ำหนดนโยบำยและ 
กำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงควำมเป็นอิสระจำกกำรเมือง 
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ที่มำ: ธนำคำรโลก
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010103

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงและภำคีกำรพัฒนำ เพื่อขับเคล่ือน 
เป ้ ำหมำยในช ่วงป ี  2562 ได ้ ให ้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำกำรเมืองท่ีมีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล 
กำรส ่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส ่วนร ่วมของ
ประชำชน อำทิ กำรจัดท�ำบทเรียนจำกกำรพัฒนำ 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยผ่ำนกระบวนกำรนโยบำยแบบม ี
ส ่วนร ่วม และกำรเผยแพร ่ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจแก ่
ประชำชนเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่และอ�ำนำจของรัฐสภำ 
พร้อมกับกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดองของคนในชำติ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนต่อกระบวนกำรยุติธรรมของภำครัฐ และ 
ช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม อำทิ  
กำรสัมมนำเชิงวิชำกำรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคประชำสังคม ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้อง 
กับองค์ประกอบส�ำคัญในกำรสร้ำงเสถียรภำพและ 
ธรรมำภิบำลทำงกำรเมืองให้สูงขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติให้อยู่ร่วมกันได้โดย
สันติบนควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและควำมหลำกหลำย
ทำงชำตพินัธุ ์ศำสนำ ฯลฯ ซึง่เป็นพืน้ฐำนของกำรส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประชำธิปไตยในระดับปัจเจกบุคคล ร่วมกับ
กำรส่งเสริมให้สถำบันทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง/
พรรคกำรเมือง มีธรรมำภิบำล โปร่งใส นักกำรเมืองมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ พร้อมเป็นผู ้แทนเพื่อประชำชน 
ล้วนเป็นประเดน็ทีม่คีวำมส�ำคญัยิง่ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรมีสถำบัน/วัฒนธรรมทำงกำรเมืองท่ีมีเสถียรภำพ  
ธรรมำภิบำล และน�ำมำซึ่งควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงำนภำครัฐ
ร่วมกับภำคเอกชน และภำคประชำสังคม (สถำบัน 
กำรศึกษำ สื่อมวลชน ประชำชน องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร) 
ควรให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมที่ เสริมสร้ำงหลักคิด
กำรเมอืงและประชำธปิไตยในชีวติประจ�ำวนั หรอืผลกัดนั
และผนวกเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมทีม่อียูเ่ดิม เป็นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม 
กำรยอมรับควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ชำติพันธุ ์ 
ศำสนำ ฯลฯ และควำมเข้ำใจธรรมชำติของควำมขัดแย้ง
บนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงนั้น เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ประเด็นกำรเมืองและกำรปกครอง รวมถึงกำรมี 
จิตสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมำกขึ้น ควรเปิด
โอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
เลือกต้ังอย่ำงโปร่งใสทุกขั้นตอน และก�ำหนดบทลงโทษ 
ที่ เกี่ยวข ้องกับงำนทำงกำรเมืองอย ่ำงจริงจัง ทั้ งนี้  
ควรด�ำเนินกำรควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกกำรตรวจสอบ 
ถ่วงดุลอ�ำนำจอธิปไตย กำรยับยั้งกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง 
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงบูรณำกำร กำรด�ำเนินงำน
ตำมหลกันติธิรรมและธรรมำภิบำล เช่น กำรรบัฟังควำมเหน็
ของประชำชน เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ/กำรปฏิรูปประเทศ
ในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น ตลอดจนควรให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรส่งเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
ภำครัฐ คุณภำพกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรให้บริกำร
ภำครัฐ รวมถึงกำรขับเคลื่อนและถ่ำยทอดนโยบำยสู ่
กำรปฏิบั ติ ให ้ เกิดผลเป ็นรูปธรรม โดยปรำศจำก 
กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง 
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01 ความมั่นคง

010201 ปัญหาความม่ันคงทีม่อียูใ่นปจัจบุนั (เชน่ 
ปัญหายาเสพตดิ ความมัน่คงทางไซเบอร์  
การคา้มนุษย ์ฯลฯ) ไดร้บัการแกไ้ขจนไมส่ง่
ผลกระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย

ประเทศไทยให ้ควำมส� ำคัญกับกำรแก ้ ไขป ัญหำ 
ควำมมั่นคงท่ีส�ำคัญ อำทิ กำรป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพติด ควำมม่ันคงทำงไซเบอร ์ กำรค ้ำมนุษย ์  
ผู้หลบหนีเข้ำเมือง อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังกำรเฝ้ำระวัง
และป ้องกันประเ ด็นทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ 
ต่อควำมมั่นคง โดยมีปัจจัยร่วมท่ีส�ำคัญในกำรแก้ไข 
ปัญหำควำมม่ันคง ประกอบด้วย ระบบฐำนข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยในที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเข้มข้น กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ  
เพื่อให้ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันท่ีมีควำมซับซ้อนและ
เชื่อมโยง ได้รับกำรป้องกันและแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ ท�ำให้ประเทศชำติ 
มีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน รวมถึง 
เอ้ืออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำง
สังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 
ดีขึ้น 

เส้นทางหลักของการลักลอบขนคนเข้าเมือง 
จากประเทศรอบบ้านเข้ามายังประเทศไทย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

Smuggling of Migrants

91

of these migrants who are smuggled is unknown,20 
previous UNODC data indicates that more than 80 
per cent of irregular Myanmar migrants to Thailand 
used the services of smugglers to facilitate their 
journey.21

The average cost of smuggling services for 
Myanmar migrants coming to Thailand is roughly 
US$ 400,22 amounting to several month’s wages in 
Thailand and substantially more than relative to 
their incomes in Myanmar.23

Map 2: Key migrant smuggling routes from 
neighbouring countries to Thailand

Note: Flow arrows represent the general direction of trafficking and do 
not coincide with precise sources, are not actual routes, and are not 
weighted for significance/scale. Boundaries, names and designations 
used do not imply official endorsement or acceptance by the United 
Nations.
Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018; UNODC elaboration 
of data provided by national governments.

20  Since 2002-2003, the Royal Thai Government signed Memoranda 
of Understandings (MOUs) with the governments of Cambodia, Lao 
PDR and Myanmar to establish channels for regular labour migration 
to Thailand. However, establishing the bilateral process to implement 
the MOUs was delayed for many years, and today only a small portion 
of migrants enter Thailand through the MOU process due to the 
complicated, lengthy and expensive procedures involved. United 
Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, “Thailand 
Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), Bangkok, 2019.
21  UNODC, “Transnational Organized Crime in East Asia and the 
Pacific: A Threat Assessment”, UNODC Regional Office for Southeast 
Asia and the Pacific, Bangkok, April 2013.
22  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017. 
23  United Nations Thematic Working Group on Migration in 
Thailand, “Thailand Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), 
Bangkok, 2019.

Many Cambodian migrants appear to use smuggling 
services to travel to Thailand, as the fee (typically 
around US$ 150) for smuggling from Cambodia to 
Thailand is considerably less expensive than the 
cost of a passport and legal migration channels. Thai 
government data indicate that between 41,000 and 
151,000 Cambodian nationals are detected each 
year attempting irregular entry into Thailand,24 of 
which roughly 28 per cent are estimated to have 
used smuggling services.25

Between 18,000 and 43,000 Lao nationals are 
detected each year attempting to enter into 
Thailand irregularly.26 Lao migrants are vulnerable 
to exploitation in the commercial sex trade, 
garment factories, domestic services, agricultural 
and construction industries and the fishing and 
seafood sectors.27 In addition, Lao PDR is also an 
important transit country for irregular migrants 
from neighbouring countries on their journey to 
Thailand. There is generally limited data about 
smuggling methods and patterns, but smuggled 
migrants from Lao PDR to Thailand are reported 
to pay roughly US$ 150 for the journey; however, 
some 15 per cent of smuggled Lao migrants may 
have paid up to US$ 400 or more.28 

Figure 2: Illegal entries detected into Thailand, by 
selected nationality, 2012-2017 (June)

Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: 
Current Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office 
for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018, based on 
Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific.

24  Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific. 
25  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017.
26  UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018.
27  UN-ACT, Lao PDR National Trafficking Trends, undated. Accessed 
at: http://un-act.org/lao-pdr/. 
28  IOM, “Assessing Potential Changes in the Migration Patterns 
of Laotian Migrants and Their Impacts on Thailand and Lao People’s 
Democratic Republic” International Organization for Migration, 
Country Mission Thailand, 2016.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับควำมส�ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงในปัจจุบัน  
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ได้ด�ำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำ 
ผู้ติดยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนท่ีมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดไว้อย่ำงชัดเจน แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำร 
ในปี 2561 ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้บำงส่วน แต่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ใกล้เคียงกับเป้ำหมำย เช่น 
หมู่บ้ำนชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดลดลงร้อยละ 16.21 จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 20 เป็นต้น ขณะที่  
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์และผู้หลบหนีเข้ำเมือง ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขกลไก เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ

ที่มำ: รำยงำนองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
พัฒนำกำร กำรเติบโต และผลกระทบ ประจ�ำปี 2562  
(ส�ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ)
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east asia  
& pacific

YEAR PROSECUTIONS CONVICTIONS VICTIMS 
IDENTIFIED

NEW OR AMENDED  
LEGISLATION

2012 1,682 (115) 1,251 (103) 8,521 (1,804) 4

2013 2,460 (188) 1,271 (39) 7,886 (1,077) 3

2014 1,938 (88) 969 (16) 6,349 (1,084) 3

2015 3,414 (193) 1,730 (130) 13,990 (3,533) 10

2016 2,137 (51) 1,953 (31) 9,989 (310) 7

2017 2,949 (77) 3,227 (72) 4,915 (669) 0

2018 2,351 (63) 1,275 (16) 5,466 (291) 1

Boundary representation is not authoritative.

TIER PLACEMENTS
TIER 1 TIER 2 TIER 2 WATCH LIST TIER 3

RUSSIA

FINLAND

AUSTRIA

SPAIN

SWEDEN

NORWAY

GERMANY

FRANCE

PORTUGAL

HUNGARY

ROMANIA

TURKEY

DENMARK

POLAND

CYPRUS

BELGIUM

IRELAND

SERBIA

ALBANIA

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

CROATIA

SLOVENIA

NORTH MACEDONIA

GREENLAND

U. S. A.

CANADA

MEXICO
THE BAHAMAS

CUBA

PANAMA

EL SALVADOR
GUATEMALA

BELIZE
HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

JAMAICA
HAITI

DOM. REP.

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

PERU

BRAZIL

FRENCH GUIANA
SURINAME

GUYANA

CHILE

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

FALKLAND ISLANDS

SOUTH GEORGIA ISLAND

ARMENIA

GEORGIA

KYRGYZSTAN

KAMPUCHEA
VIETNAM

MALAYSIA

PAPUANEW GUINEA

BRUNEI

SINGAPORE

PHILIPPINES

TAIWAN

I N D O N E S I A

JAPAN

SOUTH KOREA

NORTH KOREA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

NEW CALEDONIA

FIJI

MONTENEGRO

CZECH 
REPUBLICLUX.

NETHERLANDS

SWITZERLAND

UNITED 
KINGDOM

BOS.& 
HER.

ITALY

KOSOVO BULGARIA

GREECE

SLOVAKIA

MALTA

ICELAND

MOLDOVA

R U S S I A

UKRAINE

AZERBAIJAN

BELARUS

50

69

01ความมั่นคง
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ของเครือข ่ำย และบรหิำรจดักำรแรงงำนกลุม่เปรำะบำง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ในป ี  2562  ร ำยงำน 
สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของสหรัฐอเมริกำได้จัดให้ 
ไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องจำกปี 2561 จำกเดิม
ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นระดับที่ต�่ำที่สุด  
มำตั้งแต่ปี 2557 โดยระดับของ Tier สะท้อนถึงระดับ
ควำมแข็งขันของรัฐบำลในกำรขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย ์
ที่สอดคล ้องกับมำตรฐำน Traffick ing Vict ims  
Protection’s Act (TVPA) ส�ำหรับกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย กำรก่อกำรร้ำย และอำชญำกรรม
ข้ำมชำติ ได้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติร่วมกันระหว่ำง
หน ่วยงำนที่ เ ก่ียวข ้อง ก�ำหนดกำรฝ ึกกำรบริหำร

วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ และกำรฝึกกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมที่อำจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับปัจจัยร่วมที่ส�ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง โดยเฉพำะประเด็น 
กำรบังคับใช้กฎหมำยภำยในที่เก่ียวข้องอย่ำงเข้มข้น  
กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว ่ำงประเทศ รวมทั้ ง 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำร
ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหำควำมมั่นคง ดังนั้น จึงมี 
ควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้ำหมำยระดับควำมส�ำเร็จ 
ของกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันที่ก�ำหนดไว้ใน
ปี 2565 (ดีขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 50)     

ที่มำ: รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ ประจ�ำปี 2562  (กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 - 2562 หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องมีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญในประเด็นควำมมั่นคง
เฉพำะด้ำนอย่ำงหลำกหลำย เช่น แผนงำนบูรณำกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โดย
มุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกัน เฝ้ำระวัง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรป้องกันยำเสพติด ปรำบปรำม และส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบำท
แหล่งผลิตภำยนอกประเทศ รวมท้ังบ�ำบัดรักษำผู ้ใช้  
ผู้เสพ และผู้ติดยำเสพติด โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนิน
นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย โครงกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 
ทำงไซเบอร์ โครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยบรณูำกำรควำมร่วมมอื 
ภำครัฐ เอกชน และประชำชนต่อกำรสร ้ำงสรรค  ์
สร้ำงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล  
กำรปรบัปรงุ พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์  
พ.ศ .  2551 และที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เติม  โครงกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมแรงงำน
ต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและกำรค้ำมนุษย์ในพื้นท่ีชำยแดน 
กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยกระดับมำตรกำร
รับมือภัยก่อกำรร้ำยต่อพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติด ้ำนกำรฝึก 
กำรป ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรน�ำ
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สำยมำใช้เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมเพ่ือภำรกิจป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ 
ภัยพิบัติ เป็นต้น   

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ควำมมั่ นคงรูปแบบใหม ่มีสภำพป ัญหำ ท่ีมี ระ ดับ 
ควำมซับซ้อนและควำมรุนแรง เป็นลักษณะเฉพำะ 
ในแต่ละบริบทพื้นที่  จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องส่งเสริม 
กำรบูรณำกำรนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรในภำพรวม
ของทุกหน่วยงำน ทุกพื้นท่ี และทุกมิติ ท่ี เกี่ยวข ้อง  
ให ้สำมำรถท�ำงำนได ้อย ่ำงประสำนสอดคล้องและ 
เหมำะสมกับประเด็น/พื้นท่ีอย่ำงสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรบูรณำกำร
ประสำนกำรปฏิบัติในระดับนโยบำยและกำรด�ำเนินกำร
ในพื้นที่ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ยังคงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยควรมีกลไก 
กำรส่งต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในแต่ละประเด็น
ปัญหำควำมมั่นคง กำรทบทวนกฎหมำยให้ครอบคลุมกับ
ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง กำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ 
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและผู ้หลบหนีเข้ำเมืองผิดกฎหมำย  
กำรจัดท�ำทะเบียนคนต่ำงด้ำวท่ียื่นขอใบอนุญำตที่ท�ำงำน
อย ่ำง ถูกกฎหมำย กำรป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัย รวมถึงกำรสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศรอบบ้ำนให้ดีขึ้นผ่ำน
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ นอกจำกน้ี ควรให้
ควำมส�ำคัญกับควำมมั่นคงของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดย
กำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
ส�ำคัญยิ่งจำกภัยคุกคำมต่ำง ๆ เช่น กำรโจมตีต่อระบบ
สำธำรณูปโภค ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ และกำรเผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเท็จ/ควำมรุนแรง ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง เป็นต้น เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงที่
มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในปัจจุบันได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและ
พัฒนำประเทศ

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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010202ภาคใตม้คีวามสงบสขุ ร่มเยน็ 
เป้าหมาย

มุ่งจัดกำรกับเงื่อนไขปัญหำท่ีมีอยู่เดิมให้หมดไปและเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและศำสตร์พระรำชำมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ผลักดันยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ” ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรให้ประชำชนพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พร้อมกับ 
กำรพัฒนำให้หน่วยงำนภำครัฐมีข่ำวกรองและฐำนข้อมูลที่สนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงภำครัฐกับภำคีเครือข่ำย ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเพื่อท�ำให้
ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็น และเป็นส่วนส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เพิ่มขึ้น ประชำชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีปัจจัย 4 ด้ำน ได้แก่ จ�ำนวนงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ลดลง โดยปี 2562 (ลดลงร้อยละ 9.6) ยังต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ (ลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี) สถิติจ�ำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ณ ปี 2562 (ลดลงร้อยละ 8.09 จำกปี 2561) ยังคงห่ำงจำกเป้ำหมำย

ที่ก�ำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (ลดลงร้อยละ 20  
ต่อปี) ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของนักท่องเท่ียว 
ในพื้นที่จั งหวัดชำยแดนใต ้  ณ ป ี  2561  
(982,170 คน) เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 (825,481 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งเกินกว่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ค่อนข้ำงมำก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
ต ่อป ี )  ในขณะท่ีมูลค ่ำกำรลงทุนในพื้นที ่
จงัหวดัชำยแดนใต้ ณ ปี 2561 (205.2 ล้ำนบำท)  
เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (187.2 ล้ำนบำท) คิดเป็น
ร ้อยละ 9.6 ถึงแม ้ยังต�่ำกว ่ำเป ้ำหมำยที่ 
ก�ำหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) แต  ่

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยในปีต่อไป หำกมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนจำกหลำยภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง  
รวมถึงหำกปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ เอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุนในพื้นที่มำกขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันตำมแผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร ้อมท้ังก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ เช ่น  
ด้ำนควำมมั่นคง มุ่งเตรียมควำมพร้อมและดูแลรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก (เมืองปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 
สุไหงโก-ลก ตำกใบ เบตง หนองจิก หำดใหญ่) ด้ำนกำรพัฒนำ ที่มุ่งให้ประชำชนในพื้นที่พ่ึงพำตนเองได้ด้วยหลัก 
ประชำรัฐ และด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ที่มุ ่งให้ทุกภำคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง 
ต่ำงประเทศสนับสนุนแนวทำงของภำครัฐ เสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ควบคู่กับ 
กำรเดนิหน้ำกระบวนกำรพดูคยุเพือ่สนัตสิขุอย่ำงต่อเน่ือง และอ�ำนวยควำมยติุธรรมและเยยีวยำผูไ้ด้รบัผลกระทบ เป็นต้น 

ที่มำ: ส�ำนักงบประมำณ
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ประเด็นข้อท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
จะมีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรพัฒนำ และ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำชนในสั งคมพหุ วัฒนธรรม ท่ี เข ้ มแข็ ง  
อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุขท่ีผ่ำนมำ 
ยังคงประสบข้อท้ำทำย ได้แก่ กำรเจรจำประสำนให ้
ผู้แทนกลุ่มผู ้เห็นต่ำงจำกรัฐท่ีมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ 
อย่ำงแท้จริง เข้ำมำร่วมกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข 
โดยที่กลุ ่มดั งกล ่ำวเป ็นเงื่ อนไขส�ำคัญที่ส ่ งผลต ่อ 
ควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรพูดคุยเพื่อสันติสุข และ 
ส่งเสริมให้ภำคใต้มีควำมสงบสุขและร่มเย็นอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป ้ำหมำยที่ก�ำหนดไว ้ในปี 2565 หน่วยงำน 
ด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้อง
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภำพพื้นที่
จังหวัดชำยแดนใต้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรข่ำวกรอง 
และกำรด�ำเนินกำรบนหลักธรรมำภิบำล ควำมยุติธรรม 
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งต่อไป 
เพื่อเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เกื้อกูล
ต่อกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี  
เอื้อต่อกำรพัฒนำกลไก/ช่องทำงพูดคุยเจรจำของทุกฝ่ำย
ที่มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงแท้จริง พร้อมกับกำรรับ
กำรสนับสนุนจำกทุกภำคีที่เกี่ยวข้องด้วย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

010202



73

01ความมั่นคง

010301หนว่ยงานดา้นการขา่วและประชาคมขา่วกรอง 
ท�างานอย่างมปีระสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มคีวามทันสมยัและปฏิบติัได้จริง 

เป้าหมาย

มุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถให้ผลผลิตกำรประมวลกำรข่ำวเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศำสตร์และระดับปฏิบัติกำร 
สำมำรถติดตำม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหำ และรับมือกับ 
ภยัคกุคำมทีม่ผีลกระทบต่อควำมมัน่คงของชำติในทกุมติิ ทุกรปูแบบ และ 
ทุกระดับควำมรุนแรง ด�ำเนินกำรพร้อมกับกำรพัฒนำแผนเตรียมพร้อม 
แห่งชำติ ในกำรเผชิญเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและในภำวะที่ไม่ปกติ  
มีกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนของทุกภำคส่วนในทุกระดับ ผ่ำนกลไก
กำรบริหำรวิกฤติกำรณ์ และเชื่อมโยงกับกำรแจ้งเตือน และกระจำย
ข่ำวสำรส�ำคัญแก่ประชำชน โดยที่ควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำก 
กำรที่ข่ำวกรองมีควำมถูกต้อง ทันเวลำ ประชำคมข่ำวกรองที่บูรณำกำร 
และควำมพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำกกำรมีระบบกำรเตรียมพร้อม 
แห่งชำติ เป็นองค์ประกอบสองส่วนส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำว ซ่ึงจะส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และ 
ทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย 
เสริมสร้ำงสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

สาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ วิกฤตการณ์ความมั่นคง
สถานการณ์ภัยคุกคาม

กลไกที่ประสาน
สอดคล้อง และบูรณาการ

ความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เน้นกรอบอาเซียน

การจัดการความเสี่ยง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ

5

2 4
3

กรอบแนวคิด1

การผนึกก าลัง
ในลักษณะประชารัฐ

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

๘๓

ทีม่ำ: “ข่ำวกรองจำกแหล่งเปิด” จลุสำรควำมมัน่คงศกึษำ  
ฉบบัที ่64 โครงกำรควำมมัน่คงศกึษำ ส�ำนกังำนกองทนุ
สนบัสนนุกำรวจัิย

การก าหนด
ความต้องการ
ของข่าวสาร 

(Requirements)

การรวบรวม 
(Collection)

การด าเนิน
กรรมวิธี 

(Processing)

การวิเคราะห์ 
(Analysis)

วงรอบข่าวกรอง
(Intelligence Cycle)

ที่มำ: แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2564 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคม
ข่ำวกรอง ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทยมีกำรปรับปรุง
และออกกฎหมำย รวมถึงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
ท่ี เกี่ยวข ้อง เป ็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่มี
แบบแผนรองรับ มีกำรศึกษำระดับควำมส�ำเร็จของ 
กำรใช้งำนข่ำวกรอง กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย 
ข ่ ำ วกรอง  และกำรน� ำผลประ เมิ นสถำนกำรณ  ์
ด้ำนควำมม่ันคงไปใช้ประโยชน์ โดยกำรประเมินผลลัพธ์
ทำงตรงและทำงอ้อม จะน�ำมำสู่กำรพัฒนำกลยุทธ์ และ
วิธีกำรด�ำเนินงำนในรำยละเอียดท่ีเหมำะสมต่อไป  
ซ่ึงหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองได้
ด�ำเนินงำนอย่ำงครอบคลุม และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนเตรียมพร้อม
แห่งชำติ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณำกำรท�ำงำน 
ร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรฝึกร่วมกัน เพื่อรับมือ
กับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง รวมท้ังภัยพิบัติและ
สำธำรณภัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินระดับ 
ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม และ
กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องด้ำนควำมมั่นคงได้ด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ เช่น 
กำรตรำพระรำชบัญญัติข่ำวกรองแห่งชำติ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติกำร
ข่ำวกรองของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ภัยคกุคำมด้ำนควำมม่ันคงทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมท้ังเอ้ือให้มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญและเป็นไปตำม 
ข้อบัญญัติทำงกฎหมำย อำทิ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรกำรข ่ำวกรอง กำรต ่อต ้ำนข ่ำวกรอง  
กำรพัฒนำเครื่องมือและกำรใช้เทคนิค/เทคโนโลยีต่ำง ๆ 
ในกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรบูรณำกำร 
ข้อมูลด้ำนกำรข่ำว ผ่ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของ
กำรข่ำวกรอง กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ
ในส่วนกลำงและภูมิภำค กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร 
ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์ และกำรสร้ำงเครอืข่ำย/

ประชำคมข่ำวกรองกับภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ พร้อมกับกำรด�ำเนินกำรตำมภำรกิจ
ปกติ เช่น กำรประมวลข่ำวกรองตำมวงรอบ รำยงำน
เฉพำะกรณีในประเด็นเร ่ งด ่วน และกำรรำยงำน
สถำนกำรณ ์ต ่ ำงประเทศรำยวันบนหน ้ำ เว็บไซต ์  
เป็นข้อมูลเปิดท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและสำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำร
ตำมแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564  
แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และแผนป้องกัน
ประเทศ ท่ีผนึกก�ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกัน
ประเทศ โดยหน ่วยงำนท่ีเกี่ ยวข ้องได ้บูรณำกำร 
กำรปฏิบัติ และร่วมกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ  ์
ระดบัชำตปิระจ�ำปี 2561 และประจ�ำปี 2562 ประกอบด้วย  
กำรซ้อมแผนบนโต๊ะและกำรฝึกซ ้อมเฉพำะหน้ำที่  
ตำมโจทย์ภยัคกุคำมทีส่�ำคัญในขณะนัน้ อำท ิกำรผนวกรวม
ประเด็นภัยคุกคำมจำกนิวเคลียร์และรังสีและภัยคุกคำม
จำกกำรก่อกำรร้ำย รวมถึงกำรฝึกกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมท่ีอำจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีควำมเชื่อมโยง
ทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ เพื่อกำรแจ้งเตือนและ
เฝ้ำระวังภัยควำมมั่นคง ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉินด้วย ซึ่งเป็น 
กำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อม
รบัมอืกบัภยัคกุคำม โดยกำรพฒันำงำนด้ำนกำรข่ำวกรอง
และกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ

010301

ท าไดอะแกรมเอง เนือ้หาตามนีค้ะ่ ที่มำ: กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
กำรส ่งเสริมให ้ทุกองคำพยพด้ำนกำรข่ำว กองทัพ  
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
ซึ่งเป็นทรัพยำกรหลักของประเทศในกำรขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทย่อยดังกล่ำว มีบุคลำกร 
ที่ มีควำมเช่ียวชำญอย ่ำงรอบด ้ำนในกำรซ ้อมและ 
ปฏิบัติกำรร่วม มีผลผลิตจำกกำรประมวลข่ำวกรองที ่
ถูกต้องและทันเวลำ มำพัฒนำเป็นโจทย์ฝึกซ้อมร่วมที่ 
ทันสมัย และสอดคล้องกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง 
ในป ัจจุบัน พร ้อมเผชิญและรับมือกับเหตุกำรณ  ์
ควำมเสี่ยง โดยเฉพำะกำรมีระบบกำรกระจำยข่ำวสำร 
แก่ประชำชนที่ใช้งำนได้จริงในภำวะที่ไม่ปกติ รวมถึง 
กำรมีเทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและ 
มีประสิทธิภำพสูง เพ่ือสนับสนุนกำรมีระบบเตรียมพร้อม
แห่งชำติที่เข้มแข็งด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรมุ ่งเน ้น
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและมีระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชำติที่ปฏิบัติได้จริง ควรมีโครงกำร
พัฒนำควำมเชี่ ยวชำญของบุคลำกรตำมหลักกำร 
กำรข่ำวกรอง ครอบคลุมทุกพื้นที่/มิติ และวิธีกำรท่ี 
หลำกหลำย สอดคล้องกบัควำมซบัซ้อนของข้อมลูข่ำวสำร 

ด้ำนควำมมั่นคงในปัจจุบัน โดยจะต้องเป็นข่ำวกรองที่
สำมำรถประมำณกำรณ์/คำดกำรณ์แนวโน้มสถำนกำรณ์ 
กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ 
ของแต ่ละกลุ ่ ม เป ้ ำหมำยและประเด็นที่ ควร เร ่ ง 
ให้ควำมส�ำคัญ โดยอำจพัฒนำเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรข่ำวกรองเชิงรุก กำรข่ำวกรองที่มีเป้ำหมำย 
เชิงยุทธศำสตร์/อนำคตเชิงยุทธศำสตร์ และอนำคต
ศึกษำ ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรใช้เครื่องมือ 
ที่ทันสมัย กำรมีกลไก/ช่องทำงเพื่อส่งต่อ/บูรณำกำร
ผลผลิตกำรประมวลข่ำวกรอง ใช้ประกอบกำรด�ำเนินงำน
ของหน ่วยงำนภำครัฐในระดับนโยบำยและระดับ 
ปฏิบัติกำร เช่น กำรมีมำตรกำร/กรอบควำมร่วมมือ 
ในสำขำด้ำนควำมมั่นคงต่ำง ๆ กำรน�ำข้อมูลมำพัฒนำ
โจทย์ฝึกซ้อมร่วมระหว่ำงหน่วยงำน เป็นต้น รวมถึง  
กำรส่งเสริมให้มีกลไก/ช่องทำงแจ้งเตือนเหตุส�ำคัญและ
กำรรับมือแก่ประชำชน ตลอดจนกิจกรรมกำรสร้ำง 
ควำมเข้ำใจและกำรตระหนักรู ้แก่ประชำชนให้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วม และมีบทบำทเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม 
ข่ำวกรอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ปฏิบัติกำรด้ำนกำรข่ำว
และแผนเตรี ยมพร ้ อมแห ่ งชำ ติมี ควำม เข ้ มแข็ ง  
พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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010302 กองทัพและหนว่ยงานดา้นความม่ันคง  
มีความพร้อมสงูขึน้ทีจ่ะเผชญิภยัคกุคาม 
ทุกมิต ิทุกรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง 

เป้าหมาย

มุ่งจัดท�ำแผนพัฒนำและผนึกก�ำลังทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของกองทัพที่มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยกำรเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลัง 
เพื่อกำรป้องปรำม แก้ไข และยุติควำมขัดแย้งด้วยกำรปฏิบัติกำรร่วมเป็นหลัก กำรพัฒนำปฏิบัติกำรไซเบอร์ 
เพื่อควำมมั่นคง กำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมำตรฐำนทำงทหำร  
กำรพัฒนำระบบระดมสรรพก�ำลัง ระบบก�ำลังส�ำรอง และระบบทหำรกองประจ�ำกำรอำสำสมัครอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในกองทัพให้มีควำมพร้อมป้องกัน 
และรักษำอธิปไตยและบูรณภำพแห่งอำณำเขตไทย เป็นส่วนส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ท�ำให้ประเทศชำติ 
มีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้ำงสังคม 
ที่เข้มแข็ง ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

กำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรทหำร ปี 2563 (Military Strength Ranking 2020)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับควำมพร้อมของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง  
โดยเฉพำะระดับควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมระบบก�ำลังส�ำรองและระบบระดมสรรพก�ำลังรองรับภัยคุกคำมทำงทหำร  
ซึ่งในปี 2561 -  2562 กองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญ 
ภัยคุกคำมทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยอันดับควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรทหำร จำก 138 ประเทศ 
ที่มีกำรส�ำรวจของ Global Firepower ซึ่งวิเครำะห์จำกปัจจัย 50 ปัจจัย และจัดกลุ่มส�ำคัญ อำทิ ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ 
กองก�ำลังทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ (ควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรรบเมื่อต้องท�ำสงครำมตำมแบบ 
ทั้งภำคพื้นดิน ทำงทะเล และทำงอำกำศ) ควำมสำมำรถกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง และงบประมำณกลำโหม ปี 2561 – 2563 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 27 อันดับที่ 26 และอันดับที่ 23 ตำมล�ำดับ แสดงถึงระดับควำมพร้อมของกองทัพ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ที่มำ: Global Firepower
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ที่ เพิ่มขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง นอกจำกนี้  ยังสะท ้อนว ่ำ 
กำรเตรียมควำมพร้อมของกองทัพได้ด�ำเนินมำในทิศทำง
ที่สอดคล้องกับนำนำประเทศด้วย จึงมีควำมเป็นไปได ้
ที่จะบรรลุเป ้ำหมำยระดับควำมพร ้อมของกองทัพ 
และหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565  
ได้ส�ำเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในป ี 2561 - 2562 มี 
กำรด�ำเนินกำรของกองทัพ อำทิ กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
และผนึกก�ำลังทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของ 
กองทัพ ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน กำรจัดกำรฝึกร่วมกองทัพไทยเพื่อ
ทดสอบแผนป้องกันประเทศตำมนโยบำย ภำรกิจส�ำคัญ 
และภัยคุกคำม แล้วน�ำปัญหำหรือข้อขัดข้องที่พบจำก
กำรฝึกมำปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ และแผนอื่น ๆ  
ที่ เกี่ยวข ้อง กำรจัดท�ำคู ่มือกำรปฏิบัติงำนต ่ำง ๆ  
ระเบียบปฏิบัติประจ�ำ รวมถึงกำรปรับปรุงแผนพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกองทัพไทยเพื่อให้ตอบสนองต่อ 
ภยัคกุคำมทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต ขณะทีม่กีำรด�ำเนนิกำร
ของหน ่วยงำนด ้ำนควำมมั่นคงที่ เกี่ ยวข ้องและมี 
ควำมส�ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมพร้อมตำมเป้ำหมำย 
ดังกล่ำว อำทิ กำรก่อต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรควำมมั่นคง
ปลอดภยัทำงไซเบอร์ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ กำรเช่ือมโยง
ประชำคมข่ำวกรอง และโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคง  

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่ที่มี 
หลำกหลำยมิติ รูปแบบ และเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง 
และฉับพลัน เป็นควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ในภำพรวมหลำยด้ำน และส่งผลให้กองทัพมีภำรกิจ 
กำรด� ำ เนินกำรที่ หลำกหลำย ทั้ งด ้ ำนกำรทหำร  
กำรเตรียมพร้อมร่วมกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้อง และกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถำนกำรณ์
ด ้ำนควำมมั่นคงของโลกดังกล ่ำว กองทัพควรให  ้
ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับ/เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  
โดยเฉพำะบุคลำกรที่ มีควำมเชี่ ยวชำญรอบด ้ำน  
แผนปฏิบัติกำรที่ตอบโจทย์สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
ทันกำรณ์ โดยให้มีควำมร่วมมือทำงทหำรกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนและประเทศที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์  
มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละกำรฝึกร่วมกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ  
ตลอดจนอำจมีกำรประเมินประสิทธิภำพของยุทโธปกรณ์ 
ต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และควำมจ�ำเป็นในกำรจัดหำ
อำวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่มี 
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนหรือไม่สำมำรถตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ได้ ซ่ึงมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำง
ควำมเข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นและรับฟังควำมเห็นจำก
ทุกภำคส่วนด้วย 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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010401 ประเทศไทยมีความมัน่คงและสามารถรบัมอื
กบัความท้าทายจากภายนอกไดท้กุรปูแบบ
สงูขึน้ 

เป้าหมาย

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของไทยผ่ำน 
กำรบูรณำกำรประสำนควำมร ่วมมือใน 
สำขำควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน โดยเฉพำะ 
ภัยควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นชำยแดนและที่มีลักษณะข้ำมชำติ 
อำทิ อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ควำมรุนแรง ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดย 
กำรแลก เปลี่ ยนข ้ อ มู ลและกำร ศึกษำ 
แนวปฏิบัติที่ดีจำกต่ำงประเทศผ่ำนกรอบ
ควำมร่วมมือทวิภำคีและพหุภำคี อนุภูมิภำค
และภูมิภำค กับประเทศเพื่อนบ้ำน นำนำชำติ 
และองค์กำรระหว่ำงประเทศบนฐำนของ
ควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อให้สำมำรถป้องกัน
และรับมือกับภัยควำมมั่นคงได้ทุกรูปแบบ
และธ�ำรงไว ้ ซ่ึงสันติภำพและควำมมั่นคง 
ของภูมิภำค โดยที่พื้ นฐำนควำมพร ้อม 
ของต่ำงประเทศที่จะร ่วมมือกับไทยและ 
ควำมไว้วำงใจระหว่ำงกัน เป็นหนึ่งปัจจัย
ส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 
ท�ำให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ  
และทกุระดบัเพิม่ขึน้ รวมทัง้กำรทีป่ระเทศไทย 
มคีวำมมัน่คงและสำมำรถรับมอืกบัควำมท้ำทำย 
จำกภำยนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน จะเอือ้อ�ำนวย 
บรรยำกำศของควำมม่ันคงปลอดภัย ให้ 
ประชำชนอยู่ในสังคมท่ีเข้มแข็ง อยู ่ดี กินดี 
และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กับอาเซยีนและนานาชาต ิรวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ
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global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
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ที่มำ: กรอบควำมริเริ่มเพื่อควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ 

ท�ำลำยล้ำงสูงในกำรป้องกันและสกัดกั้นกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ 

ท�ำลำยสูง (PSI) กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐ (U.S. Department of State)

ที่มำ: สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

รายงานการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามโลก ปี 2563
(The Global Risks Report 2020)

PSI endorsers develop legal, diplomatic, 
economic, law-enforcement, and other 
tools to enhance interdiction capabilities
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหำอ�ำนำจและประเทศที่มีควำมส�ำคัญทำง
ยุทธศำสตร์ดีขึ้นจำกเดิม ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทย
ได ้ให ้ควำมส�ำคัญและมีกำรด�ำเนินงำนผ ่ำนกรอบ 
ควำมร ่วมมือในสำขำควำมมั่นคงที่มี รูปแบบของ 
ควำมร่วมมือ วัตถุประสงค์ สำรัตถะ คู่เจรจำ และภำค ี
ที่ เกี่ ยวข ้องที่หลำกหลำย ท ่ำมกลำงสถำนกำรณ ์ 
ภัยควำมมั่นคงปัจจุบันท่ีซับซ้อน เชื่อมโยง และจ�ำเป็น
ต้องพึ่งพำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมำกขึ้น 
โดยมีควำมต่อเนื่องของจ�ำนวนกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะเพ่ือ
กระชับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือจำกประเทศต่ำง ๆ   
กำรประชุมที่มีควำมส�ำคัญที่ไทยเป็นเจ้ำภำพ โดยเฉพำะ
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ และท่ีไทย 
เข้ำร่วมกำรประชุมตำมกรอบควำมร่วมมือในทุกระดับ 
สะท้อนว่ำมีแนวโน้มควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 
ในระดับภูมิภำคและนำนำชำติ และกำรรักษำดุลยภำพ
ของควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงที่ดี จึงคำดกำรณ์ได้ว่ำจะ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ  

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
ควำมไว้วำงใจระหว่ำงกนั และควำมร่วมมอืด้ำนควำมมัน่คง
กับอำเซียนและนำนำชำติ ทั้งในระดับนโยบำยและระดับ
ปฏิบัติกำร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของไทยให้สำมำรถ
รับมือกับควำมท้ำทำยและภัยคุกคำมจำกภำยนอกได้ 
ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง โดยม ี
กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรแลกเปล่ียนข้อมูล  
กำรข่ำวกรอง และหำรือข้อรำชกำรผ่ำนกรอบควำมร่วมมอื
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำนกับประเทศมหำอ�ำนำจและ
ประเทศทีม่คีวำมส�ำคญัทำงยุทธศำสตร์ ในช้ันผูน้�ำระดบัสงู 
และระดับคณะท�ำงำน อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ทั้งที่เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือที่ต่อเนื่อง
และที่ริเริ่มใหม่ เช่น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง 
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หน่วยงำนรัฐในทิศทำงกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ ์กับ
ประเทศมหำอ�ำนำจ กำรประชุมคณะท�ำงำนร่วมว่ำด้วย
กำรหำรือด้ำนควำมม่ันคงระหว่ำงไทยกับรัสเซีย ครั้งที่ 4 
กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง
และวิชำกำรในพ้ืนท่ีฮำวำย กำรประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนกบัจีน และกำรเตรยีมกำร 
เพื่อหำรือข้อรำชกำรด้ำนควำมมั่นคงกับสหภำพยุโรป 
โดยไทยยั ง ได ้ รับกำรเข ้ ำ เยี่ ยมคำรวะของผู ้ แทน 
ส ่วนรำชกำรและกำรเยือนของผู ้น� ำระดับสูงจำก 
ต่ำงประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรเยือนของผู้น�ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ควำมเป็น 
หุ ้นส ่วนเชิงยุทธศำสตร ์  เช ่น กำรเยือนของผู ้น� ำ 
จำกสำธำรณรัฐเกำหลี เป็นต้น ท้ังยังมีกำรกระชับ 
ควำมร ่วมมือกับชำยแดนและประเทศเพื่อนบ ้ำน 
อย่ำงต่อเนื่องด้วย อำทิ กำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชำยแดน
และประเทศเพื่อนบ้ำน กำรเปิดจุดผ่ำนแดนถำวรใน
จังหวัดชำยแดน กำรกระชับควำมสัมพันธ์กับประเทศ 
ในอนุภูมิภำคลุ ่มแม ่น�้ำโขง รวมถึงกำรใช ้แนวทำง 
ทำงกำรทูตสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงภำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะกำรป ้องกันและแก ้ไขป ัญหำ 
กำรก ่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต ้ 
นอกจำกนี้ ไทยได้เน้นควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำร
ตำมกรอบควำมร่วมมือ/พันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนควำมม่ันคงท่ีจะต้องมีกำรทบทวนกฎหมำยและ 
กำรจัดท�ำมำตรกำร/กำรประสำนแนวทำงกำรด�ำเนินกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล โดยท่ีมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
อำทิ กำรจัดประชุมเพื่อเตรียมกำรและก�ำหนดท่ำทีต่อ
ประเด็นสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำอำวุธ กำรจัดประชุม
กรอบควำมริเริ่มเพื่อควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงในกำรป้องกันและสกัดก้ัน 
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยสูง
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท ้ ำทำยส� ำ คัญ ในกำรบู รณำกำรประสำน 
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ  
คือกำรตัดสินใจที่จะด�ำเนินงำน ปรับปรุง หรือทบทวน 
กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงกัน รวมท้ังควำมพร้อม 
ของฝ่ำยไทยและหุ ้นส่วน คู ่เจรจำ หรือภำคีภำยใต้ 
สนธิสัญญำและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซ่ึงนอกจำก 
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร ่วมกันของทั้งสองฝ่ำยแล้ว  
ยังต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชำติเป็นส�ำคัญ จึงจะ
สำมำรถก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทสถำนกำรณ์ภำยใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศในขณะนั้นได้ ซ่ึงปัจจุบัน 
ยังไม่มีกำรประเมินควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนผ่ำน 
ช่องทำงกำรทูต (อำทิ กำรเจรจำทำงกำรทูต กำรทูต 
เชิงมนุษยธรรม กำรทูตเชิงพัฒนำ) ที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ไทยมี 
ขีดควำมสำมำรถพร้อมรับมือภัยคุกคำมจำกภำยนอก 
ควรให ้ควำมส�ำคัญกับกำรแลกเปลี่ยนกำรข ่ำวกับ 
ต ่ำงประเทศ และช ่องทำง/กลไกกำรน�ำประมวล 
ข ่ำวกรองไปสู ่ กำรปฏิบัติ  เพื่ อช ่วยให ้หน ่วยงำน 
ด ้ำนควำมมั่นคงและกำรต ่ำงประเทศมีข ้อมูลและ 
เคร่ืองมือในกำรวำงแผนก�ำหนดท่ำที/ยุทธศำสตร์/ 
รูปแบบของควำมร ่วมมือที่ สอดคล ้อง ทันท ่วง ที  
ต ่อสถำนกำรณ ์ทำงกำรเมือง  ควำมมั่ นคง และ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในปัจจุบันมำกท่ีสุด โดย
ควรมีกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินกำร เพื่อสนับสนุนกำรจัดเก็บ
ข ้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ ข อ ง ร ะ ดั บ 
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในระยะ 
ที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในกำรวิเครำะห์
และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้ต่อไป
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010402ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึน้ 
ในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถยีรภาพ

ของภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้เป็นประเทศแนวหนา้
ในภูมภิาคอาเซียน 

เป้าหมาย

มุง่ด�ำเนนิกำรเชงิรกุในกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่คง
และควำมปลอดภยัในภมูภิำค พร้อมกับกำรลด
ควำมเสี่ยงหรือป้องกันปัญหำที่อำจส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทยในอนำคตได้ โดย 
กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำง
ประเทศ กำรรักษำควำมสัมพันธ ์ที่ดีกับ
ประเทศต่ำง ๆ ควำมสมดุลของกำรด�ำเนินกำร
ทำงกำรทู ตและควำมร ่ วมมื อ ในสำขำ 
ด้ำนควำมม่ันคง ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
พหุภำคีและในภูมิภำค ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญในกำรต่อยอด/พัฒนำ 
ให้ไทยมีบทบำทแนวหน้ำในภูมิภำค ในกำร
ก�ำหนดทิศทำงด้ำนควำมมั่นคงต่อไป ท�ำให้
ไทยบรรลุเป ้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด พร ้อม 
ส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มข้ึน รวมท้ังเสริมสร้ำงสังคม 
ที่ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น 

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กบัอาเซยีนและนานาชาติ รวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ

ที่มำ: สมำคมอำเซียน ประเทศไทย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับ
ควำมส�ำเร็จของบทบำทไทยในกำรก�ำหนดทิศทำงและ 
ส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย ในปี 2561 - 2562 
ประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยึดหลักควำมเป็น
แกนกลำงของอำเซียนอย่ำงจริงจัง โดยกำรจัดท�ำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันมำตรกำรที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
และเสถียรภำพในภูมิภำค ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  
ในรูปแบบควำมต่อเนื่องของจ�ำนวนกำรเป็นประธำน
จัดกำรประชุม และกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่ส�ำคัญกับ
หุ ้นส่วนและคู ่เจรจำที่มีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ 
จ�ำนวนเอกสำรผลลัพธ์ของควำมตกลง/ข้อริเริ่มที่ไทย
ผลักดนัในทีป่ระชมุ รวมถงึจ�ำนวนกำรลงนำม/กำรเข้ำร่วม
เป็นภำคีสนธิสัญญำ/พันธกรณีระหว่ำงประเทศ พร้อม
กำรด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศและมำตรฐำนสำกล แสดงถึงควำมเป็นประเทศ
แนวหน้ำของไทยในกำรร่วมด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
เชิงสร้ำงสรรค์กับนำนำชำติ และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กับประเทศรอบบ้ำนผ่ำนกรอบควำมร่วมมือในภูมิภำค 
เป็นควำมส�ำเร็จทำงกำรทูตในกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุก 
สะท้อนถึงควำมพร้อมที่จะแสดงบทบำทน�ำ เพ่ือส่งเสริม
เสถียรภำพและกำรก�ำหนดทิศทำงในภูมิภำคในทิศทำง 
ท่ีดี จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 
2565 ได้ส�ำเร็จ

010402

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและ
กำรต่ำงประเทศ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดท่ำทีต่อ
ประเทศมหำอ�ำนำจ กำรผลักดันข้อเสนอด้ำนควำมมั่นคง
เฉพำะด้ำน และกำรเสนอให้มีควำมช่วยเหลือทำง
มนุษยธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีส�ำคัญและเร ่งด ่วน 
ในภูมิภำค ผ่ำนกรอบควำมร่วมมืออำเซียนเป็นหลัก ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญด้ำนสถำนกำรณ์กำรเมือง
มีเสถียรภำพและควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับต่ำงประเทศ
เพื่อเพิ่มบทบำทของไทยในภูมิภำค โดยมีกำรด�ำเนินงำน
ท่ีส�ำคัญ เช่น กำรยกระดับเป็นประธำนกำรประชุม
อำเซียนในปี 2562 เป็นผลให้มีกำรเสนอให้มีกำรรับรอง
เอกสำรมุมมองของอำเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ที่ก�ำหนด
ท่ำทีต ่อประเทศมหำอ�ำนำจอย ่ำงสมดุลในช ่วงที่ม ี
กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจภำยในภูมิภำค
อย่ำงเข้มข้น และกำรจัดต้ังศูนย์อำเซียนจ�ำนวน 7 ศูนย์
ในประเทศไทย นอกจำกนี้ ได้มีกำรเร่งด�ำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกลของประชำคมโลก อำทิ ควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไข
ประเด็นกำรค้ำมนษุย์ และกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบริหำร 
ควำมปลอดภัยด้ำนกำรบินให้สอดคล้องกับองค์กำร 
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ รวมถึงควำมพยำยำม 
ในกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย
และกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง

ที่มำ: องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO’s Universal Safety Oversight Audit Programme 2019)
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง 
และควำมเข้ำใจของประเทศในภูมิภำคท่ีมีต่อปัญหำ
ควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ที่มีควำมซับซ้อนและเชื่อมโยง 
ตลอดจนควำมสัมพันธ์และกรอบควำมร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเทศเพื่อนบ้ำนและในภูมิภำคท่ีมีอยู่เดิม ที่อำจ 
ส่งผลต่อกำรผลักดันข้อริเริ่มหรือกรอบควำมร่วมมือ 
ในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันในภูมิภำคต่อไป รวมถึง
ประเด็นด้ำนกำรสืบสวนและแนวทำงกำรด�ำเนินคดี 
ทำงอำญำตำมกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง ยังเป็นข้อห่วงกังวล 
ในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำ/เหตุกำรณ์ให้เหมำะสม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เม่ือประเมิน 
ควำมท้ำทำยแล้ว พบว่ำ ควรก�ำหนดกลไก/ช่องทำง 
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรระหว่ำง
ประเทศ และด้ำนกำรพัฒนำ เพื่อร ่วมกันพิจำรณำ
ประเด็นปัญหำอย่ำงรอบด้ำนข้ำมสำขำ และจัดล�ำดับ

ประเด็นควำมมั่ นคงที่ ประ เทศไทยและประเทศ 
ในภูมิภำคเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ หรือเป็นภัยคุกคำม 
ร่วมกันในเชิงพ้ืนท่ี (ชำยแดนทำงบก ทำงทะเล และ 
ทำงอำกำศ) และในเชิงสำรัตถะ (อำทิ กำรอพยพโยกย้ำย
ถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงทะเล  
กำรป้องกันกำรแพร่ขยำยของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้
ควำมรุนแรง) ที่ควรมีกำรชี้ประเด็นปัญหำ เร่งด�ำเนินกำร
เสนอแนะ โดยใช้โอกำสผ่ำนกรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ  
ที่มีอยู ่เดิม กำรพัฒนำสู ่กรอบควำมร่วมมือใหม่ หรือ
มำตรกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกภำยในภูมิภำคร่วมกัน
ต่อไป โดยเฉพำะเป็นกำรก�ำหนดท่ำทีให้ไทยแสดง
บทบำทน�ำในกำรชี้ประเด็นปัญหำพร้อมข้อเสนอแนะได้  
ขณะเดียวกัน ควรศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีจำกต่ำงประเทศ
และพันธกรณรีะหว่ำงประเทศ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม 
ที่ไทยจะใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ หรืออนุวัติกฎหมำย
ภำยในให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยค�ำนึงถึง
บริบทควำมมั่นคงและกระบวนกำรยุติ ธรรมของ
ประเทศไทยด้วย

010402
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010501 กลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง 
มีประสทิธภิาพสงูขึน้ 

เป้าหมาย

เป ็นกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม  
มุ ่ ง ส ่ ง เ สริ ม ให ้ หน ่ วยงำนห ลัก 
ด้ำนควำมมั่นคง (ส�ำนักงำนสภำ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ กองอ�ำนวย
ก ำ ร รั กษ ำค ว ำมมั่ น ค งภ ำย ใน 
รำชอำณำจักร และศูนย์อ�ำนวยกำร
รั ก ษ ำ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง ช ำ ติ 
ทำงทะเล) มีควำมพร้อมในกำร
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง  
สอดคล ้ อ งกั บสภำพแวดล ้ อม 
ในปัจจุบัน โดยกำรปรับโครงสร้ำง 
บทบำท อ�ำนำจหน้ำที ่ระบบกำรบริหำร 
จัดกำร กฎหมำยและศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
กำรก�ำหนดกลไกและกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ด ้ำนควำมมั่นคงให้มี
เอกภำพ ทันสมัย  และทันต ่อ
สถำนกำรณ์ รวมถึงกำรบูรณำกำร
กำรบริหำรจัดกำรข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง  
โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
ด ้ำนควำมมั่นคงอย ่ำงเชื่อมโยง  
ซ่ึงเป็นกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญให้

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เอื้ออ�ำนวยบรรยำกำศควำมมั่นคงปลอดภัย ให้ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น     

010501
ความมั่นคงแบบองค์รวม

การเมือง เศรษฐกิจ

สังคมการทหาร

สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เบา                                        กลาง                                      หนัก                                    

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร น ้า และการทหาร

ชาติ สังคม ชุมชน ครัวเรือน ปัจเจกบุคคล

เบา กลาง หนัก

การมีสถานะ/สภาวะ/สภาพตามท่ีเรา/กลุ่ม/ประเทศ ต้องการ
ภายใต้แรงกดดัน/ภัย/ปัญหาต่าง ๆ ทุกทิศ ทุกทาง ทุกระดับ

ที่มำ: คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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010501

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกระดับประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมม่ันคง ส่วนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรประเมินระดับควำมส�ำเร็จของ 
กำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและกำรพัฒนำระบบข้อมูล โดยในปี 2561 – 2562 หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงได้ให้
ควำมส�ำคัญและอยู่ระหว่ำงกำรเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงที่เชื่อมโยงและมีเอกภำพ เพื่อประโยชน์
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรวิเครำะห์แบบแผน แนวโน้มของพฤติกำรณ์ 
และสกัดกั้นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นต้น ส�ำหรับกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรขับเคลื่อนควำมมั่นคง มีควำมพยำยำมผลักดันและประเมินระดับควำมส�ำเร็จในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน 
กำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 
ประเด็น ควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ พร้อมกับกำรก�ำกับ ติดตำม  
รำยงำนผล และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้วย ซึ่งมีแนวโน้มกำรด�ำเนินงำนในทิศทำงที่ดีและมีประสิทธิภำพ  
จึงคำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ   

ที่มำ: ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ (กรกฎำคม 2562)
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การด�า เนินการ ท่ีผ ่านมา  หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้อง 
ด ้ ำนควำมมั่ นคงได ้ด� ำ เ นินกำรตำมแผนแม ่บทฯ  
ในกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยด้ำนควำมพร้อมและควำมเชื่อมโยงของระบบ 
ฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง โดยมีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
ได้แก่ กำรผลักดนักำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูด้ำนควำมมัน่คง
ระหว ่ำงหน ่วยงำนระดับนโยบำยและปฏิบัติกำร  
ควำมก้ำวหน้ำของกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรตรวจลงตรำ
แบบอิ เ ล็กทรอ นิกส ์ กับข ้ อมู ลระบบสำรสนเทศ 
ตรวจคนเข้ำเมือง สู่กำรพัฒนำกำรใช้ระบบ Biometrics  
ที่สำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง สกัดกั้นบุคคล 
ต้องห้ำมและบุคคลเฝ้ำระวัง ตำมจุดตรวจด่ำนบก ด่ำนน�้ำ 
และด่ำนอำกำศยำนได้ นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้ให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเครื่องมือและเทคโนโลยี  
เพื่อช่วยในกำรปฏิบัติงำน อำทิ กำรพัฒนำโปรแกรม 
กำรตรวจรูปภำพส�ำหรับพิสูจน์หลักฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กองพิสูจน ์
หลกัฐำนส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ  

และกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิด 
เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี สำมำรถตรวจสอบ
คดีตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ำหรบั
กำรบูรณำกำรกลไกกำรบริหำรจัดกำรและกำรยกระดับ 
กลไกหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ได้มีกำรเตรียมกำร 
จัดโครงสร ้ำง อ�ำนำจหน ้ำที่  และอัตรำก�ำลังของ 
กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  
กำรเตรียมกำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ตำม พ.ร.บ. กำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของชำตทิำงทะเล พ.ศ. 2562 กำรเตรยีมกำร
ประกำศค�ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และคณะกรรมกำร 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น
ควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงกำรเตรียมกำรปรับปรุง
โครงสร ้ำงของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห ่งชำติ  
ตำม (ร่ำง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พ.ศ. 2563 ต่อไป    
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ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส ่ วนงำนกำรพัฒนำฐำนข ้ อมู ลด ้ ำนควำมมั่ นคง  
มีข้อห่วงกังวลในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล โดยเฉพำะ 
ควำมละเอียดอ่อนของประเด็น และกำรเปิดเผยข้อมูล 
ที่มีช้ันควำมลับ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคท่ีส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรหำรือ พิจำรณำ 
และก�ำหนดส่วนงำนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในแต่ละ
ระดับชั้นควำมลับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้  
ยังขำดแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อ
อ�ำนวยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน  
ที่มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริม
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงที่อยู ่
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรให้มีควำมต่อเนื่องและสมบูรณ ์
ยิ่งขึ้น และควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน อำทิ ฐำนข้อมูลอำชญำกรรม 
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว ฐำนข้อมูลเพื่อรักษำผลประโยชน์
แห ่งชำติทำงทะเล ฐำนข ้อมูลควำมมั่นคงจังหวัด 
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ชำยแดนใต ้  ที่ สอดรับและเชื่ อมโยงกับชุดข ้อ มูล 
ท่ีส�ำคัญขององค์กำรต�ำรวจอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 
และสหประชำชำติ โดยค�ำนึงถึงข้อห่วงกังวลเก่ียวกับ 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง คู่ขนำนกับ 
กำรแลกเปล่ียนและขอรับกำรสนับสนุนข้อมูลผ ่ำน 
ช่องทำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ตลอดจนควร 
ส่งเสริมให้มีกำรส�ำรวจส่วนงำนควำมมั่นคงที่ต้องบริหำร
จัดกำรกับข้อมูลจ�ำนวนมำก และมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้
เคร่ืองมือเพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมกลไกที่เก่ียวข้อง
ได้อย่ำงทันท่วงที เพื่อพัฒนำเป็นโครงกำรที่ส�ำคัญในป ี
ต่อไป เช่น โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรด ้ำนควำมม่ันคง  
โดยเฉพำะกำรประเมินผลให ้ เชื่ อมโยงกับระบบ  
eMENSCR  และพัฒนำ เครื่ อ ง มื อกำรค� ำนวณ/ 
กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงของภัยคุกคำม เป็นต้น  
โดยยังคงมีควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรด ้ำนควำมมั่นคง ให ้ เอื้อต ่อกำรขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป


