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จ.1

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน010001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (01) ความมั่นคง มีเป้าหมายส�าคัญในการบริหาร 
จัดการสภาวะด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอื้อต่อการด�าเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงและด้านอื่น ๆ ให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดได้  
ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ  
และทุกระดับเพ่ิมขึ้น และประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง

 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีสันติภาพของโลกเป็น 1 ใน 75 ของโลก

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 (1 )  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิ ติ  
และทุกระดับเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาดัชนีสันติภาพโลก 
(Global Peace Index - GPI) จัดท�าโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Econom-
ics and Peace - IEP) ระบุว่า ในปี 2564 ประเทศไทย
มีดัชนีสันติภาพโลกอยู ่ในอันดับที่  113 จาก 163 
ประเทศท่ัวโลก ดีขึ้นจากปี 2563 ซึ่งประเทศไทยอยู่

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)

อันดับท่ี 114 อย่างไรก็ดี อันดับดังกล่าวยังห่างกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ว่าประเทศไทยจะต้องได้รับ 
ดัชนีสันติภาพโลกอันดับท่ี 75 ภายในปี 2565 ยังคงห่างมากถึง 38 อันดับ ทั้งนี้ สถาบันเศรษฐศาสตร  ์
และสันติภาพได ้ รายงานสถานการณ ์ โดยภาพรวมของการจัดอันดับดัชนี สัน ติภาพโลกในป ี  2564 
ดัชนีสันติภาพโดยเฉลี่ยท่ัวโลกมีคะแนนลดลงร้อยละ 0.07 ยังถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่มีนัยส�าคัญ
มากนัก รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า 87 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) มีพัฒนาการของการเกิดสันติสุข 
ที่ดี ข้ึน และ 73 ประเทศที่การเกิดสันติสุขมีระดับที่ตกต�่าลง อย ่างไรก็ดี  ผลกระทบจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ได้ก�าหนดมาตรการในการจ�ากัดสิทธิของประชาชน อาทิ กิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวทางการเมืองในตลอดช่วง 
ระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่อนคลายลงตามล�าดับ เพื่อให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หรือการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในระดับที่ใกล้เคียง 

ที่มา: Global Peace Index (GPI)
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ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน 010002 จ.2

 
 

 2) ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น 
โดยพิจารณาจากดัชนี ช้ีวัดความสุขโลก โดยใน 
ปี 2564 ใช้ข้อมูลจากปี 2562 - 2563 ส่งผลให้
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ 
ทั่ ว โลก อย ่างไรก็ตาม อันดับของประเทศไทย 
ยังคงที่เม่ือเทียบกับปี 2563 แต่คะแนนรวมลดลง 
จาก 5.999 ในปี 2563 เป็น 5.985 ในปี 2564  
จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565  
ท่ีประเทศไทยต้องอยู ่ในอันดับ 1 ใน 35 ของโลก  
โดยประเด็นท้าทายในปี 2564 จากรายงานดัชนี 
ความสุขได้เน้นเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 โดยมุ ่งเน ้น 2 เรื่องในการวัด 
ความสุขของประเทศ คือ โครงสร้างและคุณภาพ 
ของชีวิตผู ้คนในประเทศและประเมินรัฐบาลใน 
การรับมือกับการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดดังกล่าว  
ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความวิตก
กังวลต่าง ๆ ความเครียด ความท้าทายต่อจิตใจ  
และสุขภาพร่างกาย ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุที่น�ามา 
ซ่ึงความสุขของประชากรในประเทศ อาทิ มาตรการ
ล็อกดาวน์อันท�าให้สุขภาพจิตลดลง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทยเป็น 1 ใน 35 ของโลก 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (คะแนน)

กับเป้าหมายที่ก�าหนด จึงควรเน้นการท�าให้ประเทศไทยเกิดสภาวะแวดล้อมของประเทศที่มีความมั่นคง 
และมีความสงบเรียบร้อย มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะน�าไปสู่บรรยากาศแห่งความรู้สึกผ่อนคลาย 
และปลอดภัยมากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการก�ากับติดตามสภาวะทางการเมืองในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน 
มิให้เกิดเงื่อนไขหรือสถานการณ์แห่งความรุนแรงของประชาชนแต่ละฝ่ายซึ่งอาจกระทบกับดัชนีสันติภาพ 
ของประเทศไทยในอนาคต

54

54

52

46

59.85

5.999

6.008

6.072

ที่มา: Worldhappiness

ที่มา: Worldhappiness
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อย ่ าง ไรก็ตาม รั ฐบาลไทยมีมาตรการที่ ชั ด เจนในการ รับมือกับการแพร ่ ระบาดของเชื้ อ โควิด -19  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการที่ส�าคัญและส่งผลต่อการรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คือ  
การเว้นระยะห่างซึ่งเป็นการท้าทายที่ส�าคัญ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคมส่งผลต่อความสุขของประชากร 
อย่างแพร่หลาย 

 ทั้งนี้  ประเด็นความท้าทายท่ีต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  
โดยสรุปภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก 
และภูมิภาค ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์ของการถ่วงดุลระหว่างประเทศมหาอ�านาจ 
ด้วยเหตุดังกล่าวท�าให้เกิดเง่ือนไข ความสลับซับซ้อนและความท้าทายในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติอยู่เสมอ (2) สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ 
ปัจจุบันแนวโน้มของความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยยังต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดสถานการณ์ที่บานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชน
แต่ละช่วงอายุวัย รวมไปถึงทัศนคติและมุมมองที่แตกต่างกันต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) ความพร้อมของบุคลากรภายในหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง
สมรรถภาพของหน่วยงานในการรับมือภัยความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต และ (4) การบริหาร
จัดการความมั่นคง ควรมีการด�าเนินการอย่างบูรณาการ มีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน สร้างความรับรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยพลเรือนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
โดยทั่วไป รวมท้ังสร้างบรรยากาศของความมั่นคงแบบองค์รวม
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Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ  
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในล�าดับ 1 ใน 55 ของโลก 

 เนื่องจากตัวช้ีวัด WISPI ไม่ได้มีการจัดอันดับมาเป็นเวลานาน จึงได้พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียงใหม่ คือ ระดับ 
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าระดับความปลอดภัยในสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น 
จากปัจจัยที่ส�าคัญ อาทิ อัตราการเกิดคดีฆ่าผู ้อื่นโดยเจตนาอยู่ระดับ 1.64 ต่อประชากร 100,000 คน ท้ังน้ี เม่ือพิจารณา 
จากปัจจัยต่าง ๆ โดยรวมท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแล้ว ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย 
อยู่ในระดับ 60  ส�าหรับระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก ไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัย 
ทางสังคม ประจ�าปี 2564 อยู่ในอันดับท่ี 119 จาก 163 ประเทศ ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

010001

010103

010302

010201010301

010101

010002

010202

010402

010401

010501

010102
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 คนไทยมคีวามจงรกัภกัด ีซือ่สตัย์ พร้อมธ�ารงรกัษาไว้ซึง่สถาบันหลกัของชาต ิสถาบนัศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึเหนีย่วจติใจ 
ของคนไทยสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

 โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ความรู ้ของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา)  
ร้อยละ 69.30 และ (2) กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ร้อยละ 91.30 
ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมทั้ง 2 องค ์ประกอบ อยู ่ที่ร ้อยละ 80.25 ท�าให ้สถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล
จากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 

 โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 จาก 192 ประเทศ (ร้อยละ 63.46) ลดลงจากปี 2561 และ 2562  
(ร้อยละ 66.83 และ 65.87) ซ่ึง และดัชนีเสถียรภาพการเมืองในปี 2563 คะแนนรวม -0.62 คะแนน  ลดลงจากปี 2561  
และ 2562 จาก - 0.80 และ - 0.48 คะแนน ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความส�าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 

 โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาพรวมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้ม 
ในระดับที่ดีขึ้นจากปัจจัยเชิงบวก อาทิ จ�านวนพ้ืนที่ที่มีการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จ�านวน  
5,403 ต�าบล/50 เขต คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของเป้าหมายในพื้นที ่ (2) สถานการณ์ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ โดยสถิต ิ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี 2564 มีจ�านวน 1,336 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และ (3) สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ 
จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทยลดลงเป็นระดับ Tier 2 Watchlist จากเดิมที่รัฐบาลไทยสามารถยกระดับ 
อยู่ที่ Tier 2 ต่อเน่ืองมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง

010201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ความมั่นคง 01

87



 ภาคใต้มคีวามสงบสขุ ร่มเย็น ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลุในปี 2565 คอื (1) จ�านวนงบประมาณด้านความมัน่คง 
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย  
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปรมิาณการเข้า-ออก ของนกัท่องเทีย่ว และมลูค่าการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 10 ต่อปี

 โดยในปี 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.12 ในขณะที่สถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/
สูญเสีย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 53.70 แต่สถิติการเสียชีวิตในปี 2564 ลดลงจากปี 2563  คิดเป็นร้อยละ 42.42 
และปริมาณนักท่องเท่ียวในปี 2564 ลงลดจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.4 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ   
มีความทันสมัยและปฏิบัติได ้จริง ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ในปี 2564 อยู ่ที่ร ้อยละ 67.50 คิดเป ็น 
ร้อยละ 84.38 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประกอบกับการด�าเนินการของหน่วยงานด้านข่าวกรองและประชาคม
ข่าวกรองที่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ข ่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
ระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามแผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาติและแผนความม่ันคงเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการมีแผนเตรียมพร้อมที่ปฏิบัติได้จริง และทุกภาคส่วนมีศักยภาพ 
ในการรับมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเป็นเอกภาพ ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ 
ความรุนแรง ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี 2565 คอื ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง ร้อยละ 80 

 โดยในปี 2564 กองทัพได้พิจารณายกเลิก ปรับลด และเล่ือนการจัดหายุทโธปกรณ์บางรายการออกไปคงเหลือไว ้
เฉพาะที่จ�าเป็น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหารจาก 140 ประเทศ  
ของ Global Firepower ท่ีพิจารณาจากความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องท�าสงครามตามแบบทั้งภาคพื้นดิน  
ในทะเล และในอากาศ ความสามารถการส่งก�าลังบ�ารุง และงบประมาณ ลดลงจาดอันดับที่ 23 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 26  
ในปี 2564 อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ด้านความม่ันคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 3 และได้ขับเคล่ือนเป้าหมายของแผนย่อยโดยการเสริม
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ  
การพัฒนาทางด้านไซเบอร์ และการพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงมีความเป็นไปได้ 
ที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น ก�าหนดค่าสถานะ 
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงทุกมิติกับประเทศมหาอ�านาจ 
และประเทศท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร ์  อาทิ จ�านวนการเยือน จ�านวนความร ่วมมือ ระดับความร ่วมมือ  
ระดับความสัมพันธ์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5-10

 โดยในปี 2564 ไทยได้จัดให้มีการเยือนและการหารือทวิภาคีของผู ้แทนระดับสูงเพื่อยกระดับความสัมพันธ ์ 
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจและมิตรประเทศ พร้อมทั้งส ่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคงกับนานาประเทศ 
ในการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์
ของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ท�าให้สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ 
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย อาทิ จ�านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่่มของไทยในการยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส�าคัญ 
ในกรองอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5-10

 โดยในปี 2564 ไทยได้ผลักดันข้อเสนอส�าคัญที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาจาก 
ความส�าเร็จในการแสดงบทบาทและข้อริเริ่มของไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคล่ือนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
ที่ เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให้บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส�าคัญ ท�าให ้สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คือ  
ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80  

 โดยในปี 2564 ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง อยู่ท่ีระดับร้อยละ 67.78 
คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 และได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยจัดตั้งกลไกภายใต้ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจระดับสากล 
(WISPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 55 ของโลก

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010101

 การเสริมสร ้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มุ ่งเน ้นการสร ้างเสริม
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง การก�าหนดมาตรการในการป้องกัน 
อาชญากรรม ความปลอดภัยในที่สาธารณะ และบนท้องถนน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความเข้มแข็ง มีรายได้
เพียงพอ ได้รับโอกาส สิทธิ ความเสมอภาค มีความตระหนักเข้าใจปัญหาและภัยความมั่นคง พร้อมที่จะร่วม
แก้ไขปัญหาของชาติ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีความส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของทุกภาคส่วน สภาพสังคมที่มีระเบียบ 
และมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ที่มั่นคง มีภูมิคุ ้มกันและชุมชนที่ เข ้มแข็ง มีกลไกป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 
มีเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบรับแจ้งเหตุ และระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงครอบคลุม
ครบถ้วน รวมทั้งการปลูกจิตส�านึก คุณธรรม และจรรยาบรรณให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2564 คือความความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ท�าให้ประชาชนบางส่วนมีอาชีพและรายได้ท่ีไม ่แน่นอน เกิดปัญหาอาชญากรรม 
ที่มุ ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากข้ึน 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต�ารวจระดับสากล (WISPI) โดยเป็นการจัดอันดับ
โดย International Police Science Association 
(IPSA) ซึ่งมีการประเมิน ณ ปี 2559 เป็นปีล่าสุด 
โดยประเทศไทยได้อันดับท่ี 69 จาก 127 ประเทศ 
อย ่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวชี้วัด WISPI ไม ่ได ้ มี 
ก า ร จั ด อั น ดั บ ม า เ ป ็ น เ ว ล า น า น  ส� า นั ก ง า น 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จึงได ้พิจารณา
ตัว ช้ีวัด เทียบเคียงใหม ่  คือ  ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย  
ซึ่งผลการประเมินพบว่าระดับความปลอดภัยในสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยที่ส�าคัญ อาทิ อัตราการเกิด 
คดีฆ ่าผู ้อื่นโดยเจตนาอยู ่ระดับ 1.64 ต่อประชากร 100,000 คน ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
จากช่วงปี 2561 - 2563 ที่อัตรา 2.25  2.20  และ 1.90 ตามล�าดับ จ�านวนคดีท�าร้ายร่างกายสาหัส 
ลดลงร้อยละ 7.79 ส่งผลให้ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อยู ่ในระดับ 
ที่ร ้อยละ 81.18 ซึ่งมีแนวโน ้มความเชื่อ ม่ันสูง ข้ึนจากปี 2561 ที่อยู ่ระดับร ้อยละ 78.71 ในขณะที ่
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อยู ่ในเกณฑ์ 
ระดับ A ที่คะแนน 86.96 ส�าหรับในประเด็นกระบวนการยุติธรรม เรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ของประชาชนต่อการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม และการลดลงของอัตราการกระท�าผิดซ�้า 
ยังอยู ่ ในระดับต�่ ากว ่าเป ้าหมาย ทั้ งนี้  เมื่อพิจารณาจากป ัจจัยต ่าง ๆ โดยรวมท่ีส ่งผลต ่อการบรรล ุ
เป้าหมายแล้วระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย อยู่ในระดับ 60 ส�าหรับ 
ระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม (Societal Safety and Security Domain) ภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก 
หรือ Global Peace Index (GPI) ของสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for  
Economics and Peace : IEP) ไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ประจ�าปี 2564 อยู่ในอันดับที ่
119 จาก 163 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ซ่ึงเป ็นอันดับที่ ดีขึ้นจากปี 2563 ที่อยู ่ ในอันดับ 123   
และปี 2562 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 125  ซึ่งสะท้อนว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ด�าเนินการป้องกัน ปราบปราม 
รวมทั้งเตรียมพร้อมในการปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรม 
และเหตุรุนแรงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วง 
ปี 2564 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอ�านวยความยุติธรรม
และด้านติดตามสถานะคดี การพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานีต�ารวจ (CRIMES) ท่ัวประเทศให้มีความปลอดภัย และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกัน 
การลักลอบน�าข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ (CRIMES) โดยไม่ได ้รับอนุญาต  
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานท่ีทันสมัยส�าหรับใช ้ในงานตรวจสถานที่ เกิดเหตุ การเพิ่มศักยภาพ 
ของเจ ้าหน ้า ท่ีในการเก็บพยานหลักฐาน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสถานที่ เกิดเหต ุ
และการเก็บหลักฐานให้มีความน่าเช่ือถือ การปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การจัดท�าระบบ Safe System 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยของสังคมของประเทศไทย
(ภายใต้ Global Peace Index)

ที่มา: สถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ 

       (Institute for Economics and Peace: IEP)

ผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและเหตุรุนแรงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ36 
มากข้ึน    37 

 38 

                  ที่มา: สถาบันวิจยัดานเศรษฐศาสตรและสันติภาพ (Institute for Economics and Peace : IEP) 39 

การดําเนินงานที่ผานมา การดําเนินงานของหนวยงานดานความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายในชวงป 2564  40 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมลูกระบวนการดิจิทัลดานอํานวยความยตุิธรรมและดานติดตามสถานะคดี 41 
การพัฒนาระบบปองกันการโจมตีทางไซเบอร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ทั่วประเทศใหมี 42 
ความปลอดภัย และมีขอมูลที่นาเชื่อถือ รวมทั้งเฝาระวังปองกันการลักลอบนําขอมูลสวนบุคคลออกจากระบบสารสนเทศ43 
สถานีตํารวจ (CRIMES) โดยไมไดรับอนุญาต การจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณพื้นฐานที่ทันสมัยสําหรับใชในงานตรวจสถานที่44 
เกิดเหตุ การเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ในการเก็บพยานหลักฐาน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสถานที่เกิด45 
เหตุและการเก็บหลักฐานใหมีความนาเชื่อถือ การปรับปรุงศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน การจัดทําระบบ Safe System  46 
เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตและผูบาดเจ็บบนถนน การพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานสายงานปองกันปราบปราม เพื่อให 47 
การปฏิบัติงานปองกันเหตุรายและการปราบปราม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพสังคมที่48 
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเปนการแกไขปญหาการระงับเหตุเบื้องตน ที่มีความสําคัญในการปองกันมิใหเกิดเหตุลุกลามเปน49 
อาชญากรรมที่รายแรงตามมา ตลอดจนติดตามการยกระดับการใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจในพื้นที่ และ50 
ขับเคลื่อนใหเปนไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจตอ 51 
การใหบริการไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จที่เก่ียวของกับการมีเทคโนโลยี   52 
และระบบศูนยรับแจงเหตุ ชองทางการรับบริการในการเขาถึงกระบวนการยตุิธรรม การบังคับใชกฎหมาย และการพัฒนา53 
กฎหมายใหมีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน 54 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย การดําเนินการเพื่อสงเสริมใหประเทศไทยมีระดับความม่ันคงปลอดภัย55 
ภายในประเทศและศักยภาพตํารวจไทยเพิ่มข้ึนไดภายในป 2565 นั้น ยังมีความทาทายจากผลกระทบของการแพรระบาด56 
ของโรคโควิด-19 และความเสี่ยงจากโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว อาชีพและรายไดของ57 
ประชาชนลดลง รวมทั้งการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่เปนชองทางของการกออาชญากรรมและเหตุความรุนแรง58 
ตาง ๆ การปลูกฝงคานิยมที่ผิด โดยเฉพาะการกระทําตอเยาวชนไทยที่ถูกชักจูงไดงาย อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินการ59 
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เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและผู ้บาดเจ็บบนถนน การพัฒนาประสิทธิภาพผู ้ปฏิบัติงานสายงานป้องกัน 
ปราบปราม เพื่อให ้การปฏิบัติงานป ้องกันเหตุร ้ายและการปราบปราม เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล ้องกับสภาพสังคมท่ี เปลี่ ยนแปลงไป ทั้ งยั ง เป ็นการแก ้ ไขป ัญหาการระงับเหตุ เบื้ องต ้น  
ที่ มีความส�าคัญในการป้องกันมิให ้เกิดเหตุลุกลามเป็นอาชญากรรมที่ร ้ายแรงตามมา ตลอดจนติดตาม 
การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีต�ารวจในพื้นที่ และขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางการยกระดับ 
การบริการประชาชนของสถานีต�ารวจ ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให ้บริการไปในทางท่ีดีขึ้น 
ทั้งนี้การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จที่ เกี่ยวข้องกับการมีเทคโนโลยี และระบบ 
ศูนย ์รับแจ ้ ง เหตุช ่องทางการรับบริการในการเข ้ าถึ งกระบวนการยุ ติธรรม การบังคับใช ้กฎหมาย  
และการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย การด�าเนินการเพื่อส ่งเสริมให ้ประเทศไทยมีระดับ 
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทยเพิ่มขึ้นได้ภายในปี 2565 นั้น ยังมีความท้าทาย 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และความเส่ียงจากโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว อาชีพและรายได้ของประชาชนลดลง รวมท้ังการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  
ที่เป็นช่องทางของการก่ออาชญากรรมและเหตุความรุนแรงต่าง ๆ การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด โดยเฉพาะ 
การกระท�าต ่อเยาวชนไทยท่ีถูกชัก จูงได ้ ง ่ าย อย ่างไรก็ตาม เพื่อให ้การด�า เนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเร่งฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และการสกัดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม 
ควบคู่ไปกับการท�าความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ถึงความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ   
แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ในชี วิตและทรัพย ์สินเพิ่มขึ้นที่ก�าหนดไว ้ ในป ี  2565 หน ่วยงานด ้านความมั่นคงควรให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกัน ปราบปราม และแจ้งเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน 
และเอกชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
และการเพิ่มทักษะความรู ้  จิตส�านึก คุณธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐอย ่างต ่อเนื่อง  
ตลอดจนการยกระดับกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐและกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น 
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ�ารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามัคคี ความส�านึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ พร้อมธ�ารงรักษาไว้
ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ การสื่อสารเผยแพร ่ความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องต ่อสถาบันหลักของชาต ิ
และหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา ผ ่านทางกลไกต่างๆ เพื่อให ้ประชาชนมีความเข ้าใจที่ถูกต ้อง รับรู  ้
ถึงความส�าคัญของสถาบันหลัก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย น�ามาซึ่งความเช่ือถือ ความไว้วางใจ  
ความจงรักภักดี พร้อมธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเผยแผ่
หลักค�าสอน เพื่อส ่งเสริมให้มีสถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหน่ียวจิตใจ เพ่ือประพฤติในศีลธรรมอันดี  
และสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้กับประเทศ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง 
ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด จะมุ ่งเน้น 
การตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติ การมีช ่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
และรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม การบูรณาการการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิดอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย  
การยอมรับและความเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม  
และโปร่งใส ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็น
ท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของสถาบันหลัก ซึ่งเกิดจาก
การใช้ช ่องทางสื่อสารต่าง ๆ ในการละเมิดและบิดเบือนความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อสถาบันหลัก ตลอดจน 
ความขัดแย้งทางการเมือง ท่ีน�าสถาบันหลักและศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
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องค์ประกอบด้านองค์ความรู้ของคนไทย
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) = 69.3 %

ที่มา: ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 31 

 32 

           ที่มา : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 33 
 34 
การดําเนินงานที่ผานมา ในชวงป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานตอเนื่องจากป 2563 เพื่อเสริมสราง 35 
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ36 
สงเสริมทัศนคติ คานิยม แบบแผนความเชื่อ ดานการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง37 
เปนประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนาม 38 
พระบรมวงศานุวงศและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อําเภอ การจัดตั้งคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB 39 
Camp) ดานศาสนาไดจัดทําการเผยแพรหลักธรรมผานสือ่ออนไลน การจัดตั้งศูนยอบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจํา40 
มัสยิด การจัดทํายุทธศาสตรการเผยแผและประชาสัมพันธกิจการพระพุทธศาสนา พ. ศ. 2560 – 2564 รวมทั้งการจัดตั้ง41 
ศูนยพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานดานพระพุทธศาสนา ใหประชาชนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข นอม42 
นําหลักธรรมทางศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและมีคานิยมที่ดีงาม และการบริหารจัดการดานศาสนาภายใน43 
องคกรและเครือขายไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการตระหนักรู44 

43%

48%

9%

องคประกอบดานองคความรูของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติ (ดานศาสนา) = 69.3 %

จํานวนหนวยงานภาคีเครือขายจัดกิจกรรม
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา

หมูบานตนแบบเขารวมการคัดเลือกฯ เพ่ิมขึ้น
รอยละ

บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาไดรับการ
พัฒนา เพ่ิมขึ้นรอยละ

33%

29%

38%

องคประกอบดานกิจการดานศาสนาท่ีสามารถสงเสริมความเขาใจอันดี
และการอยูรวมกันของคนในสังคม = 91.3 %

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมความเขาใจเก่ียวกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรม
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (1 ลานคน)

จํานวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีความ
รักความสามัคคีและสามารถอยูรวมกันได (4,000
คน)

จํานวนผูแทนองคการศาสนาที่เขารวม
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธไมนอยกวา 400 คน

องค์ประกอบด้านกิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม = 91.3 %

 31 
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 34 
การดําเนินงานที่ผานมา ในชวงป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานตอเนื่องจากป 2563 เพื่อเสริมสราง 35 
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ36 
สงเสริมทัศนคติ คานิยม แบบแผนความเชื่อ ดานการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง37 
เปนประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนาม 38 
พระบรมวงศานุวงศและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อําเภอ การจัดตั้งคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB 39 
Camp) ดานศาสนาไดจัดทําการเผยแพรหลักธรรมผานสือ่ออนไลน การจัดตั้งศูนยอบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจํา40 
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29%
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จํานวนผูเขารวมกิจกรรมความเขาใจเก่ียวกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรม
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (1 ลานคน)

จํานวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีความ
รักความสามัคคีและสามารถอยูรวมกันได (4,000
คน)

จํานวนผูแทนองคการศาสนาที่เขารวม
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธไมนอยกวา 400 คน

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ส� านั ก งาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีการประมวล 
วิ เคราะห ์จากข ้อมูลป ัจจัยที่ส� าคัญต ่าง ๆ โดย 
พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ความรู้
ข อ ง ค น ไ ท ย เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า บั น ห ลั ก ข อ ง ช า ติ  
(ด ้านศาสนา) ร ้อยละ 69.30 มีป ัจจัยประกอบ  
อาทิ จ�านวนหน่วยงานภาคีเครือข ่ายจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 65 หน่วยงาน 
และ (2) กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริม 
ความเข ้ า ใจอันดี และการอ ยู ่ ร ่ วมกันของคน 
ในสังคม ร ้อยละ 91.30 มีป ัจจัยประกอบ อาทิ 
จ� านวนผู ้ เข ้ าร ่ วมกิจกรรมความเข ้ า ใจเกี่ ยวกับ 
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา และการน�าหลัก
ธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 9,901,205 คน 
จ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรัก  
ความสามัคคีและสามารถอยู ่ร ่วมกันได้ 3,000 คน 
จ�านวนผู ้แทนองค ์การศาสนาที่ เข ้าร ่วมกิจกรรม 
ศาสนิกสัมพันธ์ 1,500 คน ทั้งนี้ ผลการประเมิน 
โดยรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ อยู่ท่ีร้อยละ 80.25

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช ่วงป ี 2564 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ ด้านการเมือง การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติส�าหรับ
อ�าเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
12 อ�าเภอ การจัดตั้งค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) ด้านศาสนาได้จัดท�าการเผยแพร่
หลักธรรมผ่านสื่อออนไลน์ การจัดตั้งศูนย์อบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด การจัดท�ายุทธศาสตร ์
การเผยแผ ่และประชาสัมพันธ ์กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 – 2564 รวมท้ังการจัดตั้ งศูนย  ์
พระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ให ้ประชาชนในสังคมอยู ่ร ่วมกัน 
อย ่ างสันติสุข  น ้อมน� าหลักธรรมทางศาสนาเป ็นแนวทางในการด� า เนินชี วิตและมีค ่ านิยมที่ ดี งาม  
และการบริหารจัดการด้านศาสนาภายในองค์กรและเครือข่ายได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในด้านการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติ การสร้าง
ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน  
และสร้างการยอมรับและเช่ือมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

ตัวชี้วัดทางสังคม
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  การด�าเนินการที่ เกี่ยวข ้องกับสถาบันหลักของชาติ
เป ็นประเด็นที่ มีความอ ่อนไหว ป ัจจุบันยังมีการแอบอ้างและน�าสถาบันหลักและศาสนามาเก่ียวข ้อง 
และสร ้างความขัดแย้งต ่อฝ ่ายตรงข ้ามที่ เห็นต ่าง โดยการใช ้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว  
และสร้างการโน้มน้าวใจให้กระท�าผิด ซึ่งความแตกแยกทางทัศนคติและความคิดของคนในชาติดังกล่าว  
เป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญในการสร้างความปรองดอง การสร้างความศรัทธาต่อสถาบันหลัก และการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
กับการรับฟังความคิดเห็นต่างของคนทุกฝ่าย การสร้างความเข้าใจในค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติ 
ของคนทุกช่วงวัย เพื่อร่วมหาทางออกของความขัดแย้งร่วมกัน ตลอดจนเร่งพัฒนาโครงสร้างด้านศาสนา 
และความศรัทธาของประชาชน เพื่อรักษาไว้ซ่ึงสถาบันศาสนาท่ียึดเหน่ียวจิตใจคนในสังคม และลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันให้บรรเทาลง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  
ที่ ไม ่น� า ไปสู ่ ความขัดแย ้ งของคนในสั งคม ห รือการบิด เบือนข ้อ เท็จจริ งของสถาบันหลักของชาติ  
การเสริมสร้างความรู ้ความถูกต้องที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เพ่ือสร้างความจงรักภักดีของคนทั้งชาติ 
ที่ผ ่านกลไกและสื่อต ่างๆ อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมกลุ ่มเป ้าหมายทุกช่วงวัย ควบคู ่ไปกับการยอมรับ 
ความหลากหลาย การรับฟ ังความคิดต ่างอย ่างเข ้าใจและหาจุดร ่วมของความคิดของคนในสังคม  
การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และการบังคับใช้กฎหมายกับคนทุกฝ่าย 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้าง กฎ ระเบียบ และบังคับใช้ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเคร่งครัดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกศาสนา 
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความสงบสุขและพัฒนาประเทศ
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010103

 มุ่งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล โดยการมีสถาบันทางการเมือง และระบบการตรวจสอบ/ถ ่วงดุลอ�านาจอธิปไตยที ่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ระบบราชการท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ การยับยั้งการทุจริตประพฤติ
มิชอบที่เป ็นธรรม การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจน 
การเคารพความแตกต ่างหลากหลายของคนทุกกลุ ่ม  ซึ่ ง เป ็นองค ์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อน 
และเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลสูงข้ึน โดยต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือง และนักการเมืองที่มีความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการ 
ที่โปร่งใส กฎหมาย/กฎระเบียบที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเมืองที่มีธรรมาภิบาล การติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงานของพรรคการเมืองอย่างต ่อเนื่อง และการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อต ่อเสถียรภาพ 
ทางการเมือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมายในป ี  2564 คือ สถาบันทางการเมืองที่ ยั งอ ่อนแอ  
หลายพรรคการเมืองไม ่สามารถเป ็นท่ีพึ่งหลักของระบอบประชาธิปไตย ไม ่สามารถใช ้ เป ็นเครื่องมือ 
ในการแสดงออกถึงความต้องการและคุ ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนได ้อย ่างแท้จริง ตลอดจน 
ประชาชนบางกลุ ่มยังขาดจิตส�านึกและความเข ้าใจที่ถูกต ้องของระบอบประชาธิปไตย ที่ต ้องยึดมั่น 
ในหลักการและนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน
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Thailand - Government Effectiveness: Percentile Rank 30 

 31 
ที่มา : https://tradingeconomics.com/thailand/government-effectiveness-percentile-rank-wb-data.html 32 

 33 
การดําเนินงานที่ผานมา การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายในชวงป 2564 ไดใหความสําคัญกับการถอดบทเรียนและ34 
การจัดการความรูดานการเลือกตั้ง การสรางและขยายเครือขายภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมและความเปน35 
หุนสวนในการจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (Civic Election Partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดีในแวดวง36 
คุณธรรมเขาสูระบบการเมือง การสงเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองใหเขมแข็ง เปนพรรคการเมืองของประชาชนและมี37 
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การพัฒนาระบบการแจงเหต ุปองปราม 38 
และปราบปรามการทุจริต ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งดาน39 
สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมและกฎหมายแกประชาชน ซึ่งมีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการสรางความรู40 
และความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของพรรค41 
การเมือง ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ ชองทางการเขามามีสวนรวมของประชาชนในดานการเมือง การติดตามและ42 
ประเมินผลการดําเนินงานของพรรคการเมือง และการสรางวัฒนธรรมความเปนประชาธิปไตย 43 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย ประเด็นความทาทายที่ตอเนื่องมาจากป 2563 คือ ความแตกแยกทาง44 
ความคิด คานิยม และวัฒนธรรม ที่สงผลใหมีความขัดแยงและการตอตานทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และมีความชัดเจนวา 45 
นอกจากเปนความขัดแยงทางการเมืองของคนแตละกลุมแลว ยังเปนความขัดแยงทางความคิดและทัศนคติตอการเมือง46 
และการปกครองของคนแตละชวงวัย ที่มีแนวโนมและมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ปญหาการแยงชิง47 
ผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น  และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองและ48 
ประชาชนบางกลุม ก็ยังไมสามารถขจัดออกไปไดจากสังคมไทย อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม49 
เปาหมาย จึงควรมุงเนนใหความสําคัญกับการรับฟงและเคารพในความคิดตางที่หลากหลายของประชาชนทุกวัยและอาชีพ 50 
เพื่อหาจุดรวมในการแกปญหาที่เปนที่นาพึงพอใจรวมกันของทุกฝาย และลดระดับของความขัดแยงและความรุนแรงใน51 
สังคม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานและการบริหารจัดการของพรรคการเมือง 52 
เพื่อใหสถาบันการเมืองมีธรรมาภิบาลและสามารถเปนตัวแทนที่คุมครองผลประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริง  53 

สถานการณ ์ ก า รบร รลุ เ ป ้ า หมาย  โ ดย ดั ชนี 
ประสทิธผิลของรฐับาล (Government Effectiveness 
Index) จากการประเมินของธนาคารโลก ณ ปี 2563 
(ร ้อยละ 63.46) ลดลงจากปี 2561 และ 2562 
(ร้อยละ 66.83 และ 66.35) โดยประเทศไทยอยู ่ 
ในอันดับที่  67 จาก 192 ประเทศ และดัชนี
เสถียรภาพการเมืองในปี 2563 (-0.62 คะแนน) 
ลดลงจากป ี  2561 และ 2562 ( -0 .80 และ  
-0.48 คะแนน) ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร ่งการเพิ่ม 
ธรรมาภิบาลด ้านการเมืองยกระดับคุณภาพของ 
การบริการสาธารณะ เร ่งด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว ้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือต ่อความมุ ่งมั่น 
ของรัฐบาลในนโยบายดังกล่าว พร ้อมทั้งสร ้างความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองการควบคุม 
และใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การควบคุมการทุจริตของภาคระบบราชการ การส่งเสริมเสรีภาพทางการเมือง 
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือน�าไปสู ่การลด 
ความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช ่วงป ี 2564 ได ้ให ้ความส�าคัญ 
กับการถอดบทเรียนและการจัดการความรู ้ด ้านการเลือกต้ัง การสร ้างและขยายเครือข่ายภาคเอกชน 
และประชาชนให้มีส ่วนร่วมและความเป็นหุ ้นส่วนในการจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (Civic Election  
Partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดีในแวดวงคุณธรรมเข้าสู ่ระบบการเมือง การส่งเสริม 
และสนับสนุนพรรคการเมืองให ้เข ้มแข็ง เป ็นพรรคการเมืองของประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ป้องปราม  
และปราบปรามการทุจริต ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมท้ังการเสริมสร ้าง 
ความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส ่วนร่วมและกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จในด้านการสร้างความรู ้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
การส ่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพรรคการเมือง ระบบการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิภาพ ช ่องทาง 
การเข ้ามามีส ่วนร ่วมของประชาชนในด ้านการเมือง การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
พรรคการเมือง และการสร้างวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย
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ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ประเด็นความท้าทายที่ต ่อเนื่องมาจากปี 2563 คือ  
ความแตกแยกทางความคิด ค ่านิยม และวัฒนธรรม ที่ส ่งผลให ้มีความขัดแย ้งและการต ่อต ้านทาง 
การเมืองที่ยืดเยื้อ และมีความชัดเจนว่า นอกจากเป็นความขัดแย้งทางการเมืองของคนแต่ละกลุ ่มแล้ว  
ยังเป็นความขัดแย้งทางความคิดและทัศนคติต่อการเมืองและการปกครองของคนแต่ละช่วงวัย ที่มีแนวโน้ม 
และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอย่างต ่อเน่ือง นอกจากนั้น ป ัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ ่มต ่าง ๆ  
ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองและประชาชน 
บางกลุ ่ม ก็ยังไม่สามารถขจัดออกไปได้จากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป ้าหมาย จึงควรมุ ่ ง เน ้นให ้ความส�าคัญกับการรับฟ ังและเคารพในความคิดต ่างที่หลากหลาย 
ของประชาชนทุกวัยและอาชีพ เพื่อหาจุดร ่วมในการแก้ป ัญหาที่ เป ็นที่น ่าพึงพอใจร ่วมกันของทุกฝ ่าย  
และลดระดับของความขัดแย ้งและความรุนแรงในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมใน 
การตรวจสอบการท�างานและการบริหารจัดการของพรรคการเมือง เพ่ือให้สถาบันการเมืองมีธรรมาภิบาล 
และสามารถเป็นตัวแทนท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส ่วนต ้องให ้ความส�าคัญกับความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ต้องเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันของระบอบประชาธิปไตย 
โดยควรพิจารณาถึงรูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจที่เหมาะสมให้แก่คนแต่ละช่วงวัย 
พิจารณาแนวทางการได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมอย่างแท้จริง  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมืองและรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การท�างานของพรรคการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เป ็นธรรม  
เหมาะสม และโปร ่งใส ท่ีเอื้อต ่อการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเมืองที่มี เสถียรภาพ 
และธรรมาภิบาลต่อไป 
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การป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ ่งเร ่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันให้หมดไป พร้อมพัฒนากลไก 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวาง
แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาตามล�าดับเร ่งด ่วนของปัญหาท่ีมีอยู ่  การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน 
และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งที่มีอยู่
ในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะสามารถ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด จะมุ ่งเน้นกลไกการบริหารจัดการที่มีการบูรณาการ 
ในระดับนโยบายและการปฏิบัติ  การบูรณาการฐานข ้อมูลด ้านความมั่นคงและขีดความสามารถใน 
การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การมีศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุที่รวดเร็ว การสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายชุมชน  
ภาคเอกชน และความร่วมมือกับต่างประเทศ กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
และการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในลักษณะ 
ที่มีวิวัฒนาการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ถึงแม้จะมีการปราบปราม
อย่างต่อเน่ือง แต่การจับกุมและด�าเนินการทางกฎหมายต่อเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส�าคัญ ยังมีอุปสรรค 
ในการด�าเนินงาน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
การบรรลุเป้าหมายจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเด็นความมั่นคงที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา 
ยาเสพติด ภาพรวมการแก ้ไขป ัญหายาเสพติดในป ัจจุบันพบว ่ามีแนวโน ้มในระดับที่ ดีขึ้นจากป ัจจัย 
เชิงบวก อาทิ จ�านวนผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 – 24 ปี) มีจ�านวน 5,009 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.65 ของจ�านวนผู้เสพรายใหม่ทั้งหมดทุกช่วงวัย (9,337 คน) จ�านวนพื้นที่ที่มีการจัดการ 
เพ่ือเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จ�านวน 5,403 ต�าบล/50 เขต (5,453 แห่ง) คิดเป็น 
ร้อยละ 90.49 ของเป้าหมายในพื้นที่  ที่มีป ัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 5,976 ต�าบล/50 เขต  
(6,026 แห่ง) ผู ้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) จ�านวน 89,962 ราย คิดเป ็นร ้อยละ 65.58 ของเป ้าหมาย 
ผู ้ป ่วยยาเสพติดฯ จ�านวน 137,180 ราย (2) สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ในปี 2564  
มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน โดยสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี 2564  มีจ�านวน 1,336 ครั้ง ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบในห้วงปี 2560 - 2563 (3,237 2,520 2,470 และ 2,250 ครั้ง ตามล�าดับ)  
(3) สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons  
Report: TIP Report) ได ้ปรับสถานะของประเทศไทยลดลงเป็นระดับ Tier 2 Watchlist จากเดิม 
ท่ีรัฐบาลไทยสามารถยกระดับอยู่ที่ Tier 2 ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ส�าหรับจ�านวน 
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได ้รับการคุ ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศในปี 2564  
มีจ�านวน 98 คน หรือคิดเป ็นร ้อยละ 100 จากจ�านวนผู ้ เสียหายท้ังหมด ในขณะท่ีแรงงานต่างด ้าว 
และแรงงานไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จ�านวน 864,696 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.77 ของแรงงานทั้งหมด ทั้ งนี้  จากการที่  สมช. ได ้ประเมินผลตามตัวชี้วัด และวิเคราะห ์ป ัจจัย 
ในภาพรวมใน 3 องค์ประกอบส�าคัญ คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ์ และการแก้ไขป ัญหาการค ้ามนุษย ์แล ้ว สรุปได ้ว ่าระดับความส�าเร็จในการแก้ไขป ัญหา 
ความม่ันคงในปัจจุบันโดยรวม ดีข้ึนร้อยละ 26.98 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.96 ของเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
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การดําเนินงานที่ผานมา ในป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความมั่นคง โดยการดําเนินงาน42 
ดานแกไขปญหายาเสพติด อาทิ การวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองคความรูสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด  43 
การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพยสินเชิงรุก โดยในปงบประมาณ 2564 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 44 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสินเครือขาย 45 
ยาเสพติดรายสําคัญได จํานวน 7 คร้ัง 72 เครือขาย รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,741,886,362 บาท  นอกจากนั้น ดําเนินการ46 
สรางพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด โดยการจัดการพื้นที่ใหมีศักยภาพในการลดอุปสงคยาเสพติด ใหความสําคัญกับการ47 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสรางพื้นที่ปลอดภัย เพื่อใหมีระบบดูแลชวยเหลือ48 
และเฝาระวังปญหาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและไมสงผลใหปญหายาเสพติดกระทบ49 
ตอความม่ันคงของประเทศชาติ การสรางเครือขายความรวมมือในระดับพื้นที่ โดยการพัฒนาความรวมมือในการปองกัน50 
ยาเสพติด การอํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุมการคายาเสพติดและการพัฒนาระบบงานดานการขาวยาเสพติด  51 
เพื่อดําเนินการตัดวงจรทางการเงินของเครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ รวมทั้งการประสานงานรวมกันในการ52 
แลกเปลี่ยนขาวสาร กรณีที่มีการจับกุมรายสําคัญอยางตอเนื่อง สําหรับการดําเนินการแกปญหาความมั่นคงทางไซเบอร  53 
ไดดําเนินการจัดหาชุดเคร่ืองมือสนับสนุนการตรวจคนและวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอรและจัดหาอุปกรณ 54 
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ดานการคนหา และตรวจสอบเนื้อหาในระบบอินเตอรเน็ต ที่เขาขายความผิด 55 
ทางอาญา หรือมีเนื้อหาที่กระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดหาชุดอุปกรณและโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ56 
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย สามารถใหบริการงานตามภารกิจไดมีปริมาณมากข้ึน 57 
สําหรับการดําเนินงานแกไขปญหาการคามนุษย ไดดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ58 
กรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ดานการตอตานการคามนุษย การปองกัน59 
การคามนุษยดานแรงงานตางดาว โดยใหแรงงานตางดาว นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการไดรับความรู  60 
ความเขาใจ เก่ียวกับสิทธิ หนาที่ กฎระเบียบ หลักเกณฑตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการคามนุษย ตลอดจนการสืบสวน61 
และปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่ง 62 
การดําเนินงานดังกลาว มีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กลไกการบูรณา63 
การในระดับนโยบายและปฏิบัติ การปฏิบัติงานเชิงรุก การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงและขีดความสามารถ 64 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
โดยการด�าเนินงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินเชิงรุก โดยในปีงบประมาณ 2564 ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด�าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรายส�าคัญได้ จ�านวน 7 คร้ัง 72 เครือข่าย รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 3,741,886,362 บาท  นอกจากนั้น ด�าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด โดยการจัดการพื้นที ่
ให ้มีศักยภาพในการลดอุปสงค ์ยาเสพติด ให ้ความส�าคัญกับการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน  
การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและไม่ส ่งผลให้ปัญหายาเสพติดกระทบ 
ต ่อความมั่ นคงของประเทศชาติ  การสร ้ าง เครือข ่ ายความร ่ วมมือในระดับพื้ นที่  โดยการพัฒนา 
ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด การอ�านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ ่มการค้ายาเสพติดและ 
การพัฒนาระบบงานด ้ านการข ่ าวยา เสพติด เ พ่ือด� า เนินการ ตัดวงจรทางการ เ งินของ เครือข ่ าย 
การค้ายาเสพติดรายส�าคัญ รวมทั้งการประสานงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร กรณีที่มีการจับกุม 
รายส�าคัญอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับการด�าเนินการแก้ป ัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ได ้ด�าเนินการจัดหา 
ชุดเครื่องมือสนับสนุนการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการค้นหา และตรวจสอบเน้ือหาในระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีเข้าข่ายความผิด 
ทางอาญา หรือมีเนื้อหาที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดหาชุดอุปกรณ์และโปรแกรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถให้บริการงาน 
ตามภารกิจได้มีปริมาณมากขึ้น ส�าหรับการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้ด�าเนินการส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกรณีการกระท�าความผิดฐานค ้ามนุษย ์  ส ่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 
โดยให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการได้รับความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิ 
หน ้าที่  กฎระเ บียบ หลัก เกณฑ ์ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข ้องกับการค ้ ามนุษย ์  ตลอดจนการสืบสวน 
และปราบปราม เพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท�าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและปฏิ บัติ  การปฏิบัติ งานเชิ งรุก  การบูรณาการฐานข ้อมูล 
ด้านความมั่นคงและขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว ความร่วมมือกับต่างประเทศและความสัมพันธ์ 
อันดีกับต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีแหล่งผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป็นความท้าทายในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย เน่ืองจากถึงแม้จะมีการปราบปรามผู้ลักลอบ 
น�าเข้า หรือจ�าหน่ายยาเสพติดในประเทศได้จ�านวนมาก แต่ไม่สามารถใช้กฎหมายของไทยในการขจัด 
แหล่งผลิตยาเสพติดท่ีมีอยู ่ในประเทศอ่ืนได้ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประเทศไทยในระยะยาว  
ในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ การขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์ เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับ 
การเตรียมความพร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต 
ส�าหรับด้านการค้ามนุษย์ ภาครัฐยังขาดการประสานงานกับภาคประชาสังคมและเอกชนในการสืบสวน 
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และได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของการค้ามนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อผู ้เสียหาย รวมท้ังมีการทุจริตและเข้าไป
เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให ้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมาย จึงควรมุ ่ ง เน ้นการให ้ความส�าคัญกับการสร ้าง 
เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในการแก้ไขความมั่นคงต่าง ๆ ร่วมกัน การเร่งพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ให้สามารถรองรับการพัฒนา
และวิวัฒนาการของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก�าหนด
มาตรการที่เข้มงวด และปิดช่องโหว่ส�าหรับการเข้าไปมีส่วนในการประพฤติมิชอบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  
ที่ มี ระบบฐานข ้อมู ล ท่ี มีประสิทธิภาพและ เชื่ อม โยงกันอย ่ า ง เป ็นระบบทั้ งประ เทศการสนับสนุน 
การด�าเนินงานจากภาคประชาสังคม เอกชน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการเผชิญเหตุอย ่างสม�่าเสมอ การบังคับใช ้กฎหมายให ้สอดคล้องกับบริบท 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อหน่วยงานรัฐ
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การป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

  ได้แก่ (1) จ�านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพ้ืนทีจ่งัหวดั ชายแดนใต ้ลดลงรอ้ยละ 10 ตอ่ป ี(2) สถติจิ�านวนเหตรุนุแรง/สญูเสยี 
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ่งการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง เศรษฐกิจในพื้นที่
ได ้รับการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส ่วนร่วม 
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร ์
พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป ้าหมายดังกล ่าวให ้บรรลุได ้ตามที่ก�าหนด จะต ้องอาศัย 
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม พร้อมการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ การมีเทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่ การสร้าง 
ความเข้าใจ ทั้งจากภายในพื้นท่ี จากนอกพื้นที่ และจากต่างประเทศ การบริหารจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่มีการบูรณาการการท�างานของภาครัฐและภาคีเครือข่าย การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทาง
สันติวิธี คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขัน  
การลดความเหลื่อมล�้า การเรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม  
และศาสนา คนในชุมชนมีความไว้วางใจกัน มีการปลูกจิตส�านึกและยอมรับความแตกต่าง ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายในปี 2564 คือ ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
เป็นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นท่ีและปริมาณการเข้าออกของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภายใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�านวน 9,563 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 (10,641 ล้านบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 10.12 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี)  ในขณะท่ีสถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/ 
สูญเสีย ถึงแม้ว่าปี 2564 มีจ�านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ จ�านวน 88 เหตุการณ์ เพ่ิมขึ้นจากปี 2563  
(54 เหตุการณ์) คิดเป็นร้อยละ 53.70 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) แต่สถิต ิ
การเสียชีวิตในปี 2564 มีจ�านวน 40 คน ลดลงจากปี 2563 (66 คน) คิดเป็นร้อยละ 42.42 ซ่ึงบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) และสถิติผู ้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความม่ันคงในพื้นที ่
ปี 2564 จ�านวน 92 คน ลดลงจากปี 2563 (105 คน) คิดเป็นร้อยละ 20 ส�าหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2564 ท่ีเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 683,365 คน ลงลดจาก 
ปี 2563 (2,777,412 คน) คิดเป็นร้อยละ 75.4 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)  
ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีการล็อกดาวน์ประเทศ ส�าหรับมูลค่า 
การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 10,616 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563  
ร้อยละ 56.99 ซึ่งบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานด้านการอ�านวยการความยุติธรรม 
ที่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ การส ่งเสริมการอยู ่รวมกันอย ่างสันติ 
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่ การช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส การเพิ่มประสิทธิภาพงานข ่าวกรอง การบูรณาการฐานข ้อมูลด ้าน 
ความม่ันคงพื้นที่  การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรักษาความ 
ปลอดภัยครูและสถานศึกษา ซึ่ งการด�า เนินงานดังกล ่าว มีความสอดคล ้องกับป ัจ จัยความส�า เร็จ 
ในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบังคับใช้ 

010202

ความมั่นคง01

104



กฎหมายอย่างเป็นธรรม การเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ การบูรณาการการท�างานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี คุณภาพการศึกษาความสอดคล้องของการศึกษา 
กับชุมชน การเรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และศาสนา  
การปลูกฝ ังจิตส�านึก และทัศนคติที่ดีต ่อการยอมรับความแตกต ่าง และการอยู ่ร ่วมกันภายใต ้สังคม 
พหุวัฒนธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย เหตุการณ์ความไม ่สงบที่ยังมีอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง และ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการการล็อกดาวน์ประเทศ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
และของจั งหวัดชายแดนภาคใต ้  โดยเฉพาะส ่ งผลกระทบด ้านการท ่อง เ ท่ียว ซ่ึง เป ็นแหล ่ งรายได ้ 
ที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
กับการส ่งเสริมการอยู ่ ร ่วมกันโดยสันติและเคารพต ่อความเห็นต ่าง รวมทั้ ง เสริมสร ้างความเข ้าใจ 
อย่างถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อภาครัฐ ตลอดจน 
การเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพื้นที่ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่ รวมถึงบูรณาการฐาน
ข้อมูลความมั่นคง เพื่อการลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้ง 
การบังคับใช ้กฎหมายเป ็นไปได ้อย ่างเป ็นธรรมและสามารถเยียวยาผู ้ที่ รับผลกระทบจากเหตุการณ  ์
ในพื้นที่  โดยการบริหารจัดการและแนวทางแก ้ไขป ัญหา ควรมีการบูรณาการการท�างานของภาครัฐ 
และภาคีเครือข่าย อ�านวยการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนการสร ้างความไว ้วางใจของคนในชุมชนต่อเจ ้าหน้าท่ี รัฐ และความส�านึกความเป ็นพลเมือง 
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกและทัศนคติท่ีดีต่อการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
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การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010301

 มุ ่งพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
งานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ สามารถน�าผลผลิตด้านข่าวกรอง
ไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือ
ภัยคุกคามด้วยข่าวกรองที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนและกระจายข่าวสารส�าคัญ 
แก่ประชาชน ด�าเนินการพร้อมกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการเผชิญความเสี่ยงและเหตุการณ์ในภาวะ 
ไม่ปกติ ที่มีการบูรณาการ ผนึกก�าลัง ทรัพยากร และขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ให้สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรวบรวม แลกเปลี่ยน และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการ 
โดยก�าหนดกลไกในการสั่งการ การบูรณาการ การประสานความร่วมมือ การกระจายข้อมูลข่าวสาร  
และการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าว 
และประชาคมข่าวกรองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
เป็นประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการติดตามผลการด�าเนินงานและวิเคราะห์สถานการณ์การบรรลุ 
เป ้าหมายของแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ.1) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือน 
เป้าหมายประเด็นแผนแม่บท (จ.2) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3)  
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บทย่อย
โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย พบว่า ประสิทธิภาพของ 
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ในปี 2564 อยู ่ที่ร ้อยละ 67.50 คิดเป็นร้อยละ 84.38 
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ของค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 และเมื่อน�ามาพิจารณาประกอบกับการด�าเนินการของหน่วยงาน
ด้านข่าวกรองและประชาคมข่าวกรองที่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองให้สามารถรับมือและแจ้งเตือนภัยคุกคามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ และทวีความรุนแรงขึ้น 
ในปี 2564 แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยซ่ึงเคยได้รับการจัดอันดับในด้านการฟื ้นตัว 
ของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Global Recovery Index) ของดัชนี Global 
COVID-19 Index (GCI) ให้อยู ่ในอันดับที่ 1 จาก 184 ประเทศ (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) มาอยู่ใน 
อันดับท่ี 163 จาก 180 ประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ
ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
จึงสามารถควบคุมการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให ้ประเทศไทย 
กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับท่ี 52 จาก 180 ประเทศ (ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) สะท้อนถึงการมีแผนเตรียม
พร้อมที่ปฏิบัติได้จริง และทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเป็นเอกภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้

ที่มา: http://covid19.pernandu.org/Thailand#recforecast

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในป ี  2564 หน ่วยงานด ้านข ่าวกรองและประชาคมข ่าวกรอง ได ้ขยาย 
ความเ ช่ือมโยงระบบฐานข ้อมูลด ้านการข ่าวในประชาคมข ่าวกรอง ระหว ่าง 3 หน ่วยงาน ได ้แก ่  
ส�านักการข่าว กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ 
กองทัพไทย และหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก จัดท�าแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง พ.ศ. 2564 - 2565 
ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน/สถาบันทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ด้านการข่าวในประชาคมข่าวกรอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ประมาณการ ปฏิบัติการ  
และด้านดิจิทัล พัฒนาบุคลากรด้านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่าย 
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร ้างความเป ็นวิชาชีพ ความรู ้  ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์  
และการปฏิบัติการด้านการข่าว นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ความเสี่ยงและในภาวะ 
ที่ไม่ปกติ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
สนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจัดการฝึก/ทดสอบแผน 
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เผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C - MEX) 
การบริหารวิกฤตการณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ในรูปแบบการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table 
Top Exercise : TTX) ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ และการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และ Nuclear Safety and Security Commission (NSSC) ของสาธารณรัฐเกาหลี  
เพ่ือเตรียมพร้อมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ  
และทุกระดับความรุนแรง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีแผนงาน/โครงการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 อาทิ การสร้างและขยายเครือข่ายแจ้งเตือนข่าวภาคธุรกิจการค้าและสถานประกอบการ  
ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ 2 พื้นที่  จากพื้นที่ เป ้าหมาย 4 พ้ืนที่  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ด�าเนินการได้ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย 

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 เนื่องจากการกลายพันธุ ์ 
และการดื้อยาของไวรัส อาจท�าให ้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นภายในประเทศ ในขณะที่มาตรการ 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร ่งครัดจะกระทบต่อกิจกรรมที่ต ้องมีผู ้ เข ้าร ่วมเป็นจ�านวนมาก 
นอกจากนี้  การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิด -19 ยั งบดบั งความส� า คัญของภัยคุกคาม ท่ีกระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติในด้านอื่น ส่งผลให้ความเข้มข้นในการเฝ้าระวังภัยอื่น ๆ ลดลง จนอาจทวีความรุนแรง 
และกลายเป็นความเสี่ยงของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ก�าหนดโครงการ
ส�าคัญเพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และ/หรือภัยด้านความมั่นคงที่ประเทศต้องมีการเตรียม 
ความพร้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�าเตรียมแผนรองรับ 
ภัยดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและมีความหลากหลายทางภาษา เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจ
ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการข่าวกรองต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
พร้อมทั้งเร่งรัดการด�าเนินการแผนงาน/โครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการให้เสร็จส้ินโดยเร็ว อาทิ การปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้าง
และขยายเครือข่ายแจ้งเตือนข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและภัยคุกคามความม่ันคง และการพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการ สั่งการ บูรณาการ และประสานความร่วมมือ ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ควรผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
แผนงานรองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ก�าหนดหลักสูตรและคู ่มือในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมท้ังพัฒนาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับใหม่ให้มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
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การพัฒนาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภัยคกุคามทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงของชาติ

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ 
และทุกระดับความรุนแรง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ ่งจัดท�าแผนพัฒนาและผนึกก�าลังทรัพยากรและขีดความสามารถของกองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป ็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถรับมือกับภัยคุกคามได ้ทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
โดยการเตรียมก�าลังและใช ้ก�าลังเพื่อการป ้องปราม แก ้ไข และยุติความขัดแย ้งด ้วยการปฏิบัติการ 
ร ่วมเป ็นหลัก การพัฒนาปฏิบัติการไซเบอร ์เพื่อความมั่นคง การส ่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมาตรฐานทางทหาร พัฒนาระบบระดมสรรพก�าลัง ระบบก�าลังส�ารอง  
และระบบทหารกองประจ�าการอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ การเตรียมก�าลัง การใช้ก�าลัง การผนึกก�าลังเพื่อป้องกันประเทศ  
และการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน ์ของชาติ และมีประเด็นท ้าทาย 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงให้พร ้อมเผชิญภัยคุกคามที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ภายใต้ผลกระทบ 
จากสถานการณ์ด ้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค และภาวะที่ประเทศต้องระดมสรรพก�าลัง 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เยียวยาประชาชน และฟื้นฟูประเทศ
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สถานการณ ์การบรรลุเป ้าหมาย  เนื่ องจากใน 
ป ี  2564 กองทัพได ้พิจารณายกเลิก  ปรับลด  
และเลื่อนการจัดหายุทโธปกรณ์บางรายการออกไป
คงเหลือไว้เฉพาะที่จ�าเป็น เพื่อปรับลดงบประมาณ
ของกองทัพไปสนับสนุนภาร กิจในการป ้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และช่วยเหลือ 
เยียวยาประชาชนท่ีได ้รับความเดือดร ้อน ส ่งผล 
ให ้การจัดอันดับความแข็งแกร ่ งด ้ านการทหาร 
ใ นป ี  2 564  ( 2 021  M i l i t a r y  S t r en g t h  
Ranking)  จาก 140 ประเทศ ของ Global 
F i repower  ที่ พิ จ ารณาจากความพร ้ อมและ 
คว ามสามา รถ ในกา ร รบ เมื่ อ ต ้ อ งท� า ส งค ร าม 
ตามแบบทั้ งภาคพื้นดิน ในทะเล และในอากาศ  
ความสามารถการส่งก�าลังบ�ารุง และงบประมาณ 
ซึ่ งไทยถูกจัดอันดับความพร ้อมของยุทโธปกรณ  ์
บางรายการอยู ่ ในระดับต�่ า เมื่ อ เปรียบเทียบกับ
นานาประเทศ จึงส่งผลให้ในปี 2564 ไทยถูกจัดอยู ่
ในอันดับที่  26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่  23  
ในป ี  2563 อย ่างไรก็ตาม จากการติดตามผล 

ที่มา: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ปี 2564
(2021 Military Strength Ranking)

ที่มา: https://www.globalfirepower.com/
       countries-military-strengh-detail.php?country_id-thailand

การด�าเนินงานและวิ เคราะห ์สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมายของแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น 
แผนแม่บท (จ.1) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายประเด็นแผนแม่บท (จ.2) ร่วมกับหน่วยงาน 
เจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้ วัดของแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บทย่อย โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้อง 
กับห ่วงโซ ่คุณค ่าของประเทศไทย พบว ่ากองทัพและหน ่วยงานด ้านความมั่นคงมีความพร ้อมอยู  ่
ในระดับร้อยละ 63.33 คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 โดยได้ด�าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ซึ่งเป็นแผนระดับท่ี 3 รองรับ และได้ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ ์
และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถ 
ของกองทัพ การส ่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการป้องกันประเทศการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ และการพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ ได้บรรล ุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ด�าเนินงานอย่างสอดคล้อง 
กับป ัจจัยแห ่งความส�าเร็จตามห ่วงโซ ่ คุณค ่าของประเทศไทย โดยได ้ เส ริมสร ้างความสัมพันธ ์และ 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
ผ ่านการสัมมนาด ้านความมั่นคงทางทะเล (Marit ime Security Conferences) โดยศูนย ์ศึกษา 
ด้านความม่ันคงในเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Center of Security Studies: APCSS) ร ่วมกับ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นอกจากนี้ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีการเตรียม 
ความพร้อมในมิติการเตรียมก�าลัง การใช ้ก�าลัง และการผนึกก�าลังเพ่ือการป้องกันประเทศ ควบคู ่กับ 
การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ จัดต้ังหน่วยเพ่ิมเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง 
และจัดหายุทโธปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซ่ึงได้พัฒนาระบบการควบคุมอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ การออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National  
Single Window ส ่วนเพิ่มเติม พร ้อมทั้ งพัฒนาศักยภาพก�าลังพล จัดการฝ ึกตามวงรอบประจ�าป ี 
และการฝึกพิเศษ เพ่ือเตรียมก�าลังกองทัพให้มีความพร้อมรบ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพ  
ควบคู ่กับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ โดยส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ เช ่น การวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร ้คนขับ  
การวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง 8X8 ล�าเลียงพล และการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายล�ากล้อง 
แบบน�าวิถี DT-1G เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การเสริมสร ้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง ภายใต ้
ผลกระทบจากสถานการณ์ด ้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค และภาวะที่ประเทศต้องระดม 
สรรพก�าลังในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เยียวยาประชาชน และฟื ้นฟูประเทศ ถือเป็น 
ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายอย่างยิ่ง เนื่องจากการด�าเนินการที่ต ้องใช ้งบประมาณ 
เป็นจ�านวนมากจะเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ ดังนั้น เพื่อให้สามารถด�ารงศักยภาพ 
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคาม จึงต ้องประเมินป ัจจัยที่มีผลต ่อ 
การเตรียมความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของก�าลังพลเป็นส�าคัญ และการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ 
เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนและสถานะของประเทศ  
ควบคู่กับการท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนด้วย

ข ้อเสนอแนะเ พ่ือการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้  กองทัพและหน ่วยงาน 
ด้านความมั่นคง ควรให้ความส�าคัญกับพัฒนาศักยภาพก�าลังพล ระบบก�าลังส�ารอง และยุทโธปกรณ์ เพื่อด�ารง
ศักยภาพของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม จัดการฝึกซ้อม อาทิ การฝึก 
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ และการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 
และการปฏิบัติการทางไซเบอร์ เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้กองทัพ 
และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมต่อการป้องกันประเทศทั้งในมิติการเตรียมก�าลัง การใช้ก�าลัง 
และการผนึกก�าลัง
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การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย 
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ 
กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 5 - 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010401

 มุ ่งส ่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี  
อนุ ภูมิภาคและภูมิภาค กับประเทศเพื่ อนบ ้าน นานาชาติ  และองค ์การระหว ่างประเทศบนฐาน 
ของความสัมพันธ์อันดี เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและ
ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมทั้งรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ด�าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างสมดุลโดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจ เสริมสร ้างความไว ้เนื้อ 
เชื่อใจกับประเทศรอบบ้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ร ่วมกันในทุกมิติ ส ่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม
ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ พร้อมท้ังด�าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและความปลอดภัยในภูมิภาคเพื่อมุ ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในอนาคต โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ ความพร้อมของไทยด้านการต่างประเทศ  
ช ่องทางการแลกเปลี่ยนข ้อมูลผ ่านความร ่วมมือด ้านการข ่าว ด ้านความมั่นคง และเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารรูปแบบใหม่ แนวทางการตกลงร่วมกันผ่านการประชุมหารือระดับนานาชาติและระหว่างประเทศ  
และความพร้อมของหน่วยงานในการน�าข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบัติ และมีประเด็นท้าทายที่ส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การก�าหนดท่าทีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้โลกที่ก�าลังเข้าสู ่ระบบ
หลายขั้วอ�านาจซึ่งส่งผลให้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย พิจารณาจากระดับความสัมพันธ ์และความร ่วมมือด ้านความมั่นคง 
ในทุกมิติกับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยไทยได้จัดให้มีการเยือน 
และการหารือทวิภาคีของผู ้แทนระดับสูงเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจ 
และมิตรประเทศ พร ้อมทั้ งส ่ ง เสริมความร ่ วมมือด ้ านความมั่ นคง กับนานาประเทศในการ รับมือ 
และบรรเทาผลกระทบจากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซ่ึงเป ็นภัยคุกคามความมั่นคงได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพควบคู ่กับการรักษาสมดุลในการด�าเนินนโยบายกับประเทศต่าง ๆ เสริมสร ้างบทบาท 
และภาพลักษณ ์ของไทยในเวที โลก โดยเฉพาะในเรื่ องการพัฒนาอย ่ างยั่ งยืนในระดับอนุภูมิภาค 
และระดับภูมิภาค ส ่งเสริมความร ่วมมือด ้านการข ่าวและด้านความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ในการรักษา 
ความมั่นคงภายในและสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรและองค์กรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของไทยในด้านการต่างประเทศ ซ่ึงจากผลการด�าเนินการ 
ที่สัมฤทธิ์จากด�าเนินการดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ประเทศไทย 
ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ 
ม ห า อ� า น า จ แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี ค ว า ม ส� า คั ญ 
ทางยุทธศาสตร ์  โดยได ้ลงนามในปฏิญญาร ่วม 
ว่าด้วยความเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย กั บ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  ( J o i n t  
Declaration on the Strategic Partnership  
between the Kingdom of Thailand and  
Au s t r a l i a )  เ พื่ อ ย ก ร ะดั บ ค ว ามสั มพั น ธ ์ กั บ 

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/thailand-australia- 
       strategic-partnership?

พิธีลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ออส เตร เลี ยด ้ านการทหาร  เศรษฐ กิจ  และสาขา ท่ีส� าคัญต ่ อการ พัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื น ให ้ ใ กล ้ ชิ ด 
และสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอย่างสมดุล สนับสนุนกระบวนการ 
ที่จะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติวิธีโดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของไทย 
และผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เสริมสร ้างความร่วมมือในการป้องกันและรับมือกับ 
เชื้ อ โควิด-19 ทั้ ง ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี  เพื่ อจัดหาวัคซีนโควิด-19 รวมถึงยาและเวชภัณฑ  ์
ให้แก่คนไทย ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา การศึกษาและสาธารณสุขกับประเทศต่าง ๆ โดยจัดท�า 

แผนงานและทิศทางความร ่วมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 เพ่ือสร ้างความมั่นคงและภูมิคุ ้มกันให ้
ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านการสนับสนุนการฝึกอบรม
บุคลากรด ้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ ้าน 
พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
รับมือโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน 
ร่วมกับการจัดประชุมแลกเปล่ียนข่าวกรองระหว่าง 
ไทย-สหรัฐฯ ไทย-บรูไน ไทย - ออสเตรเลีย ในระดับ
เจ้ากรมข่าวทหาร และระดับนักวิเคราะห์ ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

พิธีรับมอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/
       usvaccinehandoverceremony02082021
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ด้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้โลกท่ีก�าลังเข้าสู ่ระบบหลายขั้วอ�านาจ ซึ่งส่งผลให้สภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากข้ึน เป็นประเด็นท้าทายในการเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือ
กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของไทย โดยไทยต้องก�าหนดนโยบาย 
ที่ชัดเจนให้สามารถก�าหนดท่าทีต ่อประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ได ้ 
อย ่ าง เหมาะสม เพื่ อรั กษาสมดุล ในการด� า เนินนโยบายและป ้องกันผลกระทบที่ อาจ เกิดต ่อ ไทย 
หากการแข่งขันระหว่างขั้วอ�านาจรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ จากผลการด�าเนินงานในปี 2563 – 2564 พบว่า  
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดเครื่องมือในการประเมิน 
ความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูต เช่น ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผล 
ที่วัดผลความส�าเร็จได้จริง ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ควรให ้ความส�าคัญกับการจัดท�า เครื่ องมือในการประเมิน 
ความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูต และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
ประเมินคาดการณ์สถานการณ์ระหว่างประเทศ ควบคู ่กับการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายใน 
ประเทศ การแก ้ ไขปรับปรุ งกฎหมายและระ เบี ยบภายในประ เทศให ้ เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางในการส่ือสารรูปแบบใหม่ และการสร้างความเข้าใจ 
และการตระหนักรู ้ ของ ทุกภาคส ่ วน ซ่ึ งจะช ่ วยสนับสนุนให ้การขับ เค ล่ือนแผนแม ่บทย ่อยบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้
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การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการก�าหนดทิศทางและส ่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือมุ่งเสริมสร้างความมีเกียรติภูมิ 
ของประเทศไทยในเวทีระหว ่างประเทศ การสร ้างอ�านาจต ่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย ด�าเนินการทางการทูตและความร่วมมือในสาขาด้านความมั่นคง  
ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและในภูมิภาค เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการต่อยอดพัฒนาให้ไทยมีบทบาทแนวหน้า 
ในภูมิภาคในการก�าหนดทิศทางด้านความม่ันคง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ การด�าเนินการภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองภายใน 
มีเสถียรภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาค 
และขับเคลื่อนประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในอนาคต และการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อม
ของบุคลากร มาตรการ และระบบเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ และมีประเด็นท้าทายที่ส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การก�าหนดบทบาทของไทยอย่างเหมาะสมต่อการแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงภายในของเมียนมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของนานาชาติ

010402
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ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

010402

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและ2 
มิใช่ภาครัฐ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (010402) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ4 
ของภูมิภาคเอเชยี รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม6 
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 – 10 7 

ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 
ทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อมุ่งเสริมสร้างความมีเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 9 
การสร้างอ านาจต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย ด าเนินการทางการทูต10 
และความร่วมมือในสาขาด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานการต่อยอด11 
พัฒนาให้ไทยมีบทบาทแนวหน้าในภูมิภาคในการก าหนดทิศทางด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ12 
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้การเมือง13 
ภายในมีเสถียรภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาคและ14 
ขับเคลื่อนประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในอนาคต และการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อมของบุคลากร 15 
มาตรการ และระบบเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ และมีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 16 
2564 ได้แก่ การก าหนดบทบาทของไทยอย่างเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในของเมียนมา ซึ่งอาจส่งผล17 
กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของนานาชาติ 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม19 
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนและกับภาคีภายนอก 20 
ในการรับมือกับโรคโควิด-19 รวมทั้งรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษา  21 
ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมทั้งรักษาบทบาทน าในการ22 
ขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและผลประโยชน์ของอาเซียน ความเป็นแกนกลาง23 
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกในการด าเนินความสัมพันธ์กับ24 
ภาคีภายนอก และการพิจารณาใช้แนวทางใหม่ ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแสวง25 

จุดร่วมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคได้ 26 
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 27 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังผลักดัน28 
ข้อเสนอส าคัญที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก29 
และประเทศคู่เจรจา จากความส าเร็จในการแสดง30 
บทบาทและข้อริเริ่มของไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง31 
การขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยที่เป็นไป32 
อย่ า ง มี สิ ทธิ ภ าพ  ส่ งผล ใ ห้บทบาทของ ไทย ใน 33 
ภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส าคัญ จึงมีความเป็นไปได้34 

010402 
ปี 62 สเีหลือง 

010402 
ปี 63 สีเหลือง 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ 

010402 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียน 
และกับภาคีภายนอกในการรับมือการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้ งรักษาความเป ็นอันหนึ่ ง 
อันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การเพิ่มพูน 
ความสัมพันธ ์กับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมทั้ งรักษาบทบาทน�าในการขับเคลื่อนข ้อริ เริ่มต ่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร ้างประชาคมอาเซียนและผลประโยชน ์ของอาเซียน ความเป ็นแกนกลาง 
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกในการด�าเนิน 
ความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการพิจารณาใช้แนวทางใหม่ ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ 
เ พ่ือให ้ทั้ งสองฝ ่ายสามารถแสวงจุดร ่วมในเ ร่ืองท่ีเป ็นผลประโยชน ์ร ่วมกันในภูมิภาคได ้  ในประเด็น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ นอกจากนี้  ไทยยังผลักดันข ้อเสนอ 
ส�าคัญที่ได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่เจรจา จากความส�าเร็จในการแสดงบทบาท 
และข้อริเริ่มของไทยดังกล ่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคล่ือนเป ้าหมายของแผนแม่บทย่อยท่ีเป ็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส�าคัญ จึงมีความเป็นไปได้สูง 
ที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�าเร็จ
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การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา  ในป ี  2564 ไทยได ้ 
ส ่ ง เสริมความร ่ วมมือระหว ่ า งประ เทศภายใต  ้
ก ร อ บ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ พื่ อ บ ท บ า ท ข อ ง ไ ท ย ใ น 
ภูมิภาค โดยมีบทบาทส� าคัญในการขับ เคลื่ อน 
ข้อริเริ่มว ่าด ้วยความเก้ือกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ 
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ค . ศ .  2 0 2 5  กั บ ว า ร ะ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ  
(Complementarities Initiative) และการด�าเนิน
การตาม Complementar i t ies  Roadmap 
(ค.ศ. 2020 - 2025) เพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็น 
รูปธรรมระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูภายหลัง 
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 และการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะผ่าน
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable  
Development Studies and Dialogue: ACSDSD) พร ้อมทั้งแสดงบทบาทในการเสนอข ้อริเริ่ม 
และติดตามผลของข้อริเริ่มของไทยในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 และ 39 โดยมีข้อเสนอ 
ที่ส�าคัญของไทยท่ีได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่ เจรจา ได ้แก ่  กองทุนอาเซียน 
เพ่ือรับมือกับโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนอยู ่ระหว่างการพิจารณาใช้เงินจากกองทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีน 
ตามความต้องการของประเทศสมาชิกผ่านโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก (Covid-19 
Vaccines Global Access Facility: COVAX) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่  
โดยปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน การผลักดันการจัดท�าการรับรอง
วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกันของอาเซียน การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
เพื่อสร ้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจต ่าง ๆ ที่ เอื้อต ่อการฟื ้นตัวและการพัฒนา 
ของประเทศในภูมิภาค อาทิ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อาเซียน กับจีน และอาเซียนกับอินเดีย นอกจากนี ้
ไทยยังได้ด�าเนินงานร่วมกับอาเซียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่จะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 
ในเมียนมาโดยสันติวิธี ผ ่าน “ฉันทามติ 5 ข้อ” (Five-Point Consensus) ของอาเซียน และค�านึงถึง 
การรักษาผลประโยชน์ของไทยและผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีประเด็นเร ่งด่วน 
ในการให ้ความช ่วยเหลือด ้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุขแก ่เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ของเมียนมาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชืื้อโควิด-19 และมีบทบาทส�าคัญในการจัดการหารือ 
สามฝ่าย (ไทย – อินโดนีเซีย – เมียนมา) การผลักดันการแต่งตั้งผู ้แทนพิเศษของประธานอาเซียน จัดการ
หารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู ้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเร่ืองเมียนมา ตลอดจนการหารือ 
กับอินโดนีเซีย และประเทศส�าคัญนอกภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

010402สูงที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส าเร็จ 35 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ไทยได้ส่งเสริม36 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ 37 
ความร่วมมือเพื่อบทบาทของไทยในภูมิภาค โดยมี38 
บทบาทส า คัญ ในการขับ เคลื่ อนข้ อริ เ ริ่ ม ว่ าด้ ว ย 39 
ความเก้ือกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 40 
2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2030 ของ41 
สหประชาชาติ (Complementarities Initiative) และ42 
การด าเนินการตาม Complementarities Roadmap 43 
(ค.ศ. 2020 – 2025) เพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม44 
ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาที่45 
ยั่งยืน รวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะ 46 
ผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development 47 
Studies and Dialogue: ACSDSD) พร้อมทั้งแสดงบทบาทในการเสนอข้อริเร่ิมและติดตามผลของข้อริเร่ิมของไทยใน48 
กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 และ 39 โดยมีข้อเสนอที่ส าคัญของไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก49 
และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เงินจาก50 
กองทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีนตามความต้องการของประเทศสมาชิกผ่านโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก 51 
(Covid-19 Vaccines Global Access Facility: COVAX) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 52 
WHO) การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่  โดยปฏิญญา53 
อาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน การผลักดันการจัดท าการรับรองวัคซีนและใบรับรองการฉีด54 
วัคซีนระหว่างกันของอาเซียน การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคกับประเทศ55 
มหาอ านาจต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการฟื้นตัวและการพัฒนาของประเทศในภูมิภาค อาทิ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อาเซียน   56 
กับจีน และอาเซียนกับอินเดีย นอกจากนี้ ไทยยังได้ด าเนินงานร่วมกับอาเซียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่จะน าไปสู่ 57 
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติวิธี ผ่าน  “ฉันทามติ 5 ข้อ” (Five-Point Consensus) ของอาเซียน และ58 
ค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของไทยและผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีประเด็นเร่งด่วนในการให้59 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุขแก่เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเมียนมาในการรับมือกับ  60 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบทบาทส าคัญในการจัดการหารือสามฝ่าย (ไทย – อินโดนีเซีย – เมียนมา)  61 
การผลักดันการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียน จัดการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ62 
สหประชาชาติเร่ืองเมียนมา ตลอดจนการหารือกับอินโดนีเซีย และประเทศส าคัญนอกภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรระหว่าง63 
ประเทศที่เก่ียวข้อง  64 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การรักษาสมดุลของความเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรมภูมิภาคของอาเซียน 65 
ในบรบิทการแข่งขันความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ การรับมือกับความท้าทายจากการแพร่ระบาด66 
ของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา เป็นความท้าทายที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลักดันบทบาท67 
ของไทยในภูมิภาคและความเป็นเอกภาพในการด าเนินนโยบายร่วมกันของอาเซียนในอนาคต ในด้านการด าเนินการของ68 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การรักษาสมดุลของความเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรม
ภูมิภาคของอาเซียน ในบริบทการแข ่งขันความได ้ เปรียบทางภูมิ รัฐศาสตร ์ระหว ่าง จีนและสหรัฐฯ  
การรับมือกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา  
เป็นความท้าทายที่ส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต่อการผลักดันบทบาทของไทยในภูมิภาคและความเป็นเอกภาพ 
ในการด�าเนินนโยบายร ่วมกันของอาเซียนในอนาคต ในด้านการด�าเนินการของประเทศไทยถึงแม้ว ่า 
จะสามารถผลักดันข ้อริ เริ่มต ่าง ๆ ให ้ได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่ เจรจาได ้ 
แต่เนื่องจากข้อริเริ่มดังกล่าวยังอยู ่ระหว่างการด�าเนินการและการพิจารณาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
จึงยังไม่บรรลุผลในปี 2564 แต่จะส�าเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลาง
สถาปัตยกรรมภูมิภาคของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแสดงบทบาทน�าเชิงบวกอย่างสร้างสรรค  ์
ท่ี เป ็นผลประโยชน์ต ่อไทยและอาเซียนในการแก ้ไขป ัญหาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย โดยค�านึงถึง 
ความสมดุลในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู ่เจรจาเพ่ือให้อาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง 
ของประเทศคู ่ เจรจาในการเสริมสร ้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนเน ้นย�้า 
ถึงการส ่งเสริมความไว ้ เนื้อเชื่อใจระหว ่างกัน นอกจากนี้  ควรด�าเนินการภายในประเทศเพื่อส ่งเสริม 
ให้สถานการณ์ทางการเมืองภายในมีเสถียรภาพ บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และก�าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้สามารถบรรลุ 
เป ้าหมายการมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง 
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ได้ส�าเร็จในปี 2565
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แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง 
ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เสริมสร ้างกลไกในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงให ้บรรลุผล 
อย ่างมีประสิทธิภาพ มี เอกภาพ และเป ็นรูปธรรม โดยส ่งเสริมให ้หน ่วยงานหลักด ้านความม่ันคงมี 
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภัยคุกคามความม่ันคง 
ในทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง โดยบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง เสริมความพร้อม 
และยกระดับกลไกหน่วยงานด้าน ความมั่นคง ปรับปรุงกฎหมาย และบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัต ิ
กับทุกภาคส่วนในทุกมิติ ก�าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่สอดคล ้องกับบริบทและความก ้าวหน ้าของยุคสมัย และเชื่อมโยงกับทุกภาคี เครือข ่ายท่ีเกี่ยวข ้อง  
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม การบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อน 
จากภาคเอกชน และมีข ้อขัดข ้องในการบูรณาการและเชื่อมโยงข ้อมูลระหว ่างหน่วยงานความมั่นคง  
เป็นประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการติดตาม 
ผลการด� า เนิ น ง านและวิ เ ค ร าะห ์ สถานการณ ์ 
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ า ย ใ ต  ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห ่งชาติ  (สมช. )  พบว ่าระดับ 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน ่วยงานด ้าน
การจัดการความมั่นคง อยู ่ที่ระดับร้อยละ 67.78 
คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ
ในปี 2565 โดยได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการ 
ขั บ เ ค ล่ื อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ติ ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง  
(พ.ศ. 2564 – 2565) โดยจัดตั้งกลไกภายใต้ สมช. 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง 
ไ ด ้ แ ก ่  คณะก ร รมก า ร บู รณาก า ร ขั บ เ คลื่ อ น
ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงเป ็นกลไกระดับ 
นโยบายซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป ็นประธานและคณะอนุกรรมการ จ�านวน 5 คณะ เป ็นกลไกระดับ 
อ�านวยการขับเคลื่อนซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 เป็นประธาน พร้อมทั้งร ่วมกันก�าหนดแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยก�าหนดตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้ 
ในการติดตามประเมินผลแทนตัวชี้วัดสากลที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้สามารถ 
ติดตามการบรรลุเป ้าหมายระดับแผนย่อยได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึนด้วย จากการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงที่ เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังกล ่าว จึงมีความเป ็นไปได ้สูงที่จะบรรลุค ่าเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา  ในป ี 2564 หน ่วยงานหลักด ้านความมั่นคงได ้ ขับเคล่ือนเป ้าหมายระดับ 
แผนย่อยโดยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด ้านการจัดการความมั่นคง จัดต้ังกลไก 
และแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) การปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การปรับปรุง (ร ่าง)  
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 - 2565 การจัดท�าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างของศูนย์อ�านวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) การวางระเบียบการปฏิบัติงานของ ศรชล. และการจัดท�า 
แผนบูรณาการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูล 
ด้านความมั่นคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพื่อให้มีฐานข้อมูลและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุน 
การแก้ปัญหาความมั่นคงระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องใช้เป ็นแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านความมั่นคงผ่านระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างกัน ส�าหรับในส่วนของการพัฒนาเครือข่าย 
ภาคประชาชน กอ.รมน. ได้มีการอบรมเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือความมั่นคง และการจัดระเบียบ 
บริหารหมู ่บ ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อฝ ึกอบรมประชาชนในพื้นที่ เป ้าหมายให้มีส ่วนร ่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที ่

ที่มา: http://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/Journal/article-00708.pdf

แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. 2564 -2565)
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ให้เข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนากลไกการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงภายใต้หลักสูตรความมั่นคงศึกษาของสถาบัน
ความม่ันคงศึกษา และการจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านความม่ันคงกับสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ข้อขัดข้องในการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานความมั่นคง เพ่ือให้มีแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงรองรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ใน 
การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงลึก เป ็นประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมายในปี 2565 เนื่องจาก 
ยังไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปี 2564 เนื่องจากการขาดแคลนก�าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และบางหน่วยงานไม ่ได ้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการ  
ส่งผลให้ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับการบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีให้ได ้
มาซึ่งข ้อมูลและระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัย ซึ่งต ้องเร ่งรัดการด�าเนินการเพื่อสร ้างแพลตฟอร์มส�าหรับ 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงให้แล ้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาเชื่อมโยง 
กับระบบ eMENSCR เพื่อให้สามารถก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ 
ได ้อย ่างครบถ้วน และเป ็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อก�าหนดนโยบายในการแก ้ไข 
ป ัญหาความมั่นคงของชาติ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยั งช ่วยการลดภาระการด�าเนินการ 
และการรายงานข้อมูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข ้องด ้วย ทั้งนี้  หน ่วยงานหลักด ้านความมั่นคงยังต ้องให ้ 
ความส�าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร ปรับปรุงกระบวนงาน 
ภายในและภายนอก และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคงแก่ทุกภาคส่วนด้วย
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