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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลัก
ที่จ ะนาไปสู่จุด หมายปลายทางในภาพรวมที่เ ป็น รูป ธรรมชัด เจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุท ธศาสตร์ช าติ
ด้า นความมั่น คงได้กาหนดเอาไว้ ซึ่ง ก็คือ “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีค วามสุข ” โดยมีเ ป้า หมาย
สาคัญ ประกอบด้ว ย (๑) ประชาชนอยู ่ดี กิน ดี และมีค วามสุข (๒) บ้า นเมือ งมีค วามมั่น คงในทุก มิติ
และทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายดัง กล่า วข้า งต้น จึง ได้ กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕ ดาเนิน การ “ปรับ สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ล ดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ ส าหรับ
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด ” เอื้อต่อการบริหาร
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด โดยสาระสาคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจานวนทั้งสิ้น ๕
แผนย่อย ได้แก่
๑) การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อสร้ างความสงบให้ เ กิ ดขึ้ น ในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริ หารและพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายที่กาหนด สั งคมมีความ
เข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ การ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความ
ภาคภู มิ ใ จในชาติ ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(๓) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข
ที่ มี เ สถี ย รภาพและมี ธ รรมาภิ บ าล เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และ
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
สาหรับแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่น คงของมนุษ ย์ (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง
(๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และ (๕) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
(รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาด้านนี้ จะไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม)
-๑-

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดาเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุ บันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี ) พร้อมทั้งพัฒนากลไก
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญคือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิด ขึ้นใหม่ ให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก รและการพั ฒ นาประเทศ มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง สิ้ น ๑๕ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อการร้ า ย (๖) การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (๗) การป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมข้ ามชาติ (๘) การเฝ้ า ระวังและป้อ งกัน ประเด็นทางเศรษฐกิจ ที่มี ผ ลกระทบต่ อความมั่ นคง
(๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ ข องชาติ ทางทะเล (๑๓) การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ความมั่ นคงและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
(๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะ
กรณี สาหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ รวม ๕ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (๒) การปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติทางบก (๓) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๔) การปกป้อง
อธิป ไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ
๓) การพัฒนาศั กยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
รับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ตลอดถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และการพัฒ นาประเทศ ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ พัฒนาระบบงานด้านการ
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้ งเตือน ระงับยับยั้ง ป้ องกันปัญหาและภัยคุกคาม ได้อย่างมี
-๒-

ประสิทธิภาพ ก่ อนจะเกิดแหตุการณ์ หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่ อไป ในขณะเดียวกัน จะต้ องมีแผนในการ
พัฒ นาศั ก ยภาพกองทั พ และหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ทั้ง คน เครื่ องมื อ /ยุ ท โธปกรณ์ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็นรูปธรรม ในการเผชิญกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทาแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ แผนปฏิบัติการ
ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็น
ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒ นาระบบงานข่าวกรองแห่ งชาติ
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ
มั่น คง รวมทั้งภาครั ฐ และภาคประชาชน ให้ พร้ อมป้องกั นและรั กษาอธิป ไตยของประเทศ และเผชิญกั บ
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง และ
(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอดถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง
สั น ติ วิธี อย่ างยั่ งยื น โดยมีแ นวคิดในการดาเนิน การที่ส าคั ญคื ออาศัย การสร้ างปฏิ สั มพั นธ์ ที่ดี ในทุ กระดั บ
และทุกด้านกับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน พร้อมยึดมั่นในหลักความเป็น
แกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ ให้การ
ดาเนิ น การต่าง ๆ เป็ น ไปตามหลั กกฎหมายและหลั กการสากล บนพื้ นฐานของความสั มพันธ์ที่ดีระหว่า ง
ประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ ประเด็น ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่ง
สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ มี ร วมทั้ ง สิ้ น ๓ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง
และธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการ
ดาเนินการที่สาคัญคือการปรับโครงสร้าง บทบาท อานาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) และ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้
จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่น คง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
สาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้ น
๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๓-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากมิได้
มีการนาไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะทาให้การ
ดาเนินการไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ได้

-๔-

-๕-

นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ “แนวความคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” จะปรับเปลี่ยนจากที่ให้ทุกหน่วย/ทุกส่วน
ราชการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในกรณีเหตุการณ์ป กติ เป็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขั้น ตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
โดยประสานการปฏิบัติและรายงานให้ กอ.รมน./ศรชล. สมช. และ กห. ทราบตามลาดับ จนกระทั่งถึงระดับรัฐบาล เพื่อทาการติดตามสถานการณ์ พร้ อมให้การสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหา

-๖-

สาหรับ “แนวความคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” จะเป็นการดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกส่วนราชการ
ตลอดจนถึงคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาล

-๗-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
๒.๑ บทนา
จากภาพกรอบแนวคิดใหม่ด้านความมั่นคง ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขต
ความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดไปจนถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ อาทิ พลังงาน อาหาร และน้า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้
กาหนดเป้าหมายสาคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ”
โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้
อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง บูร ณาการความร่ว มมือกับทุกภาคส่ วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒ นาปรับปรุงกลไก
การบริ ห ารจั ดการและขั บ เคลื่ อนงานด้า นความมั่ นคงของประเทศ ให้ เ อื้ออ านวยต่อ การดาเนิน การของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
ทั้งนี้ เป้าหมายการดาเนินงานที่สาคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วง
เวลาจะประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดาเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้
ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป
ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ –
๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย
สุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
-๘-

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๑.๓ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔.๒.๔ การรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๙-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย
๑. ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)
ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทย
(อันดับ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑ ใน ๗๕ ของโลก

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๑ ใน ๕๐ ของโลก
๑ ใน ๒๕ ของโลก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๑๐ ของโลก

๑ ใน ๓๕ ของโลก

๑ ใน ๓๐ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

-๑๐-

๑ ใน ๒๐ ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบไปด้วย แผนย่อย จานวน ๕ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
การรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้ส ถาบัน หลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์ สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาของชาติ มี ก ารพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง
โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ
การดาเนินการในภาพรวม
ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวความคิดในการดาเนินการที่
กาหนด จึงได้มีการจัดทาแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จานวน ๕ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ
ของแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี
และการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น
การปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
สังคม (๔) การเสริมสร้างความเป็ นพลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่
รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
๒) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
-๑๑-

สาหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทา
ให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัย ได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่อง
งานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดทาข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ของงานศาสนพิธี
ให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนวทางการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กร
ทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
๓) พัฒนาการเมือง มุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ปลู กฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่ วนร่วมอย่างถูกต้องต่ อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ
ได้ แก่ คื อ (๑) การเผยแพร่ ความรู้ และสร้ างภู มิ คุ้ มกันเกี่ ยวกั บแนวคิ ดประชาธิปไตยให้ แก่ ประชาชนอย่ าง
กว้ า งขวาง (๒) การให้ ภ าคประชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเลื อ กตั้ ง อย่ า งโปร่ ง ใสทุ ก ขั้ น ตอน
(๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
(๔) การกาหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง
(๕) การผลั กดั น การเป็ น สถาบั น ของพรรคการเมื องให้ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ
๔) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับการที่ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ตามบทบาทอานาจหน้ าที่ เพื่อบู รณาการการแก้ไขปัญหาให้มี ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็ นต่าง (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
สามัคคีปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๓) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (๕) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุ่งเสริมสร้างผู้นาต้นแบบในระดับต่าง ๆ
เพื่อ สร้ า งบรรยากาศของความสามัค คีป รองดอง (๗) มุ่งเสริ มสร้า งจิต ส านึก เทิด ทูน สถาบั นชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๕) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สาหรับรายละเอียดของแนว
ทางการพัฒนาด้านนี้ ถูกบูรณาการให้ไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
-๑๒-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพตารวจ
ระดับสากล (WISPI)
ดีขึ้น (อันดับ)
ตัวชี้วัดระดับทุนทาง
สังคม*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๔๕ ของโลก
๑ ใน ๓๕ ของโลก

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก

๒. คนไทยมีความ
-*
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยสูงขึ้น
๓. การเมืองมี
ประสิทธิผลของรัฐบาล
ไม่ต่ากว่า
เสถียรภาพ และธรร จากการประเมินของ
ร้อยละ ๗๐
มาภิบาลสูงขึ้น
ธนาคารโลก
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-๑๓-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๒๕ ของโลก

-*

-*

-*

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

๓.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการบูรณาการนโยบายและการดาเนินการ
ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทางานประสาน
สอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่กาหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน และการพั ฒ นาประเทศ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม
เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นระบบ จึงได้มีการแบ่งแผนย่อยด้านนี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก รและการพั ฒ นาประเทศ มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง สิ้ น ๑๕ แนวทาง
ประกอบด้ว ย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ (๓) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ (๔) การบริ ห ารจั ด การผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
(๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (๑๒) การรักษา
ความมั่น คงและผลประโยชน์ ข องชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒ นาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่ว ยเหลื อ
ประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงเฉพาะกรณี สาหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
รวม ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (๒) การปกป้อง
อธิป ไตยและผลประโยชน์ ของชาติ ทางบก (๓) การปกป้ องอธิ ปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล
(๔) การปกป้ องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งได้ถูกนาไปบรรจุไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบหลัก อันได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) การ
รักษาความมั่นคงทางพลังงาน (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม) การรักษาความมั่นคงทางอาหารและน้า (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) โดยแบ่งแผน
ย่อยด้านนี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และ
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
-๑๔-

การพัฒนาประเทศ จะมีกระทรวงกลาโหม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นเจ้าภาพในภาพรวม โดยมีแนวทางการ
พัฒ นารองรั บ จ านวน ๑๕ แนวทาง ส าหรั บ ส่ ว นการปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ จะมี
กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพในภาพรวม โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญรองรับ จานวน ๒๐ แนวทาง
ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ากลางน้า-ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงาน
การข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
รวมไปถึ ง การสกั ด กั้ น สารตั้ ง ต้ น เคมี ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และนั ก เคมี ไม่ ใ ห้ เ ข้ า สู่ แ หล่ ง ผลิ ต
(๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การสกั ด กั้ น ตามจุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด ของเส้ น ทางคมนาคมและพื้ น ที่ ต อนใน (๓) การ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่
รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวน
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยา
เสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายา
เสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายา
เสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้ างการเป็นอาสาป้องกันการใช้
ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดรักษาที่
เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติ
สุขและเท่าเทียม
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการ
แก้ไขปั ญหาด้านความมั่ น คงทางไซเบอร์ ให้ ค รอบคลุ มสภาพปัญ หาของภัยคุ กคามทางไซเบอร์ ซึ่ง ได้แ ก่
การโจมตีท างไซเบอร์ ข องกลุ่ ม แฮกเกอร์ การจารกรรมหรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ มูล การโจมตี ต่ อ กลุ่ ม
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) กาหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
-๑๕-

ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) กาหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (๔) เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (๗) สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีค้ามนุษย์ (๒) การบริหารจัดการ
คดีค้ามนุษย์ (๓) การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (๔) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๗) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและระหว่างประเทศ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ (๘) การพัฒ นากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ
๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า
เมื องเป็ น ไปอย่ า งมีร ะบบและเป็ น เอกภาพ โดยเน้ นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล ผ่ านทางการบูร ณาการ
ฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดาเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม โดยแนวคิดการ
ดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการพัฒนานี้ ประกอบด้วย (๑) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาติ
พัน ธุ์/ ชนกลุ่ มน้ อย โดยคานึ งถึงความสมดุล ระหว่างความมั่นคงและหลั กสิ ทธิมนุษยชน (๒) แก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้ าว (๓) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม
ชาติพันธุ์) (๔) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ (๕) ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
เมืองและพ านั กอยู่ ในราชอาณาจั ก รอย่ างเคร่ งครัด (๖) เสริมสร้างความร่ว มมือ ด้านการข่า ว และการ
ลาดตระเวนร่วมบริเวณชายแดน (๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (๘) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นทาง/
องค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๑๐) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (๑๑)
พัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และ (๑๒) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อการ
ร้ าย ซึ่งเน้ นการก่ อการร้ ายที่มี ส่ ว นเชื่อ มโยงมาจากต่างประเทศ ที่อาจใช้ ประเทศไทยเป็น สถานที่ก่ อเหตุ
เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้งการ
แสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ตลอดทั้งการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งนิยม
ความรุนแรงผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างแพร่ห ลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม่ เช่น
ปัญญาประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้าใจถึงความสาคัญของไซเบอร์ ซึ่งในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยีและคุณประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิต แต่อีกทางหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะก่อ
-๑๖-

ผลคุกคามด้านก่อการร้ายที่สาคัญได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ (๓) การป้องกันและ
แก้ไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย (๔) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรม
สนับสนุนการก่อการร้าย (๕) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และ (๖) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และ
ที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่ง นาแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดาเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการ
พัฒนาดังกล่ าวนี้ ประกอบด้ว ย (๑) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้ว ยการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ (๓) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดี กว่าเดิมและปลอดภัย
กว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (๔) ส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ผ่ า นทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และ (๕) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทางาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (๒) การปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (๓) การบูรณาการการทางานของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (๔) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (๕) การแสวงความร่วมมือใน
ระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอานาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การตั้งกลไกหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อดาเนินการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ โดยมีสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และจัดระบบ
รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ดาเนินการให้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทาและบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทาง
เศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ (๓) การ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดที่จะส่งผลต่อความเสียหายด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ อย่างเร่งด่วน (๔) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปราม
-๑๗-

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และ (๕) การเตรียมพัฒนาทักษะ
บุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน
๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปัญหาที่มีอยู่ เดิมทั้งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิให้ เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนาความสงบสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งดาเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปั ญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่ ว มในทุ กระดับ (๒) ด าเนิ น การป้ องกั นเหตุรุ นแรงที่จ ะเกิ ดขึ้น ในพื้นที่ และกับ ประชาชนกลุ่ มเสี่ ย ง
(๓) ระงับยั้ บยั้ งการบ่ มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสาคัญกับการขยายความร่ วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
นานาชาติและภาคประชาชน
๑๐) รั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มุ่ ง ให้ ส ามารถอ านวยการ ก ากั บ การ
ประสานงาน ติ ดตาม ประเมิ น ผล และสั่ งการ ในการแก้ไ ขปัญ หาความมั่ นคงภายในราชอาณาจัก รตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อแผนย่อย
ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน สถานการณ์ ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์
(๒) ผนึกกาลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ (๔) ทาการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
๑๑) รั กษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ช ายแดน มุ่งสร้างกลไกให้ เกิดการ
บูร ณาการในการทางานร่ วมกัน หน่ว ยงานหลั กมีการทางานที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เท่าทันต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีกลไกที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศ โดยมีแนวคิ ดในการดาเนินการที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของด่านพรมแดน จัดสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ และองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และการจัดการปัญหา
เขตแดน (๒) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้ างการมีส่ วนร่ ว มในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นที่ช ายแดน
ด้า นความมั่ น คงให้ พ ร้ อ มต่ อ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพทางด้า นเศรษฐกิ จ และ (๓) การเสริ ม ความมั่ น คง
โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมความ
ร่ว มมือกับ ประเทศรอบบ้านในการสร้ างความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ ยง เสริมสร้างจิตสานึกให้ กับประชาชน
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
-๑๘-

๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (๒) ทาการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่ าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (๕) การรณรงค์ ให้ ความรู้ การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทะเล และ (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์
ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ
๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรั ฐบาล ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (๒) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๑๔) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการดาเนินการ ตลอด
ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ทรั พยากรดิน ป่ าไม้ สั ตว์ป่ า และแร่ ธาตุ ให้ เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด และสอดคล้ องกับ เป้าหมายใน
ภาพรวมตามที่ กาหนดอยู่ ใ นยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ (๑) วางแผนและบูรณาการการดาเนินงานพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกกาลังใน
การป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ
๑๕) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสาคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย โดยมี แ นวคิ ด ในการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (๑) ติ ด ตาม แจ้ ง เตื อ น และประเมิ น
สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างต่อไป
ได้ (๒) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบรวมการ
(๓) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนปัญหากลับสู่
สภาพปกติ และ (๔) ทาการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
๑) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
-๑๙-

ในทุก ๆ ด้าน โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใน
ภาพรวมด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การแก้ ไ ขปั ญ หาเขตแดนทั้ ง ทางบก ทางทะเล และทางอากาศกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งสั น ติ วิ ธี
(๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ
และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ
๒) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ทางบก มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่
กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ทางบก โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกั น แก้ไข การใช้
การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กาหนด
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางบกด้วยแนวคิด
เชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทางบกในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไข
ปัญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่าง
กองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้
ประโยชน์ จ ากความร่ ว มมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
(๖) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
(๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก
๓) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่
กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข การใช้
การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กาหนด
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลด้ว ย
แนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ ทางทะเลในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือระหว่างกองทัพเรื อไทยกับกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ
(๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรั กษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๔) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
กาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอากาศ
ด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง ป้ อ งกั น และป้ อ งปราม (๒) การเฝ้ า ระวั ง และตรวจการณ์ ท างอากาศในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้าง
ความสั มพัน ธ์และความร่ว มมือ ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบ้าน มิตร
-๒๐-

ประเทศ และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับ
ภัยคุกคามความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายการเดินอากาศอย่างเคร่งครัด ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ
๕) เสริ มสร้ างความสั มพันธ์และความร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ
องค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการดาเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐานของ
การดารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความ
ไว้เนื้ อเชื่อใจระหว่ างประเทศ ผ่ านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ (๒) การสร้า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอานาจ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
บทบาทและความร่ วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (๔) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

-๒๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
๒. ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น

ระดับความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๖๑-๖๕
ดีขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๖๖-๗๐
ปี พ.ศ. ๗๑-๗๕
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผลกระทบ จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ต่อการบริหาร
ประเทศ
ประเทศ

จานวนงบประมาณด้าน
ความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง
/สูญเสีย

ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ลดลงร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ปริมาณการเข้า-ออกของ
นักท่องเที่ยว และมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เหตุการณ์ความ
รุนแรงยุติภายในปี
๒๕๗๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

-๒๒-

ปี พ.ศ. ๗๖-๘๐
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ประเทศ

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม
ภารกิจความมั่นคง
ปกติ
ไม่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงทุกกรณี

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม
ภารกิจความมั่นคง
ปกติ
ไม่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงทุกกรณี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและรั กษาอธิป ไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บู รณภาพแห่ งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ นคงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อยของประชาชน รวมถึ งการพั ฒนาประเทศ ตามที่ บั ญญั ติ ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนด โดยมีกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
แผนย่ อยด้านนี้เป็ น เสมือนแผนเตรียมการ/พัฒ นาขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงในมิ ติ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง นั บ ว่ า มี
ความส าคัญเป็ น อย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนและแนวทางที่กาหนดแล้ ว ก็จะทาให้ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงและเกิด
อันตรายได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ ง ๓
แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง พั ฒ นา และบู ร ณาการ
ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย
ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถ
ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การดาเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่ า งเป็ น เอกภาพในประชาคมข่ า วกรอง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการทางานข่าวกรอง และ (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์
๒) พั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศด้ า นความมั่ น คง มุ่ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาและผนึ ก ก าลั ง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้ง ปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความ
คล่ อ งตั ว พร้ อมให้ มีก ารพัฒ นาระบบทหารกองประจาการอาสาสมัค รอย่า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติ
ความขัดแย้งด้วยการ ปฏิบัติการร่ ว มเป็ นหลั ก (๒) พัฒ นาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมั่นคง และพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์
ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (๓) พัฒนาระบบข่าวกรอง
-๒๓-

เพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็น
เอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาระบบข่าว
กรองทางยุทธศาสตร์ในทั้งในระดับนโยบาย ระดับอานวยการข่าว และระดับปฏิบัติการข่าว (๔) ส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการ
ขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและ
เพื่อการพาณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยการร่วมทุน (๕) พัฒนาระบบกาลังสารอง ระบบทหารกองประจาการ
อาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลังประจาการบาง
ตาแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม
สาหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้ง (๖) พัฒนาเสริมสร้างกาลังประชาชน ทหารกองหนุน
ทหารนอกประจาการ ทหารผ่านศึก ทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลังและชดเชยอานาจกาลังรบของ
กองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยามสงคราม รวมทั้ง การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
มีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบ (๗) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากร
จากทุกภาคส่ว น เพื่อเตรีย มพร้ อมช่ว ยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๘) พัฒนา
เสริ มสร้ างความสัมพัน ธ์และความร่ว มมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตร
ประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การระหว่างประเทศ และ (๙) ในยามสงบใช้กาลังกองทัพในการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ)
๓) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
แนวทาง ระบบ กลไกการบริ ห ารจั ด การ ตลอดถึ งแผนการปฏิบั ติ ที่ เกี่ ย วข้อ งให้ ชั ด เจน มี ประสิ ทธิ ภ าพ
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบรูณาการของทุกภาค
ส่ ว น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพชั ดเจนเป็ นรู ปธรรม ยกระดั บการแบ่ งปั นข้ อมู ล
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญ
กับ ภาวะไม่ป กติและจั ดการความเสี่ ย งอย่ างบูรณาการ มุ่งเน้นให้ห น่ ว ยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบการแจ้ ง เตื อ นและเฝ้ า ระวั ง ระบบการสื่ อ สาร การมี เ ลขหมายฉุ ก เฉิ น เลขหมายเดี ย วทั่ ว ประเทศ
การจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ
การบู ร ณาการการท างานระหว่ า งพลเรื อ นและทหาร การจั ด การเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต รให้ ค วามรู้
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพ ของทุก
ภาคส่วนให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและเอกชน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนัก
รู้และจิตสานึกด้านความมั่ นคง การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมที่หลากหลายให้ประชาชน
ได้รับทราบ อาทิ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของ
ชุมชน เพื่ อสนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การและฟื้ นฟู ชุม ชนจากภัย พิบั ติ (๓) การเสริ มสร้า งความร่ว มมื อ
-๒๔-

การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมกับต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคอื่น เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ผ่านการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนไทย
ในต่างประเทศ และ (๔) การบริ หารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกกาลังในลั กษณะหุ้นส่ว น
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการการทางานทุกภาคส่วนสนับสนุ นการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การผนึกกาลัง
ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการทางานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนที่เ กี่ย วข้ อง ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ทุ กภาคส่ ว นได้ มีก ารกาหนดแผนหรือ แนวทางดาเนิ นการแผน
บริหารธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง

-๒๕-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง
๒. กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความ
รุนแรง

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง

วัดระดับความพร้อมของ
กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
๖๑-๖๕
ร้อยละ 80

๖๖-๗๐
ร้อยละ 90

๗๑-๗๕
ร้อยละ 90

๗๖-๘๐
ร้อยละ 95

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

-๒๖-

๓.๔ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ทาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่ านมาอย่ างมีนั ยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความสาคัญกับทุกมิติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในส่วนของความมั่นคงรูปแบบเดิม โดยที่โลกกาลั งก้าวสู่ระบบหลายขั้วอานาจ ไทยจึงต้องมุ่งรักษา
จุดแข็งของการทูตไทย คือ การรั กษาดุล ยภาพในการดาเนินความสั มพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอานาจ นอกจากนี้ การส่ งเสริมและรักษาความไว้ เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังคงมี
ความสาคัญยิ่ง เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะจากการมีชายแดนร่วมกัน สาหรับประเด็น
ความมั่นคงรูปแบบใหม่นั้น จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายนอก
ประเทศกับ ปัจ จัยภายในประเทศ และมีผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีด้าน
ไซเบอร์ ซึ่งไร้พรมแดนและสามารถปกปิดอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ส่งผลให้โลก
เผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปิดพื้นที่ให้การก่อการร้ายสากลและแนวคิด
สุดโต่งสามารถบ่มเพาะและขยายวงกว้างมากขึ้น
ในการนี้ จึงต้องมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยใน
การรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคง
ของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว ยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่
อาจส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ ซึ่ง มีกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการ
ดาเนินการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การเสริมสร้างและรั กษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะ
ประเทศขนาดกลาง ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชี่อมโยงกันทั้ง ในมิติด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยั งต้องให้ มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนว
หน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลัง ในทุก ๆ ด้าน ให้นามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค
โดยเฉพาะในกรอบอาเซีย น ตลอดไปจนถึง ส่ งเสริมระบบพหุ ภ าคี กฎหมายระหว่ างประเทศ และระบบ
กฎเกณฑ์ ที่เป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สาหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
-๒๗-

๒) การเสริ มสร้ างและธ ารงไว้ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค เน้ นความเป็ น
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่ งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้ส ามารถสร้างศักยภาพและส่ งเสริมความร่ว มมือในกรอบ
ทวิ ภ าคี ภู มิภ าค และพหุ ภ าคี รวมทั้ ง ส่ งเสริ มความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ มในทุ กมิ ติ โดยเฉพาะมิติ ก ารเมื อ ง
การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ
รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภั ยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าว
กรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
(๓) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ดาเนินความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม
๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภ าครั ฐ เน้ น ความสั มพัน ธ์อันดีร ะหว่างรัฐ ต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึง
การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win)
บนพื้น ฐานความไว้เนื้ อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภ าค และ
พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสานความสัมพันธ์กับ
ผู้นารุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงาน
ด้ า นความมั่ น คงของไทย เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาในเชิ ง รุ ก (๕) มี ก ารแลกเปลี่ ย นระดั บ ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ

-๒๘-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

๒. ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในทุก
มิติกับประเทศมหาอานาจและ
ประเทศที่มีความสาคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการ
เยือน จานวนความร่วมมือ
ระดับความสัมพันธ์)
(เฉลี่ยร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของบทบาท มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ไทยในการกาหนดทิศทางและ
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย (อาทิ จานวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่สาคัญ
ในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)

-๒๙-

๓.๕ แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เป็นการเสริมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เป็นรูปธรรม พร้อมตอบสนองต่อปัญหาใน
ทุกมิ ติ รวมทั้ งสามารถรองรั บเป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยในการขั บเคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงให้ บั ง เกิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
มี “แนวความคิดในการบริหารจัดการฯ” โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย
๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบกากับดูแลด้านนโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง และ
กากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวมด้วย
๒) กระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงด้านความมั่นคง (กต. มท. ยธ. และ ดศ.) กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกากับดูแลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทในภาพรวม
๓) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน
สั่ ง การ ปฏิ บั ติ ก าร และก ากั บ ดู แ ล ในการขั บ เคลื่ อ นแผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
โดย กระทรวงกลาโหม ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์และช่วยแก้ไขปัญหา
๔) กองอานวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร (กอ.รมน.) และศู นย์อ านวยการรัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับ ผิด ชอบในการอานวยการ ประสานงาน สั่ง การ ปฏิบัติการ
และกากับ ดูแ ล ในการขับ เคลื่อ นแผนย่อยด้า นการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาที่มีผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง
โดยกระทรวงกลาโหม ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ อานวยการ ประสานงาน สั่ งการ ดาเนินการ และกากับ
ดูแลในภาพรวม
๕) กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแลในการ
ขับ เคลื่อ นแผนย่อ ยด้า นการพัฒ นาศัก ยภาพของประเทศ ให้พ ร้อ มเผชิญ ภัย คุก คามที่ก ระทบต่อ ความ
มั่นคงของชาติ
๖) กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล
ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๗) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) และศูน ย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอานวยการ
ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม
การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม ถื อ เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประการหนึ่ง เพราะถึงแม้จะมีการวางแผนที่ดี แต่หากมิได้มีการนาไปปฏิบัติ
หรื อ น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ างไม่ ถู กต้ อ ง ก็ จ ะท าให้ เ กิด ความล้ ม เหลวได้ ซึ่ ง กลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แบบองค์รวมจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนิ นการของแต่ละแนวทางการ
พัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

-๓๐-

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) บู ร ณาการกลไกการบริห ารจัดการความมั่ นคง มุ่งเน้นการเสริ มความพร้อม รวมทั้ ง
ยกระดับกลไกหน่วยงาน เช่น กองทัพไทย, กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสร้างความพร้อม รวมทั้งยกระดับกลไก
หน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความ
คิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบ
และประเมิน ผลอย่ า งต่อเนื่ อง ตามหลั กธรรมาภิบาลที่ส อดคล้ องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย
พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ กอ.รมน. ศรชล. และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านความมั่นคง (๔) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ
เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๕) การ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดาเนินการใน
ทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่ วยงานด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการ
วางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูป แบบ โดยจัดทาแผนย่อย การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ ไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การวางแผนคู่ขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพื่อให้แผนทุกระดับเสร็จสมบูรณ์ในเวลา
ไล่ เลี่ ย กัน สามารถปฏิบัติได้อย่ างรวดเร็ ว (๒) การทางานแบบบูรณาการร่ว มกันตั้งแต่ขั้นการวางแผน
การปฏิบัติและการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความ
มั่นคงแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การดาเนินการภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ อกภาพ และเป็ น รู ป ธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้สานักงานสภาความมั่ นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร
เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ให้ มี ค วามพร้ อ ม มี ขี ด
ความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมี
บทบาทส าคั ญ ในการรั บ ผิ ด ชอบดูแ ลปั ญ หาความมั่ น คงทุ กมิ ติ ในระดั บ นโยบาย พร้ อมรองรั บบริ บทที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังให้มีการกาหนดแผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ
พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
-๓๑-

(๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ สมช. และ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
(๒) การพัฒนาระบบบริหารจั ดการความมั่นคง และระบบการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของ สมช. และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (๔) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

-๓๒-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลไกการบริหารจัดการ
ระดับประสิทธิภาพการ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพ ดาเนินงานของหน่วยงาน
สูงขึ้น
ด้านการจัดการความ
มั่นคง

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ร้อยละ 80

-๓๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ 100

