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๑

บทที่ ๒ : แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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บทที่ ๓ : กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

๑๘
๑๙

บทที่ ๔ : แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ ๒
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ผนวก ก คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ
ผนวก ข ข้อมูลประกอบแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ผนวก ค แบบฟอร์ม
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บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติให้มีการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่ างยั่ งยื น ต่ อมาจึ งได้ มี การปรั บเปลี่ ยนกระบวนการบริ หารจั ดการยุ ทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่ บท และ
แผนระดับชาติ เพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
มีมติเห็ นชอบการกำหนดแผนเป็ น ๓ ระดับ มียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ การปฏิ บั ติ จะดำเนิ นการผ่ านการถ่ายระดั บเป้ าหมายและประเด็ นยุ ทธศาสตร์ชาติ สู่ แผนระดั บที่ ๒ และ
แผนระดับที่ ๓ เพื่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ธศาสตร์ชชาติาติ๒๐
(พ.ศ.
๒๕๖๑
- ๒๕๘๐)
เป็ นเป็แผนระดั
บ ทีบ่ ที๑่ ๑ก� ำกำหนดขึ
หนดขึ้ น เพื
ยุททธศาสตร์
ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑
- ๒๕๘๐)
นแผนระดั
้นเพื่ อ่อเป็เป็นนเป้เป้าาหมาย
หมาย
การพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว ด้วยการพั ฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” และเป้ าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ความสุ ข เศรษฐกิ จพั ฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง สั งคมเป็ นธรรม ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ๑) ยุ ท ธศาสตร์ช าติด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ งในหกด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกำหนดขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยใช้ กลไกการจั ดการความมั่ นคงแบบองค์ รวม รวมถึ งการเสริ มสร้ างความร่ วมมื อ ประเทศเพื่ อนบ้ านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้
ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ เป้าหมาย ๕ เป้าหมาย ได้แก่
(๑) ประชาชนอยู่ ดี กิน ดี และมี ความสุ ข (๒) บ้ านเมื องมี ความมั่ น คงในทุ กมิ ติและทุ กระดับ (๓) กองทั พ
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-๒หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตัวชี้วัด
๕ ตั วชี้วัด ได้แก่ (๑) ความสุ ขของประชากรไทย (๒) ความมั่น คงปลอดภั ยของประเทศ (๓) ความพร้อม
ของกองทั พ หน่ ว ยงานด้ านความมั่ น คง และการมี ส่ ว นร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
นอกจากนี้ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้จัดแบ่ง
ออกเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี คือ ๑) ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มุ่งดำเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม
พร้ อมแก้ ไขปั ญ หา” ให้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ อาจกระทบต่ อความมั่ นคงลดระดั บลงอย่ างมี นั ยสำคั ญ ๒) ในช่ วง
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มุ่งดำเนิ นการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เพื่อเอื้อต่อการบริ หารประเทศ
มากยิ่ งขึ้ น ๓) ในช่ วง พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ มุ่ งดำเนิ นการ “ประเทศชาติ พั ฒ นา ประชาชนร่ วมผลั กดั น”
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย และ ๔) ในช่วง พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๘๐ มุ่งดำเนินการ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข” อันเป็นเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ดำ�เนินนการโดยการถ่
การโดยการถ่าายทอดไปสู
ยทอดไปสู่ ก่ การปฏิ บั ติ ิ
าติดด้ าานความมั
นความมั่ น่ นคง
คงดำเนิ
จะดำเนินการผ่านแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
โดยที่ผ่านมา ได้มีการมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่ อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับ เคลื่ อนแผนแม่ บ ทฯ ประเด็น ความมั่ นคง ดังนี้ ๑) หน่ ว ยงานเจ้าภาพขับ เคลื่ อ นประเด็น แผนแม่ บ ทฯ
ประเด็นความมั่นคง (จ.๑) คือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับประเด็นแผนแม่บท (จ.๒) คือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับของแผนย่อย (จ.๓)
แผนย่อย

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

เป้าหมายแผนย่อย

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนย่อย
(จ.๓)
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรง
กระทรวงกลาโหม
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
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-๓แผนย่อย

เป้าหมายแผนย่อย

การป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น
ที่มีผลกระทบต่อความ
ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
มั่นคง
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ

หน่วยงานด้านการข่าว และประชาคมข่าว
กรอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง
การบูรณาการความร่วมมือ ประเทศไทยมีความมั่นคง และสามารถรับมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียน กับความท้าทายจากภายนอก
และนานาชาติรวมทั้ง
ได้ทกุ รูปแบบสูงขึ้น
องค์กรภาครัฐและมิใช่
ประเทศไทยมีบทบาท เพิ่มขึ้นในการกำหนด
ภาครัฐ
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค
อาเซียน
การพัฒนากลไกการบริหาร กลไกบริหารจัดการความมั่นคง
จัดการความมั่นคงแบบ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
องค์รวม

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนย่อย
(จ.๓)
สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องยังรวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทฯ
ประเด็นการต่างประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็น
กรอบแนวทางดำเนินการที่มีความสำคัญในการนำไปสู่การจัดทำแผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติการ
ด้าน ... ซึ่งเป็ น แผนปฏิบั ติที่เป็น แผนพัฒ นาเชิงประเด็น (Issue-Based) และ ๒) แผนปฏิบัติราชการรายปี
และ ๕ ปี โดยมีการระบุ การดำเนิ น งาน/โครงการที่มี ความชัดเจนตามภารกิจของหน่ว ยงาน ซึ่งสนับสนุน

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 3

7/9/2564 BE 4:03 PM

4

-๔การดำเนินงานของแผนระดับที่ ๒ และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคงให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในระยะที่ผ่านมา ยังมีข้อจำกัดอันเกิด
จากการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายตัวชี้วัด ระดับแผนย่อย การถ่ายทอดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดสู่การจัดทำแผนระดับ ๓ ตลอดจนการจัดทำแผนงานและโครงการขาดความสอดคล้องตามหลักการ
ความสั ม พั น ธ์เชิ งเหตุแ ละผล (Causal Relationship : XYZ) รวมถึงข้อจำกั ด ด้านการติด ตามประเมิ น ผล
การดำเนิ น งานอัน เกิดจากความพร้อมของข้อมูล ที่ จำเป็น ซึ่งส่ งผลต่อ การบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวม
นอกจากนี้ การประเมิ นผลการดำเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้ านความมั่ นคงในรายงานสรุ ปผล
การดำเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของการประเมินผลลั พธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อ
การบรรลุ เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น ความมั่ น คง ปรากฏผลดั งนี้ ๑) ประเทศชาติ มี ความมั่ น คง
ในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งพิ จ ารณาจากดั ช นี สั น ติ ภ าพโลก (Global Peace Index) พบว่ า มี ผ ล
การดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมายในขั้นวิกฤต (สีแดง) กล่าวคือสถานการณ์ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย
และ ๒) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากรายงานความสุขโลก (World Happiness Report)
มีผลการดำเนิ นการต่ำกว่าค่ าเป้ าหมายในระดั บเสี่ ยง (สี ส้ ม) กล่ าวคื อสถานการณ์ อยู่ ในช่วงร้อยละ ๕๑ - ๗๕
ของค่าเป้าหมาย ขณะที่ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อย
พบว่าผลการดำเนินการส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)
สำหรั บ รายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจำปี ๒๕๖๓ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า ผล
การดำเนินการในส่วนของเป้าหมายแรกจะมีแ นวโน้มในเชิงบวกเพิ่มขึ้น เล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ในขั้นวิกฤต ขณะที่ผลการดำเนินการในส่วนของเป้าหมายที่สองพบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ห่างจากเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง และการประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลการบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนย่อยฯ พบว่าผลการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยมีแนวโน้ม
ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย จึ ง จำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคงเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ สมช. ในฐานะ
หน่ วยงานเจ้ าภาพระดั บนโยบายในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคง ได้ จั ดตั้ งกลไกบู รณาการ
การขับเคลื่อนฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับอำนวยการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้การประสานงาน
และบูรณาการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
จึงเห็นควรจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ในลักษณะ
แผนการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงนำไปอำนวยการ
ขั บเคลื่ อนแนวทางการพั ฒ นาภายใต้ แผนย่ อยฯ ให้ สามารถสะท้ อนเป้ าหมายและตั วชี้ วั ดของแผนแม่ บทฯ
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-๕ประเด็นความมั่นคงที่มีการบู รณาการการดำเนินการกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม
๒. วัตถุประสงค์ของแผน
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสาระสำคัญและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนสำคัญระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อกำหนดแนวทางการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ เพื่ อ ถ่ายทอดยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ านความมั่ น คงไปสู่ การปฏิ บั ติ ผ่ านการถ่ายระดับเป้ าหมาย
และประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ชาติ สู่ แผนระดั บที่ ๒ และแผนระดั บที่ ๓ ให้ มี ความสอดคล้ องในทิ ศทางเดี ยวกั น
อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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-๖-

บทที่ ๒
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการโดยถ่ายทอดผ่านการจัดทำแผนระดับที่ ๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนระดับ ที่ ๓ ให้ มี ค วามสอดคล้ องและบู รณาการอย่ างเป็ น ระบบ ทั้ งนี้ แผนระดั บ ที่ ๒ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยตรง ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง สมช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน และ
กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ จึงได้กำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนแผนระดับชาติทั้งสองฉบับไปในคราวเดียวกัน โดยแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และ
นโยบายและแผนระดับชาติฯ มีสาระสำคัญ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ดังนี้
๑. แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ นความมั่ นคง เป็ นแผนระดั บที่ ๒ ที่ ใช้เป็ นกรอบ
แนวทางหลักในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติ
มั่ น คง ประชาชนมี ความสุ ข ” โดยแผนแม่ บ ทฯ ประเด็ นความมั่ น คง ประกอบด้ วย ๕ แผนย่ อย อั นได้ แก่
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๓) การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ๔) การบูรณาการความร่วมมือ
ด้ านความมั่ นคงกั บอาเซี ยนและนานาชาติ รวมทั้ งองค์ กรภาครั ฐและมิ ใช่ ภ าครัฐ และ ๕) การพั ฒ นากลไก
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งแผนย่อยฯ ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมาย
๑. ประเทศชาติมีความมั่นคง
ในทุกมิติ และทุกระดับ
เพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)
ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทย (อันดับ)

ปี ๖๑ - ๖๕
๑ ใน ๗๕
ของโลก
๑ ใน ๓๕
ของโลก

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๒๕
ของโลก
ของโลก
๑ ใน ๓๐
ของโลก

๑ ใน ๒๐
ของโลก

ปี ๗๖ - ๘๐
๑ ใน ๑๐
ของโลก
๑ ใน ๒๐
ของโลก

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่น คง จำนวน ๕ แผนย่อย มีแนวทางการพัฒ นา
ที่สำคัญ หน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนา และเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
๑.๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง
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-๗และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ จำนวน
๕ แนวทางและหน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก ดังนี้ ๑) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ - สมช.) ๒) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และสถาบันพระพุทธศาสนา (สมช.) ๓) การพัฒนาการเมือง (สมช.) ๔) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ (กระทรวงมหาดไทย - มท.) และ ๕) การบู ร ณาการกลไกการบริห ารจั ด การความมั่ น คง
(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - กอ.รมน.) ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาข้อ ๕ จะไปปรากฏ
อยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย
๑. ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐
อยู่ในลำดับ อยู่ในลำดับ อยู่ในลำดับ อยูใ่ นลำดับ
๑ ใน ๕๕
๑ ใน ๔๕
๑ ใน ๓๕
๑ ใน ๒๕
ของโลก
ของโลก
ของโลก
ของโลก

ระดับความมัน่ คงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพ
ตำรวจระดับสากล (WISPI)
ดีขึ้น (อันดับ)
๒. คนไทยมีความจงรักภักดี ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ (ปัจจุบันพิจารณาจากร้อยละ
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ของผู้นับถือศาสนาพุทธ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ในประเทศไทย จำนวน
ยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทย
พระภิกษุ สามเณร และ
สูงขึ้น
จำนวนวัดในประเทศไทย)
๓. การเมืองมีเสถียรภาพ และ ประสิ ทธิ ผลของรั ฐบาลจาก ไม่ต่ำกว่า
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น
การประเมินของธนาคารโลก ร้อยละ ๗๐

-

-

-

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จั ดการและการพั ฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด้ าน ดำเนิ นการไปได้ อย่ างต่ อเนื่ องและราบรื่ น ตามหลั กปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ งเป็ น ประเด็ น สำคั ญ ที่ จะนำไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น แผนย่ อยฯ
ด้านนี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่ ว นที่ ๑ การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รและการพั ฒ นาประเทศ
ประกอบด้ ว ย แนวทางการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ จำนวน ๑๕ แนวทางและหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ดั งนี้
(๑) การป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบ : สำนั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติ ด - ปปส.) (๒) การป้ องกั นและแก้ไขปั ญ หาความมั่ นคงทางไซเบอร์ (กระทรวงดิ จิทั ล
เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม - ดศ) ซึ่ งปั จจุ บั น รับ ผิ ดชอบโดย สำนั กงานคณะกรรมการการรั กษาความมั่ นคง
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-๘ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ - พม.) (๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (สมช.) (๕) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย (สมช.) (๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย)(๗)
(๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (สมช.) (๘) การเฝ้าระวังและ
ป้ องกันประเด็น ทางเศรษฐกิ จที่มี ผลกระทบต่อความมั่ นคง (สำนักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ - สศช.) (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมช.) (๑๐) การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
(สมช.) (๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ท างทะเล – ศรชล.) (๑๓) การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
(กระทรวงกลาโหม - กห. และ กอ.รมน.) (๑๔) การพิ ทั กษ์ และฟื้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
(กอ.รมน.) และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี (สมช.)
ส่ ว นที่ ๒ การปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ ประกอบด้ววยยแนวทาง
แนวทาง
การพั ฒ นาที่ส ำคั ญ จำนวน ๕ แนวทางและหน่ วยงานรับผิ ดชอบหลั ก ดั งนี้ (๑) การปกป้ องอธิป ไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบัญชาการกองทัพไทย - บก.ทท.) (๒) การปกป้อง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก (กองทัพบก - ทบ.) (๓) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของ
ชาติ ท างทะเล (กองทั พ เรื อ - ทร.) (๔) การปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ ท างอากาศ
(กองทั พ อากาศ - ทอ.) และ (๕) การเสริ ม สร้ า งความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน
มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ (กห.) ทั้งนี้ มีแนวคิดที่จะปรับแนวทางการพัฒนาในส่วนนี้ ไปปรากฏอยู่ใน
แนวทางการพั
นาศั ก ยภาพของประเทศด้
า นความมั
่ น คงของแผนย่
อ ยทีอ่ยที
๓ ่ ด้๓าด้นการพั
แนวทางการพัฒฒนาการพั
ฒนาศักยภาพของประเทศด้
านความมั
่นคงของแผนย่
านการพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพ
ยภาพ
ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย
๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
๒. ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น
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ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จ
ของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน

จำนวนงบประมาณ
ด้านความมั่นคง
ในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๒๕ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐
ดีขึ้น
ดีขึ้นอย่าง ดีขึ้นอย่าง ดีขึ้นอย่าง
อย่างน้อย
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ร้อยละ ๕๐ จนไม่ส่งผล จนไม่ส่งผล จนไม่สง่ ผล
กระทบต่อ กระทบต่อ กระทบต่อ
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

คงเหลือ
คงเหลือ
เฉพาะ
เฉพาะ
งบประมาณ งบประมาณ
ตามภารกิจ ตามภารกิจ
ความมั่นคง ความมั่นคง
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-๙เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
วัดสถิติจำนวนเหตุรุนแรง
/สูญเสีย

ปริมาณการเข้า - ออก
ของนักท่องเที่ยว และ
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๒๕ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐
ปกติ
ปกติ
ลดลงร้อยละ เหตุการณ์
ไม่มี
ไม่มี
๒๐ ต่อปี ความรุนแรง เหตุการณ์ เหตุการณ์
ยุติภายในปี ความรุนแรง ความรุนแรง
๒๕๗๐
ทุกกรณี
ทุกกรณี
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

๑.๓ แผนย่ อ ยการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามที่ ก ระทบต่ อ
ความมั่นคงของชาติ มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบ
ของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้ องกัน
แก้ ไข และรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาความมั่ น คงทุ ก มิ ติ ทุ ก รู ป แบบและทุ ก ระดั บ แบบบู ร ณาการให้ มี ค วามพร้ อ ม
ประกอบด้ววยยแนวทาง
และเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ททุุกกรูรูปปแบบและทุ
แบบและทุกระดับความรุน่ แรง ประกอบด้
แนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ จำนวน ๓ แนวทางและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดังนี้ ๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แบบบูรณาการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - สขช.) ๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
๓) การพั
ฒนาระบบการเตรี
มพร้งอชาติ
มแห่(สมช.)
งชาติ (สมช.)
ด้านความมั่นคง (กห.) และ
๓) การพั
ฒนาระบบการเตรี
ยมพร้อยมแห่
เป้า หมายและตั วชี้วัด ของแผนย่อยการพั ฒ นาศั กยภาพของประเทศให้พ ร้ อมเผชิ ญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบตั ิได้จริง
๒. กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง
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ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง

ระดับความพร้อมของ
กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕
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- ๑๐ ๑.๔ แผนย่อยการบู รณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า
าคและโลก
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับ
ปัญหาร่วมกันได้ ประกอบด้
ประกอบด้ววยยแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ จำนวน ๓ แนวทางและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ดังนี้ ๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวง
การต่ างประเทศ - กต.) ๒) การเสริ มสร้างและธำรงไว้ ซึ่ งสั นติ ภ าพและความมั่ นคงของภู มิ ภ าค (กต.) และ
๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (กต.)
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของแผนย่ อ ยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คง
กับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

๒. ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๖๑ - ๖๕ ปี ๖๖ - ๗๐ ปี ๗๑ - ๗๕ ปี ๗๖ - ๘๐
ระดับความสัมพันธ์และ
มากขึ้น/
มากขึ้น/
มากขึ้น/
มากขึ้น/
ความร่วมมือด้านความ
ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
มหาอำนาจและประเทศที่มี
๕ - ๑๐
๕ - ๑๐
๕ - ๑๐
๕ - ๑๐
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์
(อาทิ จำนวนการเยือน
จำนวนความร่วมมือ
ระดับความสัมพันธ์)
ระดับความสำเร็จ
มากขึ้น/
มากขึ้น/
มากขึ้น/
มากขึ้น/
ของบทบาทไทย
ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม ดีขึ้นจากเดิม
ในการกำหนดทิศทาง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
และส่งเสริมเสถียรภาพ
๕ - ๑๐
๕ - ๑๐
๕ - ๑๐
๕ – ๑๐
ของภูมิภาคเอเชีย
(อาทิ จำนวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยทีไ่ ด้รบั
การยอมรับการเป็นผู้เล่น
ที่สำคัญในกรอบ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ)
ตัวชี้วัด

๑.๕ แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒ นา
ประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิธภาพ
หาการทุ
ภาพ สามารถขจัดปัญหา
การทุจจริริตตและประพฤติ
และประพฤติมมิชิชอบอย่
อบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงาน
รับ ผิ ดชอบทั้ งหลั กและรองพร้อ มรับ มือ กับ ภัยคุ กคามทุก รูป แบบทั้ งในปั จจุบั นและอนาคต ประกอบด้ว ย
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- -๑๑
๑๑- แนวทางการพั
แนวทางการพัฒฒนาที
นาที่ส่สำคัำคัญญจำนวน
จำนวน๓๓แนวทางและหน่
แนวทางและหน่ววยงานรั
ยงานรับบผิผิดดชอบหลั
ชอบหลักกดัดังงนีนี้ ๑)
้ ๑)การบู
การบูรรณาการกลไก
ณาการกลไก
การบริหหารจั
ารจัดดการความมั
การความมั่น่นคงคง(หน่
(หน่ววยงานรั
ยงานรับบผิผิดดชอบ
ชอบ: :กอ.รมน.)
กอ.รมน.)๒)๒)การบู
การบูรรณาการข้
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานความมั
นความมั่น่นคงคง
การบริ
(สมช.)
(สมช.)และ
และ๓)๓)การขั
การขับบเคลื
เคลื่อ่อนยุ
นยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ชชาติาติดด้า้านความมั
นความมั่น่นคงคง(สมช.)
(สมช.)
เป้เป้าาหมายและตั
หมายและตัววชีชี้ว้วัดัดของแผนย่
ของแผนย่ออยการพั
ยการพัฒฒนากลไกการบริ
นากลไกการบริหหารจั
ารจัดดการความมั
การความมั่น่นคงแบบองค์
คงแบบองค์รรวมวม
เป้เป้าหมาย
าหมาย
กลไกการบริ
กลไกการบริหหารจั
ารจัดดการ
การ
ความมั่น่นคงมี
คงมีปประสิ
ระสิททธิภธิภาพาพ
ความมั
สูสูงขึงขึ้น้น

ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ระดั
ระดับบประสิ
ประสิททธิธิภภาพาพ
การดำเนินนงานของ
งานของ
การดำเนิ
หน่ววยงานด้
ยงานด้านการจั
านการจัดดการ
การ
หน่
ความมั่น่นคงคง
ความมั

ค่ค่าเป้
าเป้าหมาย
าหมาย
ปีปี๖๑
๖๑- -๖๕
๖๕ ปีปี๖๖
๖๖- -๗๐
๗๐ ปีปี๗๑
๗๑- -๗๕
๗๕ ปีปี๗๖
๗๖- -๘๐
๘๐
ยละ
ยละ
ยละ
ยละ
ร้อร้อยละ
ร้อร้อยละ
ร้อร้อยละ
ร้อร้อยละ
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒.๒.นโยบายและแผนระดั
นโยบายและแผนระดับบชาติ
ชาติวว่ า่ าด้ด้ววยความมั
ยความมั่ น่ นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติ(พ.ศ.
(พ.ศ.๒๕๖๒
๒๕๖๒––พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๕)
๒๕๖๕)
แผนระดับบทีที่ ๒่ ๒ซึซึ่ง่งจัจัดดทำขึ
ทำขึ้น้นตามมาตรา
ตามมาตรา๑๓
๑๓แห่
แห่งงพระราชบั
พระราชบัญญญัญัตติสิสภาความมั
ภาความมั่น่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙
เป็เป็นนแผนระดั
นโยบายและแผนหลักกของชาติ
ของชาติทที่ เป็ี่ เป็นนกรอบหรื
กรอบหรืออทิทิศศทางในการดำเนิ
ทางในการดำเนินนการป้
การป้อองกังกันนแจ้แจ้งงเตืเตืออนนแก้แก้ไขไข
เพืเพื่ อ่ อเป็เป็นนนโยบายและแผนหลั
ระงับบยัยับบยัยั้งภั้งภัยยคุคุกกคาม
คามและธำรงไว้
และธำรงไว้ซซึ่งความมั
ึ่งความมั่น่นคงแห่
คงแห่งชาติ
งชาตินโยบายและแผนระดั
นโยบายและแผนระดับบชาติ
ชาติฯฯประกอบด้
ประกอบด้ววยย๒๒ส่ส่ววนน
หรืหรืออระงั
นโยบายความมั่น่นคงแห่
คงแห่งชาติ
งชาติและแผนระดั
และแผนระดับบชาติ
ชาติวว่า่าด้ด้ววยความมั
ยความมั่น่นคงแห่
คงแห่งชาติ
งชาติดัดังนีงนี้ ้
คืคืออนโยบายความมั
๒.๑
๒.๑นโยบายความมั
นโยบายความมั่ น่ นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติมีมีจจำนวน
ำนวน๑๖
๑๖นโยบาย
นโยบายดัดังงนีนี้ ๑)
้ ๑)เสริ
เสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่ น่ นคงคง
ของสถาบั
ของสถาบันนหลั
หลักกของชาติ
ของชาติแและการปกครองระบอบประชาธิ
ละการปกครองระบอบประชาธิปปไตยอั
ไตยอันนมีมีพพระมหากษั
ระมหากษัตตริริยย์ ท์ ทรงเป็
รงเป็นนประมุ
ประมุขข
๒)๒)สร้สร้าางความเป็
งความเป็นนธรรม
ธรรมความปรองดอง
ความปรองดองและความสมานฉั
และความสมานฉันนท์ท์ในชาติ
ในชาติ๓)๓)ป้ป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไขการก่
ไขการก่ออเหตุ
เหตุรรุนุนแรง
แรง
ในจังงหวัหวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้๔)๔)จัจัดดระบบการบริ
ระบบการบริหหารจั
ารจัดดการชายแดนเพื
การชายแดนเพื่อ่อป้ป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไขปั
ไขปัญญหาข้
หาข้าามพรมแดน
มพรมแดน
ในจั
๕)๕)สร้สร้าางเสริ
งเสริมมศัศักกยภาพการป้
ยภาพการป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไขปั
ไขปัญญหาภั
หาภัยยคุคุกกคามข้
คามข้าามชาติ
มชาติ๖)๖)ปกป้
ปกป้อองงรัรักกษาผลประโยชน์
ษาผลประโยชน์แแห่ห่งงชาติ
ชาติ
ทางทะเล๗)๗)จัจัดดระบบ
ระบบป้ป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไขปั
ไขปัญญหาผู
หาผู้ห้หลบหนี
ลบหนีเข้เข้าาเมืเมือองง๘)๘)เสริ
เสริมมสร้สร้าางความเข้
งความเข้มมแข็แข็งงและภู
และภูมมิคิคุ้มุ้มกักันน
ทางทะเล
ความมั่น่นคงภายใน
คงภายใน๙)๙)เสริ
เสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่น่นคงของชาติ
คงของชาติจจากภั
ากภัยยการทุ
การทุจจริริตต๑๐)
๑๐)เสริ
เสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่น่นคงปลอดภั
คงปลอดภัยย
ความมั
ไซเบอร์๑๑)
๑๑)รัรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงของฐานทรั
คงของฐานทรัพพยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติแและสิ
ละสิ่ ง่ งแวดล้
แวดล้ออมม๑๒)
๑๒)เสริ
เสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่น่นคงคง
ไซเบอร์
ทางพลังงงานและอาหาร
งานและอาหาร๑๓)
๑๓)พัพัฒฒนาระบบการเตรี
นาระบบการเตรียยมพร้
มพร้ออมแห่
มแห่งงชาติ
ชาติเพืเพื่ อ่ อเสริ
เสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่น่นคงของชาติ
คงของชาติ
ทางพลั
๑๔)เสริ
เสริมมสร้สร้าางและพั
งและพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพการป้
ยภาพการป้อองกังกันนประเทศ
ประเทศ๑๕)
๑๕)พัพัฒฒนาระบบงานข่
นาระบบงานข่าาวกรองให้
วกรองให้มมีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ
๑๔)
และ๑๖)
๑๖)เสริ
เสริมมสร้สร้าางดุงดุลลยภาพในการดำเนิ
ยภาพในการดำเนินนความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางประเทศ
งประเทศ
และ
๒.๒
๒.๒แผนระดั
แผนระดับบชาติ
ชาติวว่า่าด้ด้ววยความมั
ยความมั่น่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติมีมีจจำนวน
ำนวน๑๙
๑๙แผน
แผนโดยมี
โดยมีเป้เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงยุงยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
และตั
และตัววชีชี้ว้วัดัดดัดังนีงนี้ ้
๒.๒.๑
๒.๒.๑การเสริ
การเสริมมสร้สร้าางความมั
งความมั่น่นคงของมนุ
คงของมนุษษย์ย์รองรั
รองรับบทุทุกกนโยบายความมั
นโยบายความมั่น่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติ
๑)๑) เป้เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ประชาชนมี
ประชาชนมีคความสามั
วามสามัคคคีคีมีมีคความปลอดภั
วามปลอดภัยยในการ
ในการ
ดำรงชีววิติตมีมีสส่ว่วนร่นร่ววมมและมี
และมีคความพร้
วามพร้ออมเผชิ
มเผชิญญปัปัญญหาและรั
หาและรับบมืมืออกักับบภัภัยยคุคุกกคามและปั
คามและปัญญหาด้
หาด้าานความมั
นความมั่น่นคงคง
ดำรงชี
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๒) ตัวชี้วัด
บประกอบด้
การเสริวมยสร้
งความสามั
คงคีเสริขงเสริ
องคนในชาติ
๒) ตั(๑)
ตัววชีชีวระดั
้ ้วดั ัดประกอบด้
ระดั
บการส่
มความสามั
คคีขคองคนในชาติ
และ(๒)
(๒)ระดั
ระดับ
วย(๑)า(๑)
ระดั
บการส่
มความสามั
คีของคนในชาติ
(๒)
ระดั
บการเสริ
การมี สม่ วสร้
นร่าองค์
วงความสามั
มของหน่
องค์ ก รปกครอง
(๑) ระดั
คว ยงานของรั
คีของคนในชาติ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรั
ฐ บภาคเอกชน
กรปกครองส่
วนท้อฐงถิภาคเอกชน
่น องค์กรภาคประชาสั
งคม
ส่วนท้องถิ่น องค์่วไป
กรภาคประชาสั
ไป่นคง
ในกิจกรรมสนั
บสนุฐนงานด้
านความมัองค์
่นคงก รปกครอง
และประชาชนทั
ในกิจกรรมสนั
บระดั
สนุและประชาชนทั
งานด้าสนความมั
(๒)งคม
บนการมี
่ ว นร่ว่วมของหน่
ว ยงานของรั
ภาคเอกชน
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสั
และประชาชนทั่วไปนสถานการณ์
ในกิจกรรมสนั
สนุนงานด้
านความมั
่นคง ่ ๑๕ :
๒.๒.๒ การข่งาคม
วกรองและการประเมิ
ด้าบนความมั
่นคง
รองรับนโยบายที
พัฒนาระบบงานข่า๒.๒.๒
วกรองให้การข่
มีประสิ
ทธิภาพ
าวกรองและการประเมิ
นสถานการณ์ ด้านความมั่นคง รองรับนโยบายที่ ๑๕ :
๑)มีปเป้ระสิ
า หมายเชิ
พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้
ทธิภาพ งยุ ท ธศาสตร์ การมี ระบบข่ าวกรองที่ มี ก ารบู ร ณาการ มี ค วาม
ทันสมัยและมีเครือข่ายความร่
ที่พร้อมเผชิ
ภัยคุกคามการมี
รวมทัร้งะบบข่
มีความสามารถในการประเมิ
นสถานการณ์
๑) วเป้มมืาอหมายเชิ
งยุ ทญธศาสตร์
าวกรองที่ มี ก ารบู ร ณาการ
มี ค วาม
ความมั
คงที่หเครื
ลากหลายในทุ
ติสอามารถสนั
บสนุ
การตามยุ
ทธศาสตร์ชาติได้
ทันสมัย่นและมี
อข่ายความร่กวมิมมื
ที่พร้อมเผชิ
ญภันยการดำเนิ
คุกคาม นรวมทั
้งมีความสามารถในการประเมิ
นสถานการณ์
๒) กตัมิวตชีิส้วามารถสนั
ัด ประกอบด้
(๑) ระดันบการตามยุ
ความสำเร็ทจธศาสตร์
ของการใช้
ความมั่นคงที่หลากหลายในทุ
บสนุวนยการดำเนิ
ชาติงไานข่
ด้ าวกรองและการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรองภาคประชาชน
(๒)ระดั
ระดับบความสำเร็
การนำผลการประเมิ
ความมั่นคง
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้และ
วย (๑)
จของการใช้นงสถานการณ์
านข่าวกรองและการใช้
ในระดับยุทจากเครื
ธศาสตร์
ประโยชน์ใและ
นทุกมิ(๒)ติ ระดับการนำผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
ประโยชน์
อข่ทาี่หยข่ลากหลายไปใช้
าวกรองภาคประชาชน
ในระดับยุทธศาสตร์๒.๒.๓
ที่หลากหลายไปใช้
กมิติ
การเสริมสร้ปาระโยชน์
งความมัในทุ
่นคงของสถาบั
นหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี๒.๒.๓
พระมหากษั
ตริมยสร้
์ทรงเป็
นประมุ่นขคงของสถาบั
รองรับนโยบายที
: เสริมภสร้ายใต้
างความมั
่นคงของสถาบัน
การเสริ
างความมั
นหลัก่ ๑ของชาติ
การปกครองระบอบ
หลั
กของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยอัขนรองรั
มีพระมหากษั
ตริย่ ๑์ทรงเป็
ข
ประชาธิ
ปไตยอั
นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ
บนโยบายที
: เสรินมประมุ
สร้างความมั
่นคงของสถาบัน
๑) เป้าหมายเชิงยุปทไตยอั
ธศาสตร์
นพระมหากษั
ย์ภายใต้
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิ
นมีพสถาบั
ระมหากษั
ตริย์ทรงเป็ตนริประมุ
ข การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั
ริ ย์ ท รงเป็
ข ได้สถาบั
รับ การธำรงรั
ก ษาด้ตริวยยการปกป้
อ ง เชิ ด ชู เทิ ด ทู น
๑) เป้าตหมายเชิ
งยุนทประมุ
ธศาสตร์
นพระมหากษั
์ภายใต้การปกครองระบอบ
อย่างสมพระเกี
ประชาธิ
ป ไตยอัยรติ
น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ได้ รับ การธำรงรัก ษาด้ ว ยการปกป้ อ ง เชิ ด ชู เทิ ด ทู น
๒) ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (๑) ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาสถาบั น
อย่างสมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ และ (๒) ๒)
ระดัตับความเข้
าใจของทุกภาคส่
วนเกี
่ยวกับ บประสิ
สถาบัทนธิพระมหากษั
ตริทย์ั ก ษ์ รั ก ษาสถาบั น
ว ชี้ วั ด ประกอบด้
ว ย (๑)
ระดั
ภ าพในการพิ
๒.๒.๔
การพั
ฒนาระบบการเตรี
ยมพร้
อมแห่
บนโยบายที
พระมหากษัตริย์ และ
(๒) ระดั
บความเข้
าใจของทุกภาคส่
วนเกี
่ยวกังบชาติ
สถาบัรองรั
นพระมหากษั
ตริ่ ย๑๓
์ : พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่๒.๒.๔
งชาติเพืการพั
่อเสริมฒสร้นาระบบการเตรี
างความมั่นคงของชาติ
ยมพร้อมแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบ
ธศาสตร์ ระบบการเตรียมพร้อมแห่ งชาติเป็ นทิ ศทางและ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื๑)่อเสริเป้มาสร้หมายเชิ
างความมังยุ่นทคงของชาติ
แนวทางหลั กในการเผชิญ๑)
กับ ภาวะไม่
ปกติแงละจั
ดการความเสี
่ยงอย่างบูยรมพร้
ณาการจากการเผชิ
คุกคาม
เป้ าหมายเชิ
ยุท ธศาสตร์
ระบบการเตรี
อมแห่ งชาติเป็ นญทิภัศยทางและ
ทุแนวทางหลั
กรูปแบบ โดยให้
ทุกภาคส่
อมสนัปกติ
บสนุและจั
นการเตรี
ยมพร้อมของชาติ
มกันในลักษณะประชารั
กในการเผชิ
ญ กัวบนพร้
ภาวะไม่
ดการความเสี
่ยงอย่างบูรร่วณาการจากการเผชิ
ญ ภัยฐคุควบคู
กคาม่
ไปกั
เสริมให้ทเุกกิภาคส่
ดความร่
วมมืออมสนั
กับต่บางประเทศ
ทุกรูบปการส่
แบบงโดยให้
วนพร้
สนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐ ควบคู่
๒) ตัวมมื
วชีอ้วกััดบประกอบด้
วย (๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่
ต่างประเทศ
แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่
ละจัดการความเสี
่ยงอย่
างบูรณาการ
และ (๒)
ระดับความสำเร็ยจมพร้
ในการ
๒) ตัวชีป้วกติ
ัด แประกอบด้
วย (๑) ระดั
บความสำเร็
จในการพั
ฒนาระบบการเตรี
อม
บูรณาการการฝึ
การบริญหกัารวิ
กฤตการณ์
้งภายในประเทศและระหว่
างประเทศ
่อรับ(๒)
มือภัระดั
ยคุกบคามทุ
กรูปแบบ
แห่
งชาติให้พร้อกมเผชิ
บภาวะไม่
ปกติทัและจั
ดการความเสี่ยงอย่างบู
รณาการเพืและ
ความสำเร็
จในการ
บูรณาการการฝึกการบริ
หารวิการพั
กฤตการณ์
ภายในประเทศและระหว่
างประเทศ
่อรับมือภัย่ คุ๑๔
กคามทุ
๒.๒.๕
ฒนาศัทัก้งยภาพการป้
องกันประเทศ
รองรับเพืนโยบายที
: เสริกมรูปสร้แบบ
างและ
พัฒนาศักยภาพการป้
องกันการพั
ประเทศ
๒.๒.๕
ฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
พัฒนาศักยภาพการป้องกัน๑)
ประเทศ
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
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-- ๑๓
๑๓ -๒)
๒) ตัตัววชีชี้ ว้ วั ดั ด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ความสำเร็
ความสำเร็จจในการเตรี
ในการเตรียยมกองทั
มกองทัพพรองรั
รองรับบภัภัยยคุคุกกคาม
คาม
ทางทหารตามแผนของกองทั
ทางทหารตามแผนของกองทัพพทีที่ก่กำหนด
ำหนด และ
และ (๒)
(๒) ความสำเร็
ความสำเร็จจของระบบกำลั
ของระบบกำลังงสำรองและระบบระดมสรรพกำลั
สำรองและระบบระดมสรรพกำลังง
ตามแผนที่ก่กำหนด
ำหนด
ตามแผนที
๒.๒.๖
๒.๒.๖ การสร้
การสร้าางความสามั
งความสามัคคคีคีปปรองดอง
รองดอง รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๒๒ :: สร้
สร้าางความเป็
งความเป็นนธรรม
ธรรม
ความปรองดองและความสมานฉันนท์ท์ใในชาติ
นชาติ
ความปรองดองและความสมานฉั
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ คนในสั
คนในสังงคมอยู
คมอยู่ร่ร่ว่วมกั
มกันนอย่
อย่าางสั
งสันนติติสสุขุข ยึยึดดมัมั่น่นในหลั
ในหลักก
นินิตติริรัฐัฐและแนวทางสั
และแนวทางสันนติติววิธิธี ี
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ว้วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระดั
ระดับบการอยู
การอยู่ร่ร่ว่วมกั
มกันนอย่
อย่าางสมานฉั
งสมานฉันนท์ท์ใในสั
นสังงคมไทย
คมไทย
(๒)
(๒) ระดั
ระดับบความเชื
ความเชื่ อ่ อมัมั่ น่ นของประชาชนต่
ของประชาชนต่ออกระบวนการยุ
กระบวนการยุตติ ธิ ธรรมของภาครั
รรมของภาครัฐฐ และ
และ (๓)
(๓) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจ
ของการช่
ของการช่ววยเหลื
ยเหลืออประชาชนในการเข้
ประชาชนในการเข้าาถึถึงงกระบวนการยุ
กระบวนการยุตติธิธรรม
รรม
๒.๒.๗
๒.๒.๗ การป้
การป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาการก่
หาการก่ออเหตุ
เหตุรรุนุนแรงในพื
แรงในพื้น้นทีที่จ่จังังหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๓๓ :: ป้ป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขการก่
ขการก่ออเหตุ
เหตุรรุนุนแรงในพื
แรงในพื้น้นทีที่จ่จังังหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ ประชาชนในจั
ประชาชนในจังงหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้มมีคีความปลอดภั
วามปลอดภัยย
ในชี
ในชีววิติตและทรั
และทรัพพย์ย์สสินินและอยู
และอยู่ร่ร่ว่วมกั
มกันนอย่
อย่าางสั
งสันนติติสสุขุข
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ ว้ วั ดั ด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) จำนวนเหตุ
จำนวนเหตุกการณ์
ารณ์คความรุ
วามรุนนแรงในพื
แรงในพื้ น้ นทีที่ ช่ ชายแดน
ายแดน
ภาคใต้ (๒)
และ(๓)
ระดั
บความเข้
ความเข้าาใจที
าใจที
ใจที่ถ่ถ่ถูกูกูกต้ต้ต้ออองเกี
งเกี่ย่ย่ยวกั
วกับบบประเด็
ประเด็นน
ภาคใต้
ราการเติ
โตทางเศรษฐกิ
จจชายแดนภาคใต้
บบความเข้
(๒)อัอัอัตตตราการเติ
ราการเติบบบโตทางเศรษฐกิ
โตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
(๓)(๓)ระดั
ระดั
งเกี
วกั
ประเด็
จัจังงหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ภภายในประเทศ
ายในประเทศ และการกล่
และการกล่าาวถึ
วถึงงปัปัญญหาการก่
หาการก่ออเหตุ
เหตุรรุนุนแรงในพื
แรงในพื้น้นทีที่จ่จังังหวั
หวัดดชายแดน
ชายแดน
ภาคใต้
ภาคใต้ใในเวที
นเวทีนนานาชาติ
านาชาติ ไม่
ไม่สส่ง่งผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออการแก้
การแก้ไไขปั
ขปัญญหาและการพั
หาและการพัฒฒนาจั
นาจังงหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ขของรั
องรัฐฐบาล
บาล
๒.๒.๘
๒.๒.๘ การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการผู
การผู้ห้หลบหนี
ลบหนีเเข้ข้าาเมื
เมือองง รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๗๗ :: จัจัดดระบบ
ระบบ ป้ป้อองกั
งกันน และ
และ
แก้
แก้ไไขปั
ขปัญญหาผู
หาผู้ห้หลบหนี
ลบหนีเเข้ข้าาเมืเมือองง
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ การบู
การบูรรณาการและการบริ
ณาการและการบริหหารจั
ารจัดดการผู
การผู้ ห้ หลบหนี
ลบหนี
เข้เข้าาเมืเมือองมี
งมีเเอกภาพและประสิ
อกภาพและประสิททธิธิภภาพ
าพ
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ ว้ วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระบบฐานข้
ระบบฐานข้ออมูมูลลคนเข้
คนเข้าาเมืเมือองและผู
งและผู้ ห้ หลบหนี
ลบหนีเเข้ข้าาเมืเมือองง
มโยงระหว่าางหน่
งหน่ววยงานที
ยงานที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง และ
และ (๒)
(๒) ช่ช่อองทาง/กลไกความร่
งทาง/กลไกความร่ววมมื
มมืออกักับบประเทศต้
ประเทศต้นนทาง
ทาง รวมถึ
รวมถึงงองค์
องค์กการ
าร
ทีที่เ่เชืชื่อ่อมโยงระหว่
ระหว่าางประเทศที
งประเทศที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง ในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ ควบคุ
ควบคุมม สกั
สกัดดกักั้น้น และส่
และส่งงกลั
กลับบผูผู้ห้หลบหนี
ลบหนีเเข้ข้าาเมืเมือองอย่
งอย่าางเป็
งเป็นนระบบ
ระบบ
ระหว่
๒.๒.๙
๒.๒.๙ การป้
การป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาการค้
หาการค้าามนุ
มนุษษย์ย์ รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๕๕ :สร้
:สร้าางเสริ
งเสริมม
ศัศักกยภาพการป้
ยภาพการป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาภั
หาภัยยคุคุกกคามข้
คามข้าามชาติ
มชาติ และนโยบายที
และนโยบายที่ ่ ๘๘ :: เสริ
เสริมมสร้
สร้าางความเข้
งความเข้มมแข็
แข็งงและ
และ
ภูภูมมิคิคุ้มุ้มกักันนความมั
ความมั่น่นคงภายใน
คงภายใน
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ ประชาชนกลุ
ประชาชนกลุ่ม่มเป้
เป้าาหมายปลอดภั
หมายปลอดภัยยจากการค้
จากการค้าามนุ
มนุษษย์ย์
และแรงงานต่
และแรงงานต่าางด้
งด้าาว/บุ
ว/บุคคคลซึ
คลซึ่ ง่ งไม่
ไม่มมีสีสั ญั ญชาติ
ชาติไไทยเข้
ทยเข้าาสูสู่ ร่ ระบบการจ้
ะบบการจ้าางแรงงานที
งแรงงานที่ ถ่ ถูกูกต้ต้อองตามกฎหมายได้
งตามกฎหมายได้สสิ ทิ ทธิธิ
ประโยชน์
ประโยชน์ตตามที
ามที่ก่กฎหมายกำหนด
ฎหมายกำหนด

64TP179_text_p1-184NT_RIP.indd 14

7/16/2564 BE 9:48 AM

15

-- ๑๔
๑๔ -๒)๒) ตัตัววชีชี้ว้วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระดั
ระดับบการปกป้
การปกป้อองและคุ
งและคุ้ม้มครองกลุ
ครองกลุ่ม่มเป้เป้าาหมาย
หมาย ได้ได้แแก่ก่
สตรี เด็เด็กก แรงงานไทย
แรงงานไทย และแรงงานต่
และแรงงานต่าางด้
งด้าาวจากขบวนการค้
วจากขบวนการค้าามนุ
มนุษษย์ย์ และ
และ (๒)
(๒) จำนวนแรงงานต่
จำนวนแรงงานต่าางด้
งด้าาว/บุ
ว/บุคคคล
คล
สตรี
ซึซึ่ง่งไม่ไม่มมีสีสัญัญชาติ
ชาติไไทยทำงานถู
ทยทำงานถูกกต้ต้อองตามกฎหมาย
งตามกฎหมาย
๒.๒.๑๐
๒.๒.๑๐ การป้
การป้อองกั
งกันนและปราบปรามยาเสพติ
และปราบปรามยาเสพติดด รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๕๕ :: สร้
สร้าางเสริ
งเสริมมศัศักกยภาพ
ยภาพ
การป้
การป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาภั
หาภัยยคุคุกกคามข้
คามข้าามชาติ
มชาติ และนโยบายที
และนโยบายที่ ่ ๘๘ :: เสริ
เสริมมสร้
สร้าางความเข้
งความเข้มมแข็
แข็งงและภู
และภูมมิคิคุ้มุ้มกักันน
ความมั
ความมั่น่นคงภายใน
คงภายใน
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ การแพร่
การแพร่รระบาดของยาเสพติ
ะบาดของยาเสพติดดลดลงและสั
ลดลงและสังงคมไทย
คมไทย
มีมีคความปลอดภั
วามปลอดภัยยจากยาเสพติ
จากยาเสพติดด
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ว้วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจในการป้
ในการป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหา
หา
ยาเสพติดด และ
และ (๒)
(๒) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจของกลไกความร่
ของกลไกความร่ววมมื
มมืออระหว่
ระหว่าางประเทศในการป้
งประเทศในการป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหา
หา
ยาเสพติ
ยาเสพติ
ยาเสพติดด
๒.๒.๑๑
๒.๒.๑๑ การเสริ
การเสริมมสร้
สร้าางความมั
งความมั่ น่ นคงของชาติ
คงของชาติจจากภั
ากภัยยทุทุจจริริตต รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๙๙ ::
เสริ
เสริมมสร้
สร้าางความมั
งความมั่น่นคงของชาติ
คงของชาติจจากภั
ากภัยยการทุ
การทุจจริริตต
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ หน่
หน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐมีมีรระบบป้
ะบบป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขการทุ
ขการทุจจริริตต
รวมทั้ง้งประชาชนไม่
ประชาชนไม่เเพิพิกกเฉยต่
เฉยต่ออการทุ
การทุจจริริตตของหน่
ของหน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐ
รวมทั
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ ว้ วั ดั ด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ค่ค่าาดัดัชชนีนีชชี้ วี้ วั ดั ดการรั
การรับบรูรู้ ก้ การทุ
ารทุจจริริตต (Corruption
(Corruption
Perceptions Index:
Index: CPI)
CPI) ของประเทศไทย
ของประเทศไทย และ
และ (๒)
(๒) ระดั
ระดับบการมี
การมีสส่ว่วนร่
นร่ววมของประชาชนในการต่
มของประชาชนในการต่ออต้ต้าานการทุ
นการทุจจริริตต
Perceptions
๒.๒.๑๒
๒.๒.๑๒ การรั
การรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงพื
คงพื้น้นทีที่ช่ชายแดน
ายแดน รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๔๔ :: จัจัดดระบบการบริ
ระบบการบริหหาร
าร
การชายแดนเพื่อ่อป้ป้อองกั
งกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาข้
หาข้าามพรมแดน
มพรมแดน
จัจัดดการชายแดนเพื
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ พืพื้น้นทีที่ช่ชายแดนมี
ายแดนมีคความมั
วามมั่น่นคง
คง ปลอดภั
ปลอดภัยยและสามารถ
และสามารถ
พัพัฒฒนาได้
นาได้ออย่ย่าางยั
งยั่ง่งยืยืนน
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ ว้ วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจในการพั
ในการพัฒฒนาระบบการสั
นาระบบการสัญญจร
จร
มแดนให้สสามารถป้
ามารถป้อองกั
งกันนการลั
การลักกลอบเข้
ลอบเข้าาเมืเมือองและปั
งและปัญญหาอาชญากรรมข้
หาอาชญากรรมข้าามชาติ
มชาติ และ
และ (๒)
(๒) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจ
ข้ข้าามแดนให้
ในการจัดดการพื
การพื้น้นทีที่ช่ชายแดน
ายแดน เพื
เพื่อ่อรองรั
รองรับบเขตพั
เขตพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจพิพิเเศษ
ศษ
ในการจั
๒.๒.๑๓
๒.๒.๑๓ การรั
การรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงทางทะเล
คงทางทะเล รองรั
รองรับบนโยบายที
นโยบายที่ ่ ๖๖ :: ปกป้
ปกป้อองง รัรักกษาผลประโยชน์
ษาผลประโยชน์
แห่
แห่งงชาติ
ชาติททางทะเล
างทะเล
๑)
๑) เป้
เป้าาหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกป้
ประเทศไทยสามารถปกป้อองง รัรักกษา
ษา และแสวงหา
และแสวงหา
ผลประโยชน์ขของชาติ
องชาติททางทะเลได้
างทะเลได้ออย่ย่าางสมดุ
งสมดุลลและยั
และยั่ง่งยืยืนน
ผลประโยชน์
๒)
๒) ตัตัววชีชี้ว้วัดัด ประกอบด้
ประกอบด้ววยย (๑)
(๑) ระดั
ระดับบความสำเร็
ความสำเร็จจในการป้
ในการป้อองกั
งกันน แก้
แก้ไไขข และยั
และยับบยัยั้ง้ง
คามทางทะเล และ
และ (๒)
(๒) ระดั
ระดับบความคื
ความคืบบหน้
หน้าาในการจั
ในการจัดดทำ
ทำ ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงกฎหมายที
กฎหมายที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบการรั
การรักกษา
ษา
ภัภัยยคุคุกกคามทางทะเล
ความมั่น่นคงและผลประโยชน์
คงและผลประโยชน์ขของชาติ
องชาติททางทะเลภายในประเทศ
างทะเลภายในประเทศ ให้
ให้สสอดคล้
อดคล้อองกั
งกับบอนุ
อนุสสั ญั ญญาสหประชาชาติ
ญาสหประชาชาติ
ความมั
ว่ว่าาด้ด้ววยกฎหมายทะเล
ยกฎหมายทะเล ค.ศ.
ค.ศ. ๑๙๘๒
๑๙๘๒ (United
(United Nations
Nations Convention
Convention on
on the
the Law
Law ofof the
the Sea:
Sea: UNCLOS)
UNCLOS)

64TP179_text_p1-184NT_RIP.indd 15

7/16/2564 BE 9:48 AM

16

- ๑๕ ๒.๒.๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟู
ที่เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงลดความเสี่ ยง
จากการตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภ าคอาเซียน
เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย และ (๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
๒.๒.๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญ หาความมั่น คงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ :
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยง
จากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่ส อดคล้องกับหลักสากล และ (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภ าพ
สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์
๒.๒.๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่ างประเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๖ :
เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ระหว่างกัน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์
ของไทยด้านการเมืองและความมั่น คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ (๒) ระดับความสำเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศมหาอำนาจ และ (๓) ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งไทยกั บ ประเทศต่ า ง ๆ
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
๒.๒.๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน
๑) เป้ าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่น คงทางพลั งงานที่ เพียงพอ
และเหมาะสม สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
๒) ตั ว ชี้ วัด ประกอบด้ว ย (๑) ระดั บ ความสำเร็จในการบริห ารจัด การพลั งงาน
เพื่ อให้ มี พ ลั งงานในปริ มาณที่ เพี ย งพอและเหมาะสม และ (๒) สั ดส่ ว นการใช้ พ ลั งงานทดแทนต่อ การใช้
พลังงานของประเทศ
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- ๑๖ ๒.๒.๑๘ การรักษาความมั่น คงด้านอาหารและน้ำ รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหาร
และน้ำมีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน
วย (๑)หมีรารจั
ะบบบริ
หารจัดการอาหารและน�
ระบบป้อองกังกันน
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้
(๑) มีระบบบริ
ดการอาหารและน้
ำกรณีำ้ ฉกรณี
ุกเฉิฉนกุ เฉิ(๒)น (๒)
ระบบป้
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่เกิดจากภัยทางน้ ำ อันได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และ
สิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ำ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ (๓) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
๒.๒.๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย
ที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
๒) ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (๑) ระดั บ ความสำเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การ
นรากฐานการพั
ฒนาอย่
างสมดุ
ล และ
ระดับบความสำเร็
ความส�ำเร็จในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติแและสิ
ละสิ่ง่แวดล้
งแวดล้อมอมเพืเพื่อเป็
่อเป็
นรากฐานการพั
ฒ นาอย่
างสมดุ
ล (๒)(๒)ระดั
จั ดการสิ่ งแวดล้ อมให้ มี คุณ ภาพและสามารถป้ องกั น หรือ ลดผลกระทบต่อชุ มชนจากการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
๓. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ
สมช. ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
รวมถึงเป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง อันได้แก่
แผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น ความมั่ น คง และนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ ได้ กำหนดแนวทางการขับ เคลื่ อ น
ไปในคราวเดียวกัน เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญ ดังนี้
๓.๑ แผนทั้งสองฉบั บ เป็น แผนระดับที่ ๒ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางหลั กในการขับ เคลื่ อนงาน
ด้านความมั่นคงของชาติ ได้กำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินการที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ฯ มี ร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด เท่ า กั น กั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น ความมั่ น คงในระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่ งหน่ ว ยงานสามารถขั บ เคลื่ อนแผนงานโครงการที่ กำหนดการขับ เคลื่ อ นไว้ใน
ห้วงเวลาดังกล่าวไปในคราวเดียวกันได้
๓.๒ การกำหนดประเด็นความมั่นคง (Security Issues) หรือแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงควบคู่ไปกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ จะช่วยลด
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และส่งผลให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ
ทั้ งนี้ การประชุ ม สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวแล้ว
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- ๑๗ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
บาย
ั น์ : ระดบั นโย
สมช., สภาพฒ
แผนย่อย
(ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความ
มัน่ คง)
แนวทาง
การพัฒนา
ตามแผนแม่บทฯ
ประเด็น
ความมัน่ คง ๓๘
แนวทาง (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๘๐)

กอ.รมน., กห.

กห., กต., มท., ดศ., ยธ., กอ.รมน., ศรช
ล. : อำ�นวยการ ประสานงาน สัง่ การ

กอ.รมน. ศรชล., กห.

การรักษาความสงบภายในประเทศ

กห., มท.

การป้องกันและการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(กห., กอ.รมน., ศรชล.)
(กห.)
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

แผนการ แผนการ แผนการ แผนการ
เสริมสร้าง เสริมสร้าง พัฒนา สร้าง
ความมัน่ คง ความมัน่ คง ด้าน ความรัก
มนุษย์และ ของ
การเมือง ความ
ความ
สามัคคี
สถาบัน
ปลอดภัย หลัก
ปรองดอง
ในชีวติ
ของคน
ของ
และ
ในชาติ
ชาติฯ
ทรัพทย์สนิ

แผนการ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
ค้ามนุษย์
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
ค้ามนุษย์
แผนการ
ป้องกัน
และปราบ
ปราม
ยาเสพติด

ประเด็นความ
มั่นคงตาม
นโยบายและ
แผนระดับชาติ
๑๙ ประเด็น
(พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕)

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่ คง

การ
เสริมสร้าง
ความ
มั่นคง
ของมนุษย์

การ
การสร้าง
เสริมสร้าง
ความ
ความมั่นคง สามัคคี
ของสถาบัน ปรองดอง
หลักของชาติ

แผนการ แผนการ
แผนการ
แก้ไข
ป้องกันและ ป้องกัน
แก้ไขปัญหา และแก้ไข ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการ ความมัน่ คง
ข้ามชาติ ก่อการร้าย เฉพาะกรณี

แผนการ
บริหาร
จัดการ
ผูห้ ลบหนี
เข้าเมือง
การบริหาร
จัดการ
ผู้หลบหนี
เข้าเมือง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

แผนการ
แผนการ
ป้องกัน
ป้องกัน
และแก้ไข และแก้ไข
ปัญหา
ปัญหา
ความมั่นคง ความไม่สงบ
ทางไซเบอร์ ใน จชต.

การป้องกัน การป้องกัน
และแก้ไข
และ
ปราบปราม ความมัน่ คง
ยาเสพติด ทางไซเบอร์

การป้องกัน
และแก้ไขการ
ก่อเหตุรนุ แรง
ในพืน้ ที่ จชต.

แผนการรักษา แผนการรักษา
ความมัน่ คง
ความมัน่ คง
และผล
และผล
ประโยชน์
ประโยชน์
ของชาติพนื้ ที่ ของชาติทาง
ทะเล
ชายแดน
การรักษา
ความมัน่ คง
พืน้ ที่
ชายแดน

แผนการเสริมสร้างความมัน่ คง แผนการรักษาความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต
ทางพลังงาน
การเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต

แผนการ
แผนการ
แผนการ
แผนการ
แผนการรักษา
เฝ้าระวัง
ปกป้อง
ปกป้อง
ปกป้อง
ความมัน่ คง
และป้องกัน
อธิปไตยและ อธิปไตยและ อธิปไตยและ
ภายใน
ประเด็นทาง ราชอาณาจักร ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์
เศรษฐกิจทีมี ี
แห่งชาติ
ของชาติ
ของชาติ
ผลกระทบต่อ
ในภาพรวม
ทางบก
ทางทะเล
ความมัน่ คง

การรักษาความมั่นคง
ทางพลังงาน

การรักษา
ความมัน่ คง
ทางทะเล

แผนการพัฒนา
ประเทศ
เพือ่ ความมัน่ คง
และช่วยเหลือ
ประชาชน

การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน�้ำ

สมช.,

การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมัน่ คงกับอาเซียน
และนานาชาิตรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและทีม่ ใิ ช่ภาครัฐ

แผนการ
แผนการ
พัฒนา
พัฒนาระบบ
ศักยภาพ
ข่าวกรอง
ของ
แบบ
ประเทศด้าน บูรณาการ
ความมัน่ คง

แผนการ แผนการ แผนการ
เสริม เสริม ร่วมมือ
สร้าง สร้าง
กับ
และ ธ�ำรงไว้ ประเทศ
รักษา ซึง่ เพือ่ นบ้าน
ดุลย สันติภาพ ภูมภิ าค
ภาพ และ
โลก
สภาวะ ความ รวมถึง
ระหว่าง มัน่ คง องค์กร
ประเทศ ของ ภาครัฐ
ภูมภิ าค และที่
มิใช่
ภาครัฐ

แผนการปกป้อง แผนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และ
อธิปไตย
และผลประโยชน์ ความร่วมมือกับ
ประเทศเพื
อ่ นบ้าน
ของชาติ
มิตรประเทศและ
ทางอากาศ
องค์การนานาชาติ

กอ.รมน.ศรชล.

การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ความมัน่ คงแบบองค์รวม

แผนการ
บูรณา
การ
กลไก
การ
บริหาร
จัดการ
ความ
มัน่ คง

แผนการ
บูรณา
การ
ข้อมูล
ด้าน
ความ
มัน่ คง

แผนการ
ขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์
ชาติดา้ น
ความมัน่ คง

การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

แผนการพิทกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

แผนการรักษาความมั่นคง แผนการรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านอาหารและน�้ำ
และสิ่งแวดล้อม

กต.

การพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบ
ต่อความมัน่ คงของชาติ

แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

แผนการพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมของชาติ

การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ

การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การข่าวกรอง
และการ
ประเมิน
สถานการณ์
ด้านความ
มัน่ คง

การรักษาดุยภาพ
แวดล้อมระหว่างประเทศ

ส่วนที่ ๔ การขับเคลือ่ น
นโยบายและแผระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ

แผน “ต�ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
หนึง่ ต�ำบล
การสร้างความ การแก้ไข การลดปัญหา การลด/ การสร้างความรัก ความสามัคคี การสร้างความยัง่ ยืนฐาน การพัฒนา การเสริมสร้าง โรงเรียน
การบริหารจัดการ
คุณภาพ หนึง่ ศูนย์กฬี า แผนต�ำบล มัน่ คง มัน่ คัง่ ยัง้ ยืน
มั่นคงด้านอาชีพ ปัญหา อุบัติเหตุบน ป้องกันปัญหา ปรองดอง และรักชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม เกษตร สุขภาวะ เพือ่
และวัฒนาธรรมท้องถิน่
ระดับต�ำบล ต�ำบลเข็มแข็ง ประจ�ำต�ำบล หนึง่ กีฬาเด่น ในระดับรัฐบาลถึงจังหวัด
และรายได้ ยาเสพติด ท้องถนน อาชญากรรม
และความภูมใิ จในชาติ

ประเด็นความมั่นคง (แนวทางการพัฒนา) ในแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
ประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติฯ
แผนผังความเชื่อมโยงและสอดคล้องของประเด็นความมั่นคงในแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมประเด็นความมั่นคง หรือแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งสองฉบับจะมีความสอดคล้องกัน หน่วยงานที่นำไปปฏิบัติต้องคำนึงถึงบริบทความแตกต่าง
กันของแต่ละประเด็น รวมทั้งความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
แต่ละแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงเชิงสัมพันธ์ โดยสามารถมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้ มากกว่ าหนึ่ งยุ ทธศาสตร์ และเป็ นได้ ทั้ งการมี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการนำไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายโดยตรง หรือมีส่วนสนับสนุนในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
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บทที่ ๓
กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมาย “ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ผ่านการถ่ายทอดสู่แผนระดับที่ ๒ และ ๓ รวมถึงการจัดทำโครงการรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง
สมช. จึงได้จัดตั้งกลไกภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในรูปแบบคณะกรรมการใน ๒ ระดั
ระดับบได้แก่ กลไกระดับ
นโยบายและระดับอำนวยการ เพื่อให้การขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ
ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการดำเนินการภายใต้แ ผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ
แม้ ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารกำหนดหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ใน ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) ตามนัยยะมติคณะรัฐมนตรี
มนตรีเเมื
มื่อ่อวัวันนทีที่ ่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกลไกหลักในการ
ประสานและบู รณาการการแปลงแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติไปสู่ การปฏิ บัติบ นหลักความสัมพั นธ์
เชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal Relationship : XYZ) อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคงมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมากและแผนปฏิบัติการหลายฉบับรองรับ ๓๗ แนวทาง
การพัฒนาภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และ ๑๙ ประเด็นความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติฯ ดังนั้น เพื่อให้ การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
สมช. จึงได้มีการจัดตั้งกลไกบู ร ณาการภายใต้ คำสั่ งสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ในระดับ นโยบายและระดั บ
อำนวยการ ดังนี้
๑. กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑.๑ กลไกระดั บ นโยบาย ได้ แ ก่ คณะกรรมการบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่น คง ซึ่งจั ดตั้งขึ้น ตามคำสั่ งสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ) เป็ น ประธาน มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจในการพิ จ ารณาและกำหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ และกำหนดแนวทาง
แผนแม่บบทฯ
ทฯ ประเด็นความมั่นคง แผนการปฏิรูป
การจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้รองรับแผนระดับที่ ๒ อัน ได้ได้แแก่ก่ แผนแม่
ประเทศ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ รวมถึ งพิ จ ารณา
แนวทางการพัฒ นาเป้าหมายและตัวชี้วัด และรายงานผลต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (ผนวก ก คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง)
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- ๑๙ ๑.๒ กลไกระดับอำนวยการ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
และนโยบายและแผนระดับชาติฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น ความมั่ น คง และนโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็ นกลไกระดับ อำนวยการที่ จัดตั้งขึ้น
อย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ที่มีจำนวน ๕ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง เป็นประธาน
มีหน้าที่และอำนาจในการอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแลการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนย่ อยภายใต้แผนแม่บ ทฯ ประเด็น ความมั่น คงให้ เป็น ไปตามเป้ าหมายและตัว ชี้วัด อย่างสอดคล้ องกับ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่าด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ พั ฒ นาการกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละค่ าเป้ าหมาย
ของตัว ชี้วัด ติ ดตาม ประมวลผลการดำเนิ น งานของแผนระดับ ที่ ๓ โดยให้ ร ายงานผลต่ อคณะกรรมการ
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ผนวก ก คำสั่งสภาความมั่นคง
แห่ งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น
ความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติฯ
มีจำนวน ๕ คณะ ดังนี้
๑) คณ ะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
มีองค์ป ระกอบ ดังนี้ (๑) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร เป็น ประธาน
(๒) รองเลขาธิ ก ารกองอำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เป็ น รองประธาน (๓) ผู้ แ ทน
ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ องเป็ น กรรมการ และ (๔) ผู้ อำนวยการสำนั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์ค วามมั่ น คง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่ น คง มี องค์ป ระกอบ ดังนี้ (๑) เลขาธิการกองอำนวยการรั กษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจัก ร
เป็ น ประธาน (๒) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ที่เลขาธิการสภาความมั่น คงแห่ งชาติมอบหมาย
รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษา
ผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล เป็ น รองประธาน (๓) ผู้ แ ทนส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น กรรมการ
และ (๔) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อม
เผชิ ญ ภั ย คุ ก คามที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ มี อ งค์ ป ระกอบ ดั ง นี้ (๑) ปลั ด กระทรวงกลาโหม
เป็นประธาน (๒) รองปลัดกระทรวงกลาโหม และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน (๓) ผู้แทน
ส่ วนราชการที่ เกี่ย วข้องเป็ น กรรมการ และ (๔) ผู้ อ ำนวยการสำนั กนโยบายและแผนกลาโหม สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ
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- ๒๐ ๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้ านความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ มีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นประธาน (๒) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธาน (๓) ผู้แทนส่วนราชการ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น กรรมการ และ (๔) ผู้ อ ำนวยการสำนั ก นโยบายและแผน กระทรวงการต่ า งประเทศ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๕) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม มีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน (๒) รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจักร และรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เป็นรองประธาน (๓) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และ (๔) ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSC)

คณะรัฐมนตรี
(Cabinet)

(นรม. เป็นประธาน)

Integration of driving National Strategy on Security Committee

คณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
National Strategy on Security Formulation Committee

(พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน)

(รอง นรม. เป็นประธาน)

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน)

National Strategy Committee

(นรม. เป็นประธาน)

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

การรักษาความสงบภายในประเทศ
(เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ
(ปลัด กห. เป็นประธาน)

การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
(ปลัด กต. เป็นประธาน)

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
(ลมช. เป็นประธาน)

แผนผังกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

๒. กรอบแนวทางการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการบูรณาการและคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
และการบูรณาการและประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย
และแผนระดั บชาติ ฯ การประชุ มคณะกรรมการบู รณาการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคง ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิ ตร วงษ์ สุ วรรณ) เป็ นประธานกรรมการ ได้ กำหนดกรอบแนวทางการดำเนิ นงาน และการบู รณาการ
และประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ ดังนี้
๒.๑ การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ซึ่งกำหนดเป้าหมายในภาพรวม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ๒) แผนแม่บทฯ
ประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ๓๗ แนวทางการพัฒนา ๓) นโยบายและแผนระดับชาติฯ
ซึ่งประกอบด้วย ๑๙ ประเด็นความมั่นคง และ ๔) แผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่น คง (ปั จ จุ บั น กิจ กรรมปฏิรูป ประเทศที่ จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
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- ๒๑ นัยสำคัญ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวัฒนธรรม กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
๒.๒ การกำหนดรู ปแบบแผนระดับที่ ๓ ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ให้ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ร่วมกับเจ้าภาพแนวทางการพัฒ นาตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและเจ้าภาพประเด็น
ความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ร่วมกันกำหนดรูปแบบแผนระดับที่ ๓ ที่รับผิดชอบ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ .. (พ.ศ. .... - ....) และ ๒) การประมวล
จากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
๒.๓ การกำหนดโครงการสำคัญรองรับแผนระดับที่ ๓ ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ทุกแผน
ให้ ก ำหนดโครงการสำคั ญ ตามวิ ธี ก ารที่ ส ำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ก ำหนด
ทั้งนี้ แผนระดับที่ ๓ ใดที่มีความเกี่ยวข้องกับ แผนการปฏิรูปประเทศ ให้บรรจุโครงการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศไว้ในแผนระดับที่ ๓
๒.๔ การรายงานผลการดำเนิ น งานของโครงการสำคั ญ ในห้ ว ง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
กำหนดให้รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ไม่มีชั้นความลับผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform - eMENSCR)
และรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สำหรับ การรายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญที่มีชั้นความลับ
ให้รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยตรง
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ภายใต้ กรอบแนวทางข้างต้น สามารถ
ดำเนิ น การได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลไกที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ทั้ งระดั บ นโยบายและระดั บ อำนวยการต้ อ งทำงาน
อย่างประสานสอดคล้อง และส่ งเสริม การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย
และหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพแนวทางพั ฒ นาในการนำแผนระดั บ ที่ ๒ ไปสู่ อ ย่ า งปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยการจัดทำแผนระดับที่ ๓ และการกำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญรองรับ เพื่อสนับสนุนและประสาน
การบูรณาการการดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการติดตามผล
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
๓. แนวทางการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน
๓.๑ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบู ร ณาการฯ อย่ างน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ง โดยมี ก ารรายงาน
แผนการดำเนิ น งาน ผลการดำเนิ น งาน ตลอดจนความก้ า วหน้ า การดำเนิ น การในประเด็ น ที่ ส ำคั ญ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทุกคณะ
๓.๒ ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นฯ แต่ ล ะคณะ ดำเนิ น การจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม ก่ อ นการประชุ ม และ
ผลการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะอื่นทราบด้วย
๓.๓ ให้มีการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในกรณีมีประเด็นสำคัญ
ที่ มี ผ ลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ านความมั่ น คง และให้ มี ก ารประสานงานระหว่ า งฝ่ ายเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กรณีมีแผนงาน/โครงการ หรือการดำเนินการในประเด็นที่อาจมีความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนย่อยฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ
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บทที่ ๔
แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ การปฏิบัติผ่ านแผนระดับที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา
รายละเอีย ดของแนวทางการพั ฒ นาในแผนแม่บ ทฯ ประเด็น ความมั่ นคง และประเด็น ความมั่นคงที่ ระบุ
ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนระดับที่ ๓ และการกำหนดโครงการหรือการดำเนิน งานให้ สอดคล้องและ
สามารถสนั บ สนุ น การบรรลุ เป้ าหมายของยุท ธศาสตร์ช าติ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติ
ด้านความมั่นคงสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีการกำหนดกระบวนงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยจำแนกกระบวนการดำเนินการออกเป็น ๓ กระบวนการหลัก ดังนี้
๑. การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ ๒
แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมจำนวน ๒ เป้าหมาย
และ ๒ ตัวชี้วัด โดยในส่วนของการกำหนดตัวชี้วัดได้อ้างอิงกับดัชนีชี้วัดสากล อันได้แก่ ดัชนีสันติภาพโลก และ
ดัชนีความสุขประชากร ในขณะเดียวกันได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนย่อยฯ ทั้ง ๕ แผน
จำนวน ๑๐ เป้าหมาย และ ๑๒ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับแผนย่อยฯ พบว่า
มีลักษณะดังนี้ ๑) กำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดสากล และ ๒) การกำหนดขึ้นทั่วไปโดยมุ่งเน้นการชี้วัด
ในองค์ประกอบที่สำคัญทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเจน
ในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดหรือกำหนดตัวชี้วัด
เที ย บเคี ย ง (Proxy Indicators) เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางดำเนิ น การผ่ า นแผนงานและการดำเนิ น การ รวมถึ ง
เป็ น แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินการดำเนิ น งานที่ส่งผลต่ อการบรรลุผ ลของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่ น คง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ตัว ชี้วัด กำหนดไว้ตามแผนแม่บ ทฯ มี ความชั ดเจนและสามารถปฏิ บั ติได้
ให้ยึดตามที่กำหนดไว้เดิม และในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการถ่ายทอด เพื่อให้การดำเนินการเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดการถ่ายระดับตัวชี้วัด ดังนี้
๑.๑ กรอบแนวคิดการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
๑.๑.๑ ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์ประกอบ (Component) ของตัวชี้วัด สากล ได้แก่ ดัชนี
สั น ติ ภ าพโลก ดั ช นี ค วามสุ ข ประชากรไทย หรื อ ตั ว ชี้ วั ด สากลที่ ส ามารถวั ด ผลได้ จ ริ ง โดยพิ จ ารณา
จากองค์ประกอบตัวชี้วัดที่มีผลต่อเป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑.๒ ถ่ายทอดจากตัวชี้วัดที่บรรจุในนโยบายและแผนระดับชาติฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หรื อหรื อตั วชี้ วัด ของแผนระดับ ที่ ๓ ในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้องมากำหนดเป็ นตั ว ชี้วัดแทนในลั กษณะตั วชี้ วัด
เทียบเคียง (Proxy Indicators)
๑.๑.๓ ถ่ายทอดจากองค์ป ระกอบและปัจจัยของห่ วงโซ่คุณ ค่าของประเทศไทย (Value
Chain Thailand) ที่จัดทำขึ้นในการกำหนดโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕
๑.๒ กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ดำเนิน การบนหลักคิดแบบ Objectives and
Key Results (OKR) โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่จะไป
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- ๒๓ ให้ ถึ ง และมี ผ ลลั พ ธ์ห ลั ก (Key Results) คื อ วิ ธีก ารทำให้ บ รรลุ จุด มุ่ งหมายที่ ตั้ งเป้ า หมายไว้ โดยกำหนด
ค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑ การนิ ย ามเป้ า หมาย โดยนำเป้ าหมายที่ กำหนดไว้ มาจั ดทำรายละเอี ยดนิ ยาม
โดยเฉพาะเป้ าหมายที่ มี ความเป็ นนามธรรมสู ง ส่ งผลให้ การถ่ ายทอดเป้ าหมายไปสู่ การปฏิ บั ติ เป็ นไปได้ ยาก
ซึ่ งการกำหนดนิ ยามของเป้ าหมายควรกำหนดให้ มี ความชั ดเจนและเป็ นรู ปธรรมในลั กษณะผลลั พธ์ สุ ดท้ าย
(Outcome) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเพื่อให้การถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติมีแนวทางที่ชัดเจน
และปฏิบั ติได้ จริ ง โดยหน่ วยงานเจ้ าภาพแผนย่อยฯ หน่ วยงานรับผิ ดชอบเป้าหมายของแผนย่อยฯ (จ.๓) และ
หน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนา/ประเด็นความมั่นคง ร่วมกันกำหนดนิยามของเป้าหมาย
๑.๒.๒ การกำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จรายปี โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากฐานเดิม (Baseline ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) เพื่อให้สามารถมีฐานคิดค่าเป้าหมายได้ชัดเจน โดยอาจ
คำนึงถึงวิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๑.๒.๓ การกำหนดองค์ประกอบชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย องค์ประกอบฯ หมายถึง
ปั จ จั ย การชี้ วั ด ความสำเร็ จ (Key Success Factors) ที่ ก ำหนดไว้ ผ่ า นการนิ ย ามเป้ า หมาย ซึ่ ง เมื่ อ
หน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดนิยามของเป้าหมายให้มีความชัดเจนแล้ว จำเป็นต้องกำหนดองค์ประกอบชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าหมาย ว่าในการขับเคลื่อนงานจำเป็นต้องดำเนินการให้เกิดสิ่งใดบ้างเพื่อบ่งชี้ว่าเป้าหมายนั้น
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนิยามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในภาพรวมได้
๑.๒.๔ การกำหนดปัจจัยการชี้วัดความสำเร็จขององค์ประกอบ ปัจจัยฯ หมายถึง สิ่งบ่งชี้
ว่าการดำเนินการตามองค์ประกอบฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยกำหนดในลักษณะปัจจัยย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบฯ ว่าในการดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในแต่ละองค์ประกอบฯ จำเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยฯ
ใดบ้าง ซึ่งอาจเป็นในลักษณะปัจจัยเชิงปริมาณที่มีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำมาวัดผลได้จริง
๑.๒.๕ การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบและแหล่งข้อมูล โดยกำหนดหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบปัจจัยนั้น ๆ เป็นผู้อำนวยการ ประสาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามปัจจัยที่กำหนดไว้ได้สัมฤทธิ์ ผล รวมทั้งระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงที่สามารถเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ หรือชุดข้อมูล หรือสถิติต่าง ๆ โดยอาจเป็นทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์ กร
อื่น ๆ ที่มีส่วนเกีย่ วในการเก็บข้อมูล
๑.๓ แนวทางการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน
๑.๓.๑ ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ จัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนแผนย่อยฯ สำหรับ
ใช้ในการอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.๓.๒ ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ หารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บ ทฯ ประเด็นความมั่นคง (จ.๓) และหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒ นา
เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยหรือจัดทำตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy Indicators)
๑.๓.๓ สมช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง (จ.๑)
และฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการขับ เคลื่ อนแผนย่อยการพั ฒ นากลไกการบริห ารจัดการความมั่น คง

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 24

7/9/2564 BE 4:03 PM

25

- ๒๔ แบบองค์รวม (คณะที่ ๕) ประมวลและจัดส่งให้ สศช. เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานนำไปกำหนดห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย
(Value Chain Thailand) ให้ตอบสนองต่อองค์ประกอบฯ และปัจจัยฯ เพื่อนำไปสู่การกำหนดโครงการสำคัญ
ต่อไป
๑.๓.๔ ให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับ เคลื่อนแผนย่อยแต่ล ะคณะ ใช้เป็นแนวทาง
ในการอำนวยการ ประสาน และติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุผลตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
๒. การจัดทำแผนระดับ ๓
๒.๑ ความหมายของแผนระดับที่ ๓ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ
ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติ
ที่กำหนดไว้ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
และนโยบายและแผนระดับชาติฯ และจะต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
๒.๒ ลักษณะของแผนระดับที่ ๓ แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย ๒ แผนหลัก และแผนอื่น ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปี เป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่าและระดับอื่น ๆ ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปี และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเป็นแผนที่ระบุ
สาระสำคั ญ เกี่ ย วกั บ นโยบายปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงาน เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รวมทั้ ง
งบประมาณรายได้ ร ายจ่ า ยและทรั พ ยากรที่ ค าดการในช่ ว งระยะเวลา ๕ ปี และที่ ต้ อ งใช้ ในช่ ว งเวลา
๑ ปีงบประมาณตามลำดับ
๒.๒.๒ แผนปฏิ บั ติ การด้ า น... เป็ น แผนการพั ฒ นาเชิ งประเด็ น (Issue-Based) ที่ ไม่ใช่
การดำเนิ น การที่มีลักษณะเป็ น ภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องมากกว่า ๑
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีขึ้นไป โดยต้องมีลักษณะ
เป็ น แผนในเชิ งปฏิ บั ติ (Action Plan) ทั้ งนี้ หน่ ว ยงานต้ อ งพิ จ ารณาถึ งความจำเป็ น ของการต้ อ งมี แ ผนฯ
โดยหากไม่มีแผนปฏิบัติการนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง
ซึ่งแผนดังกล่าวต้องเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต้องพิจารณาแผนที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนฯ ที่จะจัดทำขึ้นร่วมด้วย เพื่อพิ จารณาความจำเป็นของ
การจัดทำแผนฯ และ/หรือการควบรวมเป็นแผนฯ เดียวกัน และ/หรือการยกเลิกการจัดทำแผนฯ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทำแผนฯ
๒.๒.๓ แผนอื่น ๆ เป็นแผนระดับที่ ๓ อื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ
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- ๒๕ ๒.๓ การจัดทำและเสนอแผนระดับที่ ๓

มี

กฎหมาย
ให้จัดท�ำ

กลไก
ทางการ
บริหาร**

มีกฎหมาย*
ให้น�ำเข้า ครม.?

จ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
หน่วยงานรักษาการกฎหมาย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน
ความจ�ำเป็น

ไม่ต้อง
จัดท�ำ

ประสงค์
ในการน�ำเสนอแผนต่อ
ครม. พิจารณา

ไม่มี

ให้จัดท�ำ

พิจารณา
ความจ�ำเป็น

สศช. ท�ำหน้งสือแจ้งผล
การพิจารณาให้หน่วยงาน

ในการจัดท�ำ

หน่วยงานประกาศใช้แผน
พร้อมน�ำเข้าสู่ระบบ
eMENSCR

พิจารณา
ความจ�ำเป็น
ในการน�ำเข้า ครม.

ทัง้ นี้ ทุกแผนปฏิบัติการด้าน..
ที่หน่วยงานเสนอจะต้องมี
องค์ประกอบตามรายการตรวจสอบ
การพิจารณาแผนระดับที่ 3
(Check List) ตามที่ สศช. ก�ำหนด
เป็นอย่างน้อย

eMENSCR

ทุกแผนปฎิบัติการด้าน...
ที่หน่วยงานจะน�ำเข้าระบบจะต้องมีข้อมูล
ตามองค์ประกอบที่แสดงในรายการ
ตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับที่ 3
(Check List) ตามที่ สศช. ก�ำหนด
เป็นอย่างน้อย

จ�ำเป็นต้องน�ำเข้า ครม.

ไม่จำ� เป็นต้องน�ำจัดท�ำ

กฎหมาย

หน่วยงานประกาศใช้แผน
พร้อมน�ำเข้าสู่ระบบ
eMENSCR

พิจารณา/
ทราบ
หน่วยงานจัดส่งแผน
(โดยมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีท่ีก�ำกับ
ดูแลส่วนราชการ เป็นผู ้ลงนามเท่านัน้ )
ให้ สศช. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

สศช. แจ้งผลการแล้ว
เห็นควรเนอ ครม.
พิจารณา

eMENSCR

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน

สคช.
รวบรวมแผน
เพื่อเสนอ
ครม. ทราบ

สศช. พิจารณาแล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องเสมอ ครม.
พิจารณา
(กรณี สศช. ระบุ ให้ส่งกลับเพื่อ
กลั่นกรองอีกครัง้
ก่อนน�ำเสนอ ครม.)

หน่วยงาน
ปรับปรุ งแผน
ตามความเห็น
ของ สศช.
(กรณีท่มี ี
ความเห็นให้ปรับ
แผนฯ ก่อนการ
น�ำเสนอ ครม.)

สศช. แจ้งผลการ
พิจารณาไปที่
หน่วยงาน

หน่วยงานเสนอแผน
ไปยัง ครม.
พิจารณาพร้อม
ความเห็น
ของ สศช.
(กรณี สศช. ไม่ได้
ระบุให้สง่ กลับเพือ่
พิจารณากลัน่ กรอง
อีกครัง้ )

ครม.

๒.๓.๑ การจัดทำและเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และรายปีของหน่วยงาน
๑) การจัดทำและเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ
วาระแรก คื อ ๓ ปี คื อ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และส่ วนราชการประกาศใช้ ตามขั้ นตอนของพระราชกฤษฎี กา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องเสนอให้ สศช.
กลั่นกรองและไม่ต้องเสนอ ครม. ก่อนการประกาศใช้ และเมื่อแผนฯ ประกาศใช้แล้ว ให้หน่วยงานนำเข้าแผนฯ
ในระบบ eMENSCR
1
ส่วนราชการ

ส่วนราชการน�ำแผนฯ เข้าสูร่ ะบบ และผ่านการอนุมตั จิ ากหัวหน้าส่วนราชการ

ประกาศใช้

ด�ำนเนินการจัดท�ำแผนฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด�ำเนินการตามแผนฯ
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปฯ แผนพัฒนาฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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- ๒๖ ๒) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุง/จัดทำ
แผนฯ ให้ สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการตามแผนฯ และขั้นตอนของระบบงบประมาณต่อไป และเมื่อแผนฯ
ประกาศใช้แล้ว ให้ส่วนราชการนำเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR ภายในไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ส่วนราชการ

รมต.เห็นชอบ

ด�ำเนินการปรับปรุง/จัดท�ำแผนฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปฯ
แผนพัฒนาฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศใช้

ด�ำเนินการตามแผนฯ และขั้นตอน
ของระบบงบประมาณต่อไป

การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนราชการน�ำแผนฯ เข้าสู่ระบบ และผ่านการอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ
การด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตามฯ 62

๒.๓.๒ การจัดทำและเสนอแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
๑) มี ก ฎหมายกำหนดให้ จั ด ทำและเสนอแผนฯ ต่ อ ครม. พิ จ ารณา/ทราบ
ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ (๑) จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกา
เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สุดท้าย ซึ่งแผนฯ ต้องมีเนื้อหาตามข้อมูลองค์ประกอบที่แสดงในรายการหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ เพื่อประกอบการการวิเคราะห์แผนระดับที่ ๓ สำหรับหน่วยงาน (Check List)
เป็ น อย่ างน้ อ ย และดำเนิ น การสรุ ป แผนตามแบบฟอร์ม แผนปฏิ บั ติ การด้ าน... ตามที่ ก ำหนดไว้ใน “คู่มื อ
แนวทางการจั ด ทำแผนระดั บ ที่ ๓ และการเสนอแผนระดั บ ที่ ๓ ในส่ ว นของแผน ปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...
ต่อคณะรัฐมนตรี” (๒) แผนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีแล้ว (กรณี
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีการมอบหมายรองนายกหรือรัฐมนตรี กำกับ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็ น ผู้ น ำเสนอแผนฯ แต่ จ ะต้ อ งแนบเอกสารการได้ รับ อนุ มั ติ ด ำเนิ น การจากนายกรัฐ มนตรี ด้ ว ยทุ ก ครั้ง)
(๓) เสนอให้ สศช. พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน และแจ้งผลการพิ จารณาฯ ไปที่ห น่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่ อ ดำเนิ น การนำเสนอ ครม . และ (๔) เมื่ อ แผนฯ ประกาศใช้ แ ล้ ว หน่ ว ยงานต้ อ งจั ด ส่ ง แผนฯ
ผ่านระบบ eMENSCR เพื่อที่ สศช. จะได้รวบรวมและรายงานต่อ ครม. ทราบต่อไป
กรณีมี กม.
ก�ำหนดให้จัดท�ำและ
เสนอ ครม.

หน่วยงาน
จัดท�ำแผนฯ

หน่วยงานเสนอแผนฯ
มายัง สศช. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น

สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

เพื่อด�ำเนินการน�ำเสนอ ครม.

เพื่อพิจารณา/ทราบ ตามขั้นตอนต่อไป*

ล�ำดับศักดิ์ของกฎหมาย : พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา
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- ๒๗ ๒) ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ เสนอแผนฯ ต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ ให้ หน่วยงาน
ดำเนิ นการดังนี้ (๑) พิจารณาความจำเป็นต้องจัดทำและเสนอแผนฯ ให้ ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ โดยหากมี
ความจำเป็ น ต้ องจั ดทำและเสนอแผนฯ ต่ อ ครม. ให้ ดำเนิ นการจั ดทำแผนฯ ซึ่ ง ต้ อ งมี เนื้ อ หาตามข้ อ มู ล
องค์ประกอบที่แสดงในรายการหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ เพื่อประกอบการการวิเคราะห์
แผนระดั บที่ ๓ สำหรั บ หน่ วยงาน (Check List) เป็ น อย่ า งน้ อ ย และดำเนิ น การสรุ ป แผนตามแบบฟอร์ ม
แผนปฏิบัติการด้าน... ตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่ ๓
ในส่วนของแผนปฏิบั ติการด้าน...ต่อคณะรัฐ มนตรี” ซึ่ งหน่วยงานจำเป็น ต้องระบุเหตุผลและความจำเป็น
เพื่ออธิบายความประสงค์ที่จะนำแผนฯ เข้าสู่การพิจารณา/ทราบของ ครม. และ (๒) เสนอแผนฯ โดยผ่าน
ความเห็ นชอบจากรองนายกรั ฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กำกับดู แลหน่ วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอแผนระดับที่ ๓
หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ สศช. พิจารณาเบื้องต้นในการเสนอแผนฯ สู่การพิจารณา/ทราบ ของ ครม. ดังนี้
(๑) กรณีพิจารณาแล้วมีความจำเป็นในการเสนอ ครม. จะดำเนินการตามกรณี
เดียวกันกับมีกฎหมายกำหนดให้จัดทำและเสนอแผนฯ ต่อ ครม.
(๒) กรณี พิ จารณาแล้ ว ไม่ มี ความจำเป็ น ในการเสนอ ครม. จะแจ้งหน่ ว ยงาน
ให้ดำเนินการประกาศใช้แผนฯ และนำเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR
(๓) กรณี พิ จ ารณาแล้ ว ไม่ มี ค วามจำเป็ น ในการจั ด ทำแผนฯ จะดำเนิ น การ
แจ้งหน่วยงานเจ้าของแผนฯ ดำเนินการต่อไป
ทั้ งนี้ ผลการพิ จ ารณาของ สศช. ถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด และเมื่ อ แผนประกาศใช้ แ ล้ ว
หน่วยงานต้องจัดส่งแผนผ่านระบบ eMENSCR เพื่อ สศช. จะได้รวบรวมและรายงานต่อ ครม. ทราบต่อไป
จ�ำเป็นต้องเข้า ครม.
พิจารณา/ทราบ
กรณีไม่มี กม.
ก�ำหนดให้เสนอแผนฯ
ต่อ ครม.

หน่วยงาน
พิจารณาความจ�ำเป็น

ประสงค์เสนอ
ครม. พิจารณา

สศช.
พิจารณาให้ความเห็น
ไม่จ�ำเป็นต้องเข้า ครม.
พิจารณา/ทราบ

สศช. กลั่นกรองแผน และแจ้งผลการพิจารณาฯ
ไปที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อด�ำเนินการ
น�ำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป
และหน่วยงานน�ำแผนเข้า eMENSCR ภายหลัง
แผนผ่าน ครม. พิจารณา
สศช. แจ้งผลการพิจารณาไปหน่วยงานเจ้าของแผน
เพือ่ ด�ำเนินการประกาศให้แผนต่อไป

๓) การดำเนิ น การจั ด ทำแผนผ่ า นกลไกทางบริ ห าร อาทิ ระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ และอื่น ๆ คณะกรรมการระดับชาติจะต้องเป็น
คณะกรรมการที่เป็ นการแต่งตั้งโดยกฎหมายโดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สุดท้าย
และจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือนายกรัฐ มนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานเท่านั้น
จึงจะถือว่าเป็ น คณะกรรมการระดับ ชาติที่มี กฎหมายรองรับ ในกรณี ที่ระบุ ภ ารกิจให้ คณะกรรมการจัดทำ
และเสนอแผนฯ ต่อ ครม. พิจารณา
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- ๒๘ หากการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นการแต่งตั้งโดยกลไกอื่ น ให้ถือว่าไม่มีกฎหมาย
กำหนดให้จัดทำและเสนอแผนต่อ ครม. พิจ ารณา/ทราบ โดยให้ ถือปฏิบัติเป็นกรณี ที่ไม่มีกฎหมายกำหนด
และต้องมีการระบุความจำเป็นของการจัดทำและนำเสนอแผนฯ ต่อ ครม. พิจารณา/ทราบ
การดำเนินการของหน่วยงานสามารถจำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๑) หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความจำเป็นของ
การมีแผนฯ แล้ว พบว่ามีกฎหมาย/มีความจำเป็นต้องจัดทำและนำเสนอแผนฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีมีกฎหมายกำหนดให้จัดทำและเสนอ ครม. พิจารณา/ทราบแผนฯ
ก่ อ นการประกาศใช้ หรื อ กรณี ที่ ไม่ มี ก ฎหมายกำหนดให้ จั ด ทำแผนฯ แต่ ห น่ ว ยงานประสงค์ ที่ จ ะจั ด ทำ
และนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ
(๒) หน่ วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทบทวนความจำเป็น
ของการมีแผนฯ แล้ว พบว่าจำเป็นต้องจัดทำแผนฯ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเสนอแผนฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา/ทราบ
ให้ดำเนินการจัดทำแผนฯ โดยมีสาระสำคัญของแผนฯ อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้าน… และเสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนพิจารณา จากนั้นเมื่อแผนฯ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผนฯ แล้ว พบว่า ก) จำเป็นต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
ข) ไม่มีความจำเป็นต้องเสนอต่อ ครม. ให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR ซึง่ ถือว่าเป็น
การประกาศใช้แผนฯ หรือ ค) ไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนให้คณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอำนาจในการ
อนุมัติแผนพิจารณาแจ้งหน่วยงานจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการระดับชาติหรือ
ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติแผน

เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ

ด�ำเนินการตามกรณีไม่มีกฎหมาย
ก�ำหนดให้เสนอแผนต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ

ไม่จ�ำเป็นจะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

น�ำแผนเข้าระบบ eMENSCR
ถือเป็นการประกาศใช้แผน

ทั้ งนี้ สศช. จะพิ จารณาความจำเป็ น และความเหมาะสมในการนำเสนอแผนฯ
ต่อ ครม. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป โดยผลการพิจารณา สศช. ถือเป็นที่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้าน.... หรือ
จำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อแปลงแผนปฏิบัติการด้าน .... ไปสู่การปฏิบัติ ภายหลังจากที่แผนปฏิบัติการได้รับการ
ประกาศใช้ หน่วยงานไม่จำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา/ทราบ ยกเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติที่
ชัดเจน ให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอแผนระดับที่ ๓ ต่อ ครม.
อย่างเคร่งครัดต่อไป
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- ๒๙ ๒.๔ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้าน...
๒.๔.๑ การใช้ชื่อแผนฯ ให้กำหนดชื่อแผนฯ ว่า “แผนปฏิบั ติการด้าน... (พ.ศ. ....-....)”
เว้ น แต่ ไ ด้ มี ก ารระบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายก่ อ นที่ จ ะมี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เช่ น
พระราชบั ญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติ
ในกฎหมายนั้น ๆ
๒.๔.๒ เนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่
๑) ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร โดยเป็นการสรุปสาระสำคัญของแผน รวมทั้งเหตุผล
ความจำเป็นในการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฯ กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะนำแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของ ครม. ส่ ว นราชการจำเป็ น ต้ อ งระบุ ถึ งกฎหมายที่ ก ำหนดให้ มี ก ารนำเสนอแผนต่ อ ครม. หลั ก การ
และเหตุผลถึงความประสงค์ที่จะนำแผน เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.
๒) ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ประกอบด้วย
(๑) แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ โดยระบุรายละเอียดความเชื่อมโยงกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ าน... (ทั้ งด้านหลั กและด้ านรอง) เป้ าหมาย ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ การบรรลุ เป้ าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) แผนระดับที่ ๒ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- แผนแม่บทฯ โดยระบุรายละเอียดประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
(ทั้งประเด็นหลักและประเด็นรอง) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์ โควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยระบุรายละเอียดเป้ าหมาย แนวทางการพัฒ นา และ
การบรรลุค่าเป้าหมาย
- แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น... โดยระบุ ร ายละเอี ย ดเรื่ อ ง/ประเด็ น
การปฏิรูป ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม และเป้าหมายกิจกรรม
- กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยยะสำคัญ (Big Rock) โดยระบุรายละเอียดเรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
และโครงการที่สนับสนุน
- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ โดยระบุ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ เป้าหมายรวมที่ ยุทธศาสตร์ที่ (ทั้งยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รอง)
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕) โดยระบุรายละเอียดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับ
นโยบายที่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
- แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) โดยระบุรายละเอียดชื่อแผนระดับที่
๓ และหน่วยงานเจ้าของแผน
๓) ส่ วนที่ ๓ สาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ การด้ าน... โดยระบุ รายละเอี ยด ดั งนี้
(๑) การประเมินสถานการณ์ ปั ญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการฯ (๒) สาระสำคัญของแผนฯ ได้แก่
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- ๓๐ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด (๓) แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา โดยต้องมีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของแผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ ประเด็น/แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุรายละเอียดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โดยจำแนกเป็นปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบระดับกระทรวง
กรม และการติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม และ (๔) โครงการสำคัญ
๒.๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนฯ ไปดำเนินการ โดยเป็นหน่วยงานระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๔.๔ ระยะเวลาการดำเนินงานของแผนฯ ควรมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ โดยกำหนดช่วงเวลาการสิ้นสุดของแผนฯ ตรงกับห้วงปีที่กำหนดค่าเป้าหมายในการบรรลุไว้ทุก ๆ ๕ ปี
ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๗๐ พ.ศ. ๒๕๗๕ และ พ.ศ. ๒๕๘๐ ซึ่งหากว่ามีข้อกฎหมายใดที่กำหนดไว้เป็น
อย่างอื่น สามารถใช้กรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้ในช่วงแรก และขอให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาของแผนฯ ให้ปี
องกัองกั
บห้บวห้งปีวงปี
ที่แทผนแม่
บทฯ
นการและการติ
ดตามประเมิ
นผลแผนปฏิบบัตตั ิกกิ ารด้
ทีส่ น้ิุดสุสอดคล้
ดสอดคล้
แ่ี ผนแม่
บทฯเพืเพื่อให้
อ่ ให้การดำเนิ
ดำ�เนินการและการติ
ดตามประเมิ
นผลและแผนปฏิ
ารด้าาน...
น...
มีความสอดคล้องและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
ให้จำเป็นต้องมีการทบทวนแผนระดับที่ ๑ และ/หรือ แผนระดับที่ ๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
แผนฯ ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และ/หรือแผนระดับที่ ๒
๒.๕ แนวทางการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน
๒.๕.๑ ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ ดำเนินการตรวจสอบแผนระดับที่ ๓ ที่หน่วยงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแล้วในปัจจุบันรองรับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ทั้ง ๓๗
แนวทางการพั ฒ นา และประเด็ น ความมั่ น คงที่ บ รรจุ ในนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ ทั้ ง ๑๙ ประเด็ น
ใน เชิงงปริปริมมาณ
าณกล่
วคืออมีจำนวนครบถ้
และในเชิงงคุคุณณภาพ
ภาพกล่
ทัง้ ในเชิ
กล่าาวคื
ำ� นวนครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนา และในเชิ
กล่าวคือ แผนระดั
แผนระดับที่ ๓
ที่ห น่ ว ยงานจัดทำและขับ เคลื่ อนแล้ว ในปั จจุบัน สามารถสะท้อนเป้ าหมายและตัว ชี้วัดของแผนระดับที่ ๒
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำผลลัพธ์การดำเนินการจากกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ได้แก่ นิยาม
ของเป้าหมาย การกำหนดองค์ประกอบชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
รวมถึงตัวชี้วัดของในแผนระดับที่ ๒ ทั้งในส่วนของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แล้ ว หรือ ตัวชี้วัดเทีย บเคียง (Proxy
Indicators) ที่กำหนดขึ้นภายหลัง มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ทุกแผน
๒.๕.๒ กรณีตรวจสอบแล้วว่าแนวทางการพัฒนา/ประเด็นความมั่นคงใด ยังไม่มีการจัดทำ
แผนระดับที่ ๓ รองรับและจำเป็นต้องมีการจัดทำเพิ่มเติม ให้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนระดับที่ ๓
ดังกล่าวให้ชัดเจน ทั้งนี้ การจัดทำแผนระดับที่ ๓ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กรณี
๑) การจัดทำเป็ น แผนปฏิบัติการด้าน... ตามแนวทางการพัฒ นาในแผนแม่บทฯ
ประเด็นความมั่นคง
๒) การประมวลจากแผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทาง
การพัฒนา โดยประมวลตามกรอบของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
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-- ๓๑
๓๑
- ๓๑
-- ๓)
๓)๓)
การจั
การจั
การจั
ดดทำเป็
ทำเป็
ด ทำเป็
นนแผนอื
แผนอื
น แผนอื
่ น่ น ๆ่ นๆ ตามแนวทางการพั
ๆตามแนวทางการพั
ตามแนวทางการพั
ฒฒนาในแผนแม่
นาในแผนแม่
ฒ นาในแผนแม่
บบทฯ
ทฯ
บ ทฯ
ประเด็
ประเด็
ประเด็
นน น
ความมั
ความมั
ความมั
่น่นคง
คง่นคง
แต่
แต่มแต่
มีกีกฎหมายระบุ
มฎหมายระบุ
ีกฎหมายระบุ
ใให้ห้ใใช้ช้ห้ชชใื่อช้ื่อนัชนั้นื่อ้นนัๆๆ้น ๆ
อนึ
อนึ่อนึ
ง่ ง กรณี
กรณี
่ ง กรณี
มมิติติ กมิ กิารดำเนิ
ตารดำเนิ
ิ การดำเนิ
นนการตามแนวทางการพั
การตามแนวทางการพั
น การตามแนวทางการพั
ฒฒนา
นา
ฒ นา
ครอบคลุ
ครอบคลุ
ครอบคลุ
มมการดำเนิ
การดำเนิ
มการดำเนิ
นนงาน
งาน
น งาน
ตามภารกิ
ตามภารกิ
ตามภารกิ
จจของหลายหน่
ของหลายหน่
จของหลายหน่
ววยงาน
ยงาน
วยงาน
(Function)
(Function)
(Function)
และมี
และมี
แแผนระดั
แผนระดั
บบทีทีบ่ ่ ๓๓ที่ รองรั
๓รองรั
รองรั
บบเป็เป็บนนเป็จำนวนหลายแผน
นจำนวนหลายแผน
ไม่ไม่ววไม่
่า่าจะเป็
จะเป็
ว่าจะเป็
นน น
และมี
ผนระดั
จำนวนหลายแผน
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัติกบิการด้
ัตารด้
ิการด้
าานนา....
....
น ....
แผนปฏิ
แผนปฏิ
แผนปฏิ
บบัตัติรบิราชการของหน่
ัตาชการของหน่
ิราชการของหน่
ววยงาน
ยงาน
วยงาน
และแผนอื
และแผนอื
และแผนอื
่น่น ๆๆ่นเห็เห็
ๆ นนเห็ควรให้
ควรให้
นควรให้
มมีกีการกำหนดแนวทาง
มารกำหนดแนวทาง
ีการกำหนดแนวทาง
การขั
การขั
การขั
บบเคลื
เคลื
บเคลื
่อ่อนโดยจั
นโดยจั
่อนโดยจั
ดดทำแผนการติ
ทำแผนการติ
ดทำแผนการติ
ดดตามในลั
ตามในลั
ดตามในลั
กกษณะแผนบริ
ษณะแผนบริ
กษณะแผนบริ
หหารจั
ารจั
หารจั
ดดการ
การ
ดการ
(Management
(Management
(Management
Plan)
Plan)
Plan)
ทีที่ม่มีกทีีการถ่
่มารถ่
ีการถ่
าายทอด
ยทอด
ายทอด
เป้เป้าาเป้
หมายของแผนระดั
หมายของแผนระดั
าหมายของแผนระดั
บบต่ต่าบางต่ง ๆาๆงทีทีๆ่เ่เกีกีที่ย่ยเวข้
กีวข้่ยอวข้
องงอตามหลั
ตามหลั
ง ตามหลั
กกความสั
ความสั
กความสั
มมพัพันมนพัธ์ธ์เนเชิชิธ์งงเเหตุ
ชิเหตุ
งเหตุ
ผผลลผมีมีลกการกำหนดนิ
มีารกำหนดนิ
การกำหนดนิ
ยยามของเป้
ามของเป้
ยามของเป้
าาหมาย
หมาย
าหมาย
การกำหนดตั
การกำหนดตั
การกำหนดตั
ววชีชี้วว้ ัดชีัดภาพรวมในระดั
้วภาพรวมในระดั
ัดภาพรวมในระดั
บบแนวทางการพั
แนวทางการพั
บแนวทางการพั
ฒฒนา
นา
ฒนา
การกำหนดองค์
การกำหนดองค์
การกำหนดองค์
ปประกอบความสำเร็
ระกอบความสำเร็
ประกอบความสำเร็
จจของเป้
ของเป้
จของเป้
าาหมาย
หมาย
าหมาย
และกำหนดปั
และกำหนดปั
และกำหนดปั
จจจัจัยจยชีจัชี้วย้วัดชีัดความสำเร็
้วความสำเร็
ัดความสำเร็
จจของแต่
ของแต่
จของแต่
ลละองค์
ะองค์
ละองค์
ปประกอบ
ระกอบ
ประกอบ
รวมถึ
รวมถึ
รวมถึ
งงมีมีกงการบรรจุ
มีารบรรจุ
การบรรจุ
โโครงการที
ครงการที
โครงการที
่ส่ส่ง่งผลต่
่สผลต่
่งผลต่
ออการบรรลุ
การบรรลุ
อการบรรลุ
เป้เป้าาเป้
หมาย
หมาย
าหมาย
รองรั
รองรั
รองรั
บบเพืเพืบ่อ่อเพืใช้ใช้่อใใใช้
นการติ
นการติ
ในการติ
ดดตามผลการขั
ตามผลการขั
ดตามผลการขั
บบเคลื
เคลื
บเคลื
่อ่อนได้
นได้
่อนได้
ตต่อ่อไป
ตไป่อไป
๒.๕.๓
๒.๕.๓
๒.๕.๓
ให้
ให้หให้
หน่น่หววยงานเจ้
น่ยงานเจ้
วยงานเจ้
าาของแผนระดั
ของแผนระดั
าของแผนระดั
บบทีทีบ่ ่ ๓ที๓่ ประสานฝ่
๓ประสานฝ่
ประสานฝ่
าายเลขานุ
ยเลขานุ
ายเลขานุ
กการของคณะกรรมการ
ารของคณะกรรมการ
การของคณะกรรมการ
ขัขับบเคลื
ขัเคลื
บเคลื
่อ่อนแผนย่
นแผนย่
่อนแผนย่
ออยฯ
ยฯ
อยฯ
เพืเพื่อ่อเพืนำแผนดั
นำแผนดั
่อนำแผนดั
งงกล่
กล่งากล่
าวเสนอต่
วเสนอต่
าวเสนอต่
ออคณะกรรมการขั
คณะกรรมการขั
อคณะกรรมการขั
บบเคลื
เคลื
บเคลื
่อ่อนแผนย่
นแผนย่
่อนแผนย่
ออยฯ
ยฯ
อยฯ
ทีที่เ่เกีกีที่ย่ยเวข้
กีวข้่ยอวข้
องพิ
งพิอจงพิ
จารณา
ารณา
จารณา
ให้ให้คให้
ความเห็
วามเห็
ความเห็
นนชอบ
ชอบ
นชอบ
และรายงานผลการดำเนิ
และรายงานผลการดำเนิ
และรายงานผลการดำเนิ
นนการต่
การต่
นการต่
ออคณะกรรมการขั
คณะกรรมการขั
อคณะกรรมการขั
บบเคลื
เคลื
บเคลื
่อ่อนแผนย่
นแผนย่
่อนแผนย่
ออยการพั
ยการพั
อยการพั
ฒฒนากลไกบริ
นากลไกบริ
ฒนากลไกบริ
หหารารหาร
จัจัดดการความมั
จัการความมั
ดการความมั
่น่นคงแบบองค์
คงแบบองค์
่นคงแบบองค์
รรวมและคณะกรรมการบู
วมและคณะกรรมการบู
รวมและคณะกรรมการบู
รรณาการยุ
ณาการยุ
รณาการยุ
ททธศาสตร์
ธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชชาติ
าติชดาติ
ด้า้านความมั
ดนความมั
้านความมั
่น่นคงทราบต่
คงทราบต่
่นคงทราบต่
ออไปไปอไป
๓.๓. การจั
๓.การจั
การจั
ดดทำโครงการสำคั
ทำโครงการสำคั
ดทำโครงการสำคั
ญญ ญ
๓.๑
๓.๑๓.๑
หลั
หลัหลั
กกการกำหนดโครงการสำคั
การกำหนดโครงการสำคั
ก การกำหนดโครงการสำคั
ญญตามหลั
ตามหลั
ญ ตามหลั
กกการความสั
การความสั
กการความสั
มมพัพัมนนพัธ์ธ์นเเชิชิธ์งงเเหตุ
ชิเหตุ
งเหตุ
แและผล
ละผล
แ ละผล
(Causal
(Causal
(Causal
Relationship
Relationship
Relationship
-- XYZ)
XYZ)
- XYZ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

Ends

ผลลัพธ์สุดท้าย

(Z)

แผนแม่บทประเด็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

Ways

ผลลัพธ์ขึ้นกลาง

(Y2)

แผนแม่บท/แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
โครงการ/การด�ำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

(Find Outcomes)
(Intermediate Outcomes)

ผลลัพธ์ขึ้นต้น

(Immediate Outcomes)

Means

ผลผลิต

(Outputs)

(Y1)
(X)

การกำหนดโครงการสำคั
การกำหนดโครงการสำคั
การกำหนดโครงการสำคั
ญญจะต้
จะต้
ญ จะต้
อองเป็
งเป็
อ งเป็
นนโครงการที
โครงการที
น โครงการที
่ ส่ ส่ ง่ งผลต่
่ สผลต่
่ ง ผลต่
ออการบรรลุ
การบรรลุ
อ การบรรลุ
ผผลลั
ลลั
ผ ลลั
พพธ์ธ์พกการพั
ธ์ารพั
ก ารพั
ฒฒนา
นา
ฒ นา
ตามเป้
ตามเป้
ตามเป้
าาหมายแผนแม่
หมายแผนแม่
าหมายแผนแม่
บบทตามยุ
ทตามยุ
บทตามยุ
ททธศาสตร์
ธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชชาติ
าติชตาติ
ตามที
ามที
ตามที
่ก่กำหนดไว้
ำหนดไว้
่กำหนดไว้
ใในแต่
นแต่
ในแต่
ลละห้
ะห้
ลวะห้
วงง ว๕๕ง ปี๕ปีขของการพั
ปีองการพั
ของการพั
ฒฒนาได้
นาได้
ฒ นาได้
ออย่ย่าอางเป็
ย่งเป็
างเป็
นน น
รูรูปปธรรม
รูธรรม
ปธรรม
โดยจำเป็
โดยจำเป็
โดยจำเป็
นนต้ต้อนองวิ
ต้งวิอเเคราะห์
งวิคราะห์
เคราะห์
ใให้ห้เเให็ห็ห้นนเถึห็ถึงนงความเชื
ความเชื
ถึงความเชื
่อ่อมโยงและสอดคล้
มโยงและสอดคล้
่อมโยงและสอดคล้
อองกังกัอบบงกัยุยุทบทธศาสตร์
ยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชชาติ
าติชดาติ
ด้า้านความมั
ดนความมั
้านความมั
่น่นคง
คง่นคง
และ
และและ
แผนแม่
แผนแม่
แผนแม่
บบทฯ
ทฯ
บ ทฯ
ประเด็
ประเด็
ประเด็
นนความมั
ความมั
น ความมั
่น่นคงตามหลั
คงตามหลั
่น คงตามหลั
กกการความสั
การความสั
กการความสั
มมพัพัมนนพัธ์ธ์เนเชิชิธ์งงเเหตุ
ชิเหตุ
งเหตุ
แและผล
ละผล
และผล
(XYZ)
(XYZ)
(XYZ)
ซึซึ่ ง่ งเป็
ซึเป็่ งนนเป็หลั
หลั
นหลั
กกการสำคั
การสำคั
กการสำคั
ญญ ญ
ทีที่ใ่ใช้ทีช้ใ่ในการจั
นการจั
ช้ ในการจั
ดดทำโครงการหรื
ทำโครงการหรื
ดทำโครงการหรื
ออการดำเนิ
การดำเนิ
อการดำเนิ
นนการ
การ
นการ
และการติ
และการติ
และการติ
ดดตาม
ตาม
ดตาม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
และประเมิ
และประเมิ
และประเมิ
นนผลการดำเนิ
ผลการดำเนิ
น ผลการดำเนิ
นนการ
การ
นการ
ตามยุ
ตามยุ
ตามยุ
ททธศาสตร์
ธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชชาติ
าติชแาติ
และแผนแม่
ละแผนแม่
และแผนแม่
บบทฯ
ทฯ
บทฯ
ประเด็
ประเด็
ประเด็
นนความมั
ความมั
นความมั
่น่นคง
คง่นคง
ทัทั้ง้งนีทันี้ ้งหลั
นีหลั้ กหลั
กการความสั
มมพัพัมนนพัธ์ธ์เนเชิชิธ์งงเเหตุ
ชิเหตุ
งเหตุ
แและผล
และผล
(XYZ)
(XYZ)
กการความสั
การความสั
ละผล
(XYZ)
คืคืออการดำเนิ
คืการดำเนิ
อการดำเนิ
นนการโครงการหรื
นการโครงการหรื
ออการดำเนิ
อการดำเนิ
นนงาน
นงาน
(X)
จะต้
อองสามารถส่
องสามารถส่
งงผลต่
ผลต่
งผลต่
ออการบรรลุ
การบรรลุ
อการบรรลุ
เเป้ป้าาเหมายของแผนแม่
ป้หมายของแผนแม่
าหมายของแผนแม่
บบทฯ
ทฯ
บทฯ
การโครงการหรื
การดำเนิ
งาน
(X)(X)
จะต้จะต้
งสามารถส่
ประเด็
ประเด็
ประเด็
นนความมั
ความมั
นความมั
่น่นคง
คง่นคง
ทัทั้ง้งในระดั
ทัในระดั
้งในระดั
บบเป้เป้บาาเป้
หมายแผนแม่
หมายแผนแม่
าหมายแผนแม่
บบทย่
ทย่
บอทย่
อยยอ(Y1)
(Y1)
ย (Y1)
เป้เป้าาเป้
หมายประเด็
าหมายประเด็
นน (Y2)
น (Y2)
และยุ
และยุ
ททธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชชาติ
(Z)
หมายประเด็
(Y2)
และยุ
ธศาสตร์
าติชาติ
(Z)(Z)
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- ๓๒ ทั้ ง นี้ โครงการสำคั ญ อาจสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนย่ อ ย
ของแผนแม่บทฯ ได้มากกว่า ๑ แผน
๓.๒ การวิเคราะห์ห่ วงโซ่ คุณ ค่า ของประเทศไทย (Value Chain Thailand) การกำหนด
โครงการสำคัญ จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และกำหนดห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain
Thailand) เพื่อนำมาประกอบการจัดทำโครงการสำคัญของแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ซึ่งห่วงโซ่
คุณค่า คือ องค์ประกอบที่อาจรวมไปถึงกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ งแต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการดำเนิ น งาน (ต้ น ทาง) ไปจนถึ งจุ ด สิ้ น สุ ด กระบวนการ
ดำเนิ น งาน (ปลายทาง) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ยนั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทาง
การขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ านความมั่ น คงและแผนแม่ บ ทฯ
ประเด็นความมั่นคง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓.๓ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการสำคั ญ การดำเนิ น การที่ ผ่ านมาเกี่ ย วกั บ
การจัดทำโครงการสำคัญของแต่ละเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญ จากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ๑) ความสอดคล้องรายละเอียดของโครงการ
ในภาพรวมกับการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง ๒) มีการนำข้อมูลเชิงวิชาการ/งานวิจัย/ข้อมูลทางสถิติ
มาใช้ ในการอ้ า งอิ ง เพื่ อ ทำให้ โ ครงการที่ เสนอมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ การส่ ง ผลให้ เป้ า หมายบรรลุ ได้ จ ริ ง
๓) มีการระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ และสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ เป้ า หมายของแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ได้ จ ริ ง ๔) มี ก ารระบุ แ ผนงาน/กิ จ กรรม/
การดำเนินการไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ และมีความเป็นไปได้
ในการดำเนินการ ๕) มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง และส่งผลต่อการ
บรรลุเป้ าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๖) ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนิน
โครงการ ๗) ไม่ มี ค วามซ้ ำ ซ้ อ นกั บ โครงการที่ ห น่ ว ยงานเคยดำเนิ น การที่ ผ่ านมา และ ๘) รายละเอี ย ด
ของโครงการ (ผลผลิต//ผลลั
ผลลัพพธ์ธ์//กิจกรรม) ไม่มีลักษณะเป็นโครงการจัดซื้อ ครุ
ครุภภัณัณฑ์ฑ์//ปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้ าง อาคารสถานที่ของส่ วนราชการ เพื่อดำเนิน การตามภารกิจปกติ และไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนฯ/
หน่วยงานคณะกรรมการต่าง ๆ
๓.๔ แนวทางการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน
๓.๔.๑ ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ หารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนา
เพื่อกำหนดโครงการที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นอกเหนือจากโครงการ
สำคั ญ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงจำนวน ๔๓ โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ ไ ด้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๓.๔.๒
ให้หน่วยงานเจ้
าภาพแผนย่
ติดตามเร่
รัดการดำ�เนิ
นโครงการที่ ส่สำคั
ำ�คัญ
๓.๔.๒ ให้
ห น่ ว ยงานเจ้
า ภาพแผนย่
อ ยฯอติยฯด ตามเร่
ง รั ดงการดำเนิ
น โครงการที
ำ�หนดไว้ และหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนาเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการ
ให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้
ที่เห็่เห็นนว่ว่ายัายังเป็
ฃที
งเป็นนช่ช่อองว่งว่าางการบริ
งการบริหหารจั
ารจัดดการในการที
การในการที่จ่จะบรรลุ
ะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
หรืออโครงการที
โครงการที่ส่สามารถตอบสนองต่
ามารถตอบสนองต่ออประเด็
ประเด็นนปัปัญญหาใหม่
หาใหม่ๆๆที่เทีกิ่เดกิขึด้นขึและส่
้นและส่
งผลกระทบต่
ด้านความมั่นคง หรื
งผลกระทบต่
อมิอตมิิ ติ
ยะสำ�คัญ
การพัฒนาและมิติความมั่นคงอย่างมีนัยยะสำคั
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- ๓๓ ทั้งนี้ สมช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวม
ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับของแผนย่อย (จ.๓) และหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนา ดำเนินการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และประมวลการจัดทำแผนระดับที่ ๓
รวมทั้งโครงการสำคัญรองรับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูป ธรรมต่อไป (ผนวก ข
ข้อมูลประกอบแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ)
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ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพ
ตำรวจระดับสากล (WISPI)
ดีขึ้น (อันดับ)

ตัวชี้วัด

๓. อาชญากรรมลดลง
(ผลลัพธ์)

๒. ความชอบธรรม
๒. ความชอบธรรม

๑. กระบวนการทำงาน
และความโปร่งใส

องค์ประกอบ

๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑.๒ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
๒.๒ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต่อประชากร
๑๐๐,๐๐๐ คน
๓.๒ จำนวนคดีทำร้ายร่างการสาหัสลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๓.๓ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา

ปัจจัย

๑) แผนปฏิบตั ิราชการของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๒) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๕)

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

สตช. กห. และ สศช. รวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ ดำเนินการถ่ายทอดรายละเอียดของเป้าหมายของแผนย่อยฯ รายละเอียดดังตาราง

และธรรมาภิบาลสูงขึ้น โดย กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยฯ (จ.๓) ได้แก่

มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น และ ๓) การเมืองมีเสถียรภาพ

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
แผนย่อยที่ ๑ : การรักษาความสงบภายในประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ๓ เป้าหมาย ดังนี้ ๑) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ๒) คนไทย

- ๓๔ -
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ตัวชี้วัด

องค์ประกอบ

ปัจจัย

๓.๔ จำนวนคดีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๓.๕ อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง
คนไทยมีความจงรักภักดี
ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
๑. องค์ความรู้ของคนไทย ๑.๑ จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม
ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ (ปัจจุบันพิจารณาจากร้อยละ เกี่ ยวกั บ สถาบั น หลั ก ของ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ของผู้นับถือศาสนาพุทธ
ชาติ (ด้านศาสนา)
๑.๒ หมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมการคัดเลือกฯ เพิ่มขึ้น
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ในประเทศไทย จำนวน
ร้อยละ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย พระภิกษุ สามเณร และ
๑.๓ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการ
สูงขึ้น
จำนวนวัดในประเทศไทย)
พัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒. กิจการด้านศาสนาที่
๒.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สามารถส่งเสริมความ
สำคัญทางพระพุทธศาสนา และการนำหลักธรรมไป
เข้าใจอันดีและการอยู่
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (๑ ล้านคน)
ร่วมกันของคนในสังคม
๒.๒ จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรัก
ความสามัคคีและสามารถอยูร่ ่วมกันได้ (๔,๐๐๐ คน)
๒.๓ จำนวนผู้แทนองค์การศาสนาที่เข้าร่วม
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน
การเมืองมีเสถียรภาพ และ ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการ ๑. การมีสิทธิ์มีเสียงของ ๑.๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน นักเรียน ครู
ธรรมาภิบาลสูงขึ้น
ประเมินของธนาคารโลก
ประชาชนและภาระ
อาจารย์ และประชาชน) ที่มีพฤติกรรมความเป็น
รับผิดชอบ
พลเมือง เพิ่มขึ้น
๒. เสถียรภาพทางการเมือง ๒.๑ จำนวนเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
และการปราศจากการใช้
ปัญหาทางการเมือง ลดลงร้อยละ
ความรุนแรง

เป้าหมาย

- ๓๕ -

๑) แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
ฉบับที่ ๖
๒) แผนยุทธศาสตร์สำนักนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๑) แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา
๒) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๐ ปี : ระยะ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนระดับที่ ๓ รองรับ
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ปัจจัย

๒.๒ ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสุจริตและความ
เที่ยงธรรมต่อกระบวนการเลือกตัง้
๓. ประสิทธิผลของรัฐบาล ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ
๔. การควบคุมการทุจริต ๔.๑ อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption
Perceptions Index : (CPI) ของประเทศไทยมีอันดับ
ประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึ้น
๕.๑ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทาง
๕. การมีหลักนิติธรรม
การเมือง

องค์ประกอบ

- ๓๖ -

แผนระดับที่ ๓ รองรับ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

เป้าหมาย

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

ปัจจัย

๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน
(หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด)
๑.๒ การควบคุมปัญหายาเสพติด
(ค่าเฉลี่ยของหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด)
๒. การรักษาความมั่นคง
๒.๑ จำนวนการตรวจสอบคัดกรองข่าว
ปลอดภัยไซเบอร์
ปลอม
๒.๒ สถิติภยั คุกคามทางไซเบอร์
๒.๓ การจัดทำกฎหมายลำดับรอง
(อย่างน้อย ๓ เรื่อง)
๒.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์
(อย่างน้อย ๓๐๐ คน/ปี)
๓. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๓.๑ การรักษาระดับของประเทศไทยใน
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP
REPORT)

๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประกอบ

รับผิดชอบแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ ดำเนินการถ่ายทอดรายละเอียดของเป้าหมายของแผนย่อยฯ รายละเอียดดังตาราง

- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

- ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕)

- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

โดย กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยฯ (จ.๓) คือ สมช. รวมถึงหน่วยงาน

(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ และ ๒) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แผนย่ อยที่ ๒ : การป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ได้ ก ำหนดเป้ าหมายไว้ ๒ เป้ าหมาย ดั งนี้ ๑) ปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี อยู่ ในปั จ จุ บั น

- ๓๗ -
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ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

เป้าหมาย

องค์ประกอบ
๓.๒ จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
๓.๓ จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ปัจจัย

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

๑) จำนวนงบประมาณด้านความ หมายเหตุ : ไม่ได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นองค์ประกอบและ - นโยบายการบริหารและการพัฒนา
มั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ปัจจัย เนื่องจากเป้าหมายและตัวชี้วัดมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว จังหวัดชายแดนใต้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
๒) วัดสถิตจิ ำนวนเหตุรุนแรง /
สูญเสีย
๓) ปริมาณการเข้า - ออกของ
นักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุน
ในพื้นทีจังหวัดชายแดนใต้

ตัวชี้วัด

- ๓๘ -
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หน่วยงานด้านการข่าว และ
ประชาคมข่าวกรอง ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบตั ิได้จริง

เป้าหมาย

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง

ตัวชี้วัด

ของเป้าหมายของแผนย่อยฯ รายละเอียดดังตาราง
ปัจจัย

๑.๑ ฐานข้อมูลการข่าว
๑.๒ เครือข่ายด้านการข่าวทุกภาคส่วน
๑.๓ เครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ
๒. การพัฒนาศักยภาพบุค ลากร ๒.๑ การรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
ด้านการข่าว
๒.๒ การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้ง
ศูนย์อนาคตศึกษา
๓. การบริหารจัดการ
๓.๑ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ด้านการข่าว
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๔. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
๔.๑ ความเป็นวิชาชีพ ความรู/้ ทักษะ
หน่วยงานด้านการข่าว
ความสามารถ การวิเคราะห์
และประชาคมข่าวกรอง
การปฏิบัติการ

๑. การรวบรวม แลกเปลี่ยน
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร

องค์ประกอบ

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

ดังนี้ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยฯ (จ.๓) คือ สขช. รวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ ดำเนิน การถ่ายทอดรายละเอียด

ความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง โดย กห. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ ได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการข่าว และประชาคมข่าวกรอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง และ ๒) กองทัพและหน่วยงานด้าน

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
แผนย่อยที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ๒ เป้าหมาย ดังนี้ ๑) หน่วยงาน

- ๓๙ -
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กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

หน่วยงานด้านการข่าว และ
ประชาคมข่าวกรอง ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบตั ิได้จริง

เป้าหมาย

ระดับความพร้อมของกองทัพ
และหน่วยงาน ด้านความมั่นคง

ตัวชี้วัด

ปัจจัย

๕.๑ จัดโครงการการฝึกการบริหาร
วิกฤติการณ์ระหว่างประเทศฯ ด้านการ
จัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี
๕.๒ การทบทวนแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
๕.๓ การจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๑. ความร่วมมือด้านความ
๑.๑ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
มั่นคง
ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และประเทศมหาอำนาจ
๑.๒ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
๒. การใช้กำลัง การเตรียมกำลัง ๒.๑ กำลังพลและระบบกำลังสำรอง
และการผนึกกำลังเพื่อการ
๒.๒ อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพ
ป้องกันประเทศ
กำลังรบ
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพกำลังพล
๓. ขีดความสามารถเพื่อรักษา ๓.๑ การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และ
อธิปไตยและผลประโยชน์
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
แห่งชาติ
๓.๒ การปฏิบตั ิการทางไซเบอร์เพือ่ ความ
มั่นคงและเทคโนโลยี

๕. การพัฒนาศักยภาพ
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

องค์ประกอบ

- ๔๐ -

- แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของประเทศด้านความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

- แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ )

แผนระดับที่ ๓ รองรับ
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ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

เป้าหมาย

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหาอำนาจและ
ประเทศที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (อาทิ จำนวนการ
เยือน จำนวนความร่วมมือ
ระดับความสัมพันธ์)

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของแผนย่อยฯ รายละเอียดดังตาราง

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหาอำนาจและ
ประเทศที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)

องค์ประกอบ

๑.๑ จำนวนการเยือน/การหารือ
ต่างประเทศของผู้แทนระดับสูง ไปยัง
ประเทศมหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ
(outbound visit)
๑.๒ จำนวนการต้อนรับการเยือน/การ
หารือที่ ปทท. ของผู้แทนระดับสูง จาก
ประเทศมหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ
(inbound visit)
๑.๓ จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ
ทั้งที่ ปทท. และในต่างประเทศ ซึง่ มี
ผู้แทนไทยเข้าร่วม
๑.๔ จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการ
ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศมหาอำนาจ/มิตรประเทศ

ปัจจัย

- ตารางประสานสอดคล้องและโครงการ
สำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
(แผนย่อย Security/มีความมั่นคง)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

ดังนี้ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยฯ (จ.๓) คือ สมช. รวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ ดำเนินการถ่ายทอดรายละเอียดของ

ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน โดย กต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒ เป้าหมาย ดังนี้ ๑) ประเทศไทยมีความมั่นคง และสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น และ ๒) ประเทศไทยมีบทบาท เพิ่มขึ้นในการกำหนด

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
แผนย่ อ ยที่ ๔ : การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ รวมทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ และมิ ใ ช่ ภ าครั ฐ ได้ ก ำหนดเป้ าหมายไว้

- ๔๑ -
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ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของบทบาทไทย
ในการกำหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
(อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ
การเป็นผูเ้ ล่นทีส่ ำคัญในกรอบ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ)

เป้าหมาย

ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน
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ระดับความสำเร็จของบทบาท
ไทยในการกำหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย (เฉลี่ยร้อยละ)

องค์ประกอบ

- ๔๒ -

๒.๑ จำนวนกิจกรรม/การหารือ/การ
ประชุมด้านการเมืองและความมั่นคง
ระดับอนุภมู ิภาค/ภูมิภาค ทีไ่ ทยเป็น
ประธาน/เจ้าภาพ
๒.๒ จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้าน
การเมืองและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศทีไ่ ทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน
เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมที่
มีนัยสำคัญต่ออนุภมู ิภาค/ภูมิภาค

ปัจจัย

- ตารางประสานสอดคล้องและโครงการ
สำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
(แผนย่อย Security/มีความมั่นคง)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

แผนระดับที่ ๓ รองรับ
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มั่นคงมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

เป้าหมาย

องค์ประกอบ

ตัวชีตั้ววัดชี้วัด
๑. แนวทางและกลไกการ
๑. แนวทางและกลไกการ

ปัจจัย

องค์องค์
ประกอบ
ประกอบ

แผนระดั
แผนระดั
บที่ บ๓ทีรองรั
่ ๓ รองรั
บ บ

๑.๑๑.๑
การจัการจั
ดทำแนวทางการขั
ดทำแนวทางการขั
บเคลืบ่อเคลื
นฯ่อนฯ (ร่าง)(ร่าแผนบู
ง) แผนบู
รณาการขั
รณาการขั
บเคลืบ่อเคลื
นยุ่อทนยุ
ธศาสตร์
ทธศาสตร์
ชาติชาติ

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

ปัจจัปัยจจัย

การจัดการความมั่นคง

และและ
ศรชล.
แผนปฏิ
บัตริ บาชการประจำปี
ของขสมช.
ศรชล. กร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แผนปฏิ
ัตริ าชการประจำปี
อง สมช.
ระบบบริหารจัดการฯ ของ สมช. รมน.
กอ. รมน.
ราชอาณาจั
๒.๒๒.๒
แผนปฏิ
บัตริ บาชการประจำปี
ของขศรชล.
ความสำเร็
ความสำเร็
จในการพั
ฒนาระบบบริ
ฒนาระบบบริ
หาร
หารสมช.
แผนปฏิ
ัตริ าชการประจำปี
อง ศรชล.
รมน. และ ศรชล.
แผนปฏิ
บจในการพั
ัตริ าชการประจำปี
ของ

ความมั่นคงแบบองค์รวม

บุคลากรขององค์กร)

ยบขององค์
กร การพั
ฒนาฒนา
กฎหมาย/ระเบี
ยบขององค์
กร การพั
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนากฎหมาย/ระเบี
คลากรขององค์
กร) กร)
บุคลากรขององค์
กฎหมาย/ระเบียบขององค์กร การพัฒบุนา

จัดหการฯ
จัารดการฯ
ของ
ของ
สมช.กอ.รมน.
สมช.กอ.รมน.
และและ
ศรชล.ศรชล.
๒.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริ
แผนปฏิ
บัตริ าชการประจำปี
ของ ศรชล.
ปรับปรั
ปรุบงโครงสร้
างองค์
กร การพั
ฒนาฒนา
ปรุงโครงสร้
างองค์
กร การพั
จัดการฯ ของ สมช.กอ.รมน. และ ศรชล.

ความมั
่นการมี
คงแบบองค์
รวมรวม เพื่อระบบบริ
การฯ
สมช.สมช.
กอ.
กร (พ.ศ.
๒๕๖๑
– ๒๕๖๕)
ความมั
่นแคงแบบองค์
ดการฯ
ของ
กอ. ราชอาณาจั
ราชอาณาจั
กร (พ.ศ.
๒๕๖๑
– ๒๕๖๕)
๒.๑
นวทาง/แผนงาน
พัฒระบบบริ
นา ห(ร่ารจั
าหง)ดารจั
แผนรั
กของ
ษาความมั
่นคงภายใน

๒.๑๒.๑
การมีการมี
แนวทาง/แผนงาน
เพื่อเพื
พัฒ่อนา
กษาความมั
่นคงภายใน
แนวทาง/แผนงาน
พัฒนา(ร่าง)(ร่แผนรั
าง) แผนรั
กษาความมั
่นคงภายใน

๒. ระบบการบริหารจัดการ

๒.(๒ระบบการบริ
หารจัหดารจั
การดการ
๒.กลไก)
ระบบการบริ

ความมั
่นคงมี
ปาพการ
ระสิประสิ
ทธิภทาพธิภาพดำเนิ
นงานของหน่
นงานของหน่
วยงานด้
วยงานด้
าน าน ขับ๑.๑
เคลื
ขับ่อเคลื
นงานด้
่อนงานด้
านความมั
านความมั
่นคง่นบคงเคลื๑.๒
กลไกการขั
กลไกการขั
เคลืบ่อเคลื
นรณาการขั
่อน บเคลื่อนยุด้ทาธศาสตร์
นความมั
ด้านความมั
คง่น(พ.ศ.
คง (พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๔
– ๒๕๖๕)
– ๒๕๖๕)
ระดัความมั
บประสิ
ทธิ่นภคงมี
๑. ดำเนิ
แนวทางและกลไกการ
การจั
ดทำแนวทางการขั
่อนฯ๑.๒
(ร่าง)บแผนบู
ช่นาติ
สูงนขึสู้นงานของหน่
ดการความมั
่นคง่นคง่นคง ๑.๒ กลไกการขับเคลื่อน
(๒ กลไก)
งขึ้น วยงานด้าน การจั
การจั
ดการความมั
(๒ กลไก)
ดำเนิ
ขับเคลื
่อนงานด้
านความมั
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

กลไกการบริ
กลไกการบริ
หารจัหดารจั
การดการ ระดัระดั
บประสิ
บประสิ
ทธิภทาพการ
ธิภาพการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เป้าหมาย

ินการถ่ายทอดรายละเอียดของเป้าหมายของแผนย่อยฯ รายละเอียดดังตาราง

สมช. ในฐานะหน่วยงานเจ้
าดำเนิ
ภาพแผนย่
อายฯ
ได้ร่วมกับยหน่
ยงานที
่ยวข้อง ได้แอก่ยฯกอ.รมน.
ศรชล.
ซึ่งงเป็ตาราง
นหน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ
นการถ่
ยทอดรายละเอี
ยวดของเป้
า่เกีหมายของแผนย่
อยฯ
รายละเอี
ดำเนิ
นการถ่
ายทอดรายละเอี
ดของเป้
าหมายของแผนย่
รายละเอี
ยดดัยงดดั
ตาราง

- ๔๓ การถ่
การถ่
ายทอดเป้
ายทอดเป้
าหมายและตั
าหมายและตั
วชี้ววัดชีของแผนแม่
้วัดของแผนแม่
บทภายใต้
บทภายใต้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชาติชาติ
ประเด็
ประเด็
นความมั
นความมั
่นคง่นคง
แผนย่
แผนย่
ยการพั
อยการพั
ฒยนากลไกการบริ
นากลไกการบริ
ารจั
หารจั
ดนการความมั
ดการความมั
่นคงแบบองค์
รวมรวม
การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่
บอทภายใต้
ุทฒธศาสตร์
ชาติ หประเด็
ความมั
่นคง่นคงแบบองค์
แผนย่
: การพั
ฒอนากลไกการบริ
หารจั
ดการความมั
คงแบบองค์
รวมได้กได้
กำหนดเป้
าหมายไว้
าหมาย
อ กลไกการบริ
ดการความมั
่นคงมี
ประสิ
ธิภาพสู
แผนย่
อยทีอ่ ยที
๕ :่ ๕การพั
ฒนากลไกการบริ
หารจั
ดการความมั
่นคงแบบองค์
รวม
ำหนดเป้
๑ เป้๑าเป้
หมาย
คือ คืกลไกการบริ
หารจัหารจั
ดการความมั
่นคงมี
ประสิ
ทธิภทาพสู
งขึ้นงขึ้น
แผนย่
ยการพัฒนากลไกการบริ
หารจั
ด่นการความมั
่นคงแบบองค์
รวมาหมายไว้
ย่อยที่ ๕ : การพัฒนากลไกการบริ
หในฐานะหน่
ารจัในฐานะหน่
ดการความมั
่นคงแบบองค์
รวม
าบหมายไว้
๑่เกีเป้่ย่เวข้
ากีหมาย
หารจั
ดซึการความมั
่นยงานรั
คงมี
ปบระสิ
าพสูงขึ้น
โดยโดย
สมช.สมช.
วยงานเจ้
าภาพแผนย่
อยฯอได้ยฯ
ได้กรำหนดเป้
่วมกั
วหน่
ยงานที
ง อได้คืงแอได้
ก่กลไกการบริ
ศรชล.
่งเป็ซึ่งนเป็หน่นวหน่
ผิดบทชอบแนวทางการพั
ฒนาภายใต้
แผนย่
อยฯอยฯ
วยงานเจ้
าภาพแผนย่
ได้
ร่วบมกัหน่
วยงานที
่ยอวข้
แกอ.รมน.
ก่ กอ.รมน.
ศรชล.
วยงานรั
ผิธิดภชอบแนวทางการพั
ฒนาภายใต้
แผนย่

- ๔๓- ๔๓
- -
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สูงขึ้น

กลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
๓. ระบบบริหารจัดการข้อมูล
ความมั่นคง

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนระดับที่ ๓ รองรับ

งานได้จริง หรือ มีแพลตฟอร์ม
ฐานข้อมูล

๓.๒ มีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ใช้

ด้านความมั่นคง

๓.๑ มีกลไกในการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการข้อมูลด้านความ
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูล มั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

- ๔๔ -
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บทที่ ๕
บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการประเมินผลลัพธ์จากการ
การติดตามและประเมิ
ทธศาสตร์
นผลลั
พธ์บจแนวคิ
ากการด
ดำเนินโครงการต่
าง ๆ (Outcomeนผลการดำเนิ
Evaluation)นงานตามยุ
สู่เป้าหมายร่
วมกัน ซึช่งาติ
เป็นเป็หลันการประเมิ
กการที่สอดคล้
องกั
ดำเนิ
นโครงการต่าทงธศาสตร์
ๆ (Outcome
าหมายร่
วมกัน หรื
ซึ่งเป็
นหลักการที
แนวคิด
ของการกำหนดยุ
ตามหลัEvaluation)
กการ ends สู–่เป้ways
- means
อความสั
มพั น ธ์่สเอดคล้
ชิ งเหตุอผงกัลบ(Causal
ของการกำหนดยุ
ท ธศาสตร์
ตามหลั กการญญัends
meansชาติ
หรือพ.ศ.
ความสั
มพั นซึธ์่งเกำหนดให้
ชิ งเหตุผ ลห(Causal
Relationship)
และเป็
นไปตามพระราชบั
ติการจั– ดways
ทำยุท-ธศาสตร์
๒๕๖๐
น่วยงาน
Relationship)
ติกเป้ารจั
ดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ใพ.ศ.
กำหนดให้
หน่วดยงาน
ของรั
ฐทุกหน่วยมีและเป็
หน้าทีน่ดไปตามพระราชบั
ำเนินการเพื่อให้ญบญัรรลุ
าหมายตามที
่ก ำหนดไว้
นยุท๒๕๖๐
ธศาสตร์ซึช่งาติ
ทั้งนี้ การติ
ตาม
ของรัฐทุกหน่
วยมีกหารดำเนิ
น้าที่ดำเนิ
นการเพื
่อให้องบรรลุ
และประเมิ
นผลมี
นการที
่เกี่ยวข้
ดังนีเ้ ป้าหมายตามที่ก ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การติดตาม
และประเมินผลมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การติดตามและประเมินผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระเบียบ
๑.ดการติ
ดตามและประเมิ
นผลผ่นผลการดำเนิ
านระบบติดนตามและประเมิ
นผลแห่
(eMENSCR)รูปประเทศ
ระเบียบ
ว่าด้วยการติ
ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ
การตามยุทธศาสตร์
ชาติงชาติ
และแผนการปฏิ
ว่าด้ว๒๕๖๒
ยการติดได้ตาม
ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนิ
นการตามยุ
ทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิ
พ.ศ.
กำหนดให้
การรายงานผลการดำเนิ
นงานจั
ดทำผ่านระบบสารสนเทศเป็
นหลัก กล่ารวคืูปประเทศ
อ ระบบ
พ.ศ.
๒๕๖๒
ได้
ก
ำหนดให้
ก
ารรายงานผลการดำเนิ
น
งานจั
ด
ทำผ่
า
นระบบสารสนเทศเป็
น
หลั
ก
กล่
า
วคื
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นระบบหลักในการสำหรับการนำเข้อาข้ระบบ
อมูล
ติการดำเนิ
ดตามและประเมิ
น
ผลแห่
ง
ชาติ
(eMENSCR)
ซึ
่
ง
จั
ด
ทำขึ
้
น
เพื
่
อ
เป็
น
ระบบหลั
ก
ในการสำหรั
บ
การนำเข้
า
ข้
มูล
นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ อาทิ โครงการ/การดำเนินงาน แผนระดับที่ ๓ ติดอตาม
การดำเนินการต่
าง ๆ ทีน่เผลการดำเนิ
กี่ยวข้องของหน่
วยงานของรั
ฐ อาทิชโครงการ/การดำเนิ
แผนระดัโดยมี
บที่ ส๓ำนัติดกตาม
ตรวจสอบ
และประเมิ
นการตามยุ
ทธศาสตร์
าติและแผนการปฏินรงาน
ูปประเทศ
งาน
ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนิ
นการตามยุ
ทธศาสตร์
าติแวละแผนการปฏิ
รูปซึประเทศ
โดยมีสำนั้ นกตอน
งาน
สภาพั
ฒ นาการเศรษฐกิ
จ และสั งคมแห่
งชาติ (สศช.)
เป็ นชหน่
ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
่ ง มี ก ารกำหนดขั
สภาพันฒ
จ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ก ารกำหนดขั้ น ตอน
ดำเนิ
การนาการเศรษฐกิ
ดังนี้
ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ การนำเข้ า ข้ อ มู ล และติ ด ตามผล หน่ ว ยงานจะต้ องดำเนิ น การนำเข้ าข้ อมู ล ผ่ านระบบ
๑.๑้นการนำเข้
ด ตามผล
องดำเนิานข้อการนำเข้
าข้ อ(ขั
มู ล้นผ่ตอน
านระบบ
eMENSCR ตามขั
ตอน M1 -า ข้M7อ มู ลซึและติ
่งแบ่งออกเป็
น ๒หน่
ส่ววนยงานจะต้
คือ ๑) การนำเข้
มูลโครงการ
M1 eMENSCR
ตามขั
้
น
ตอน
M1
M7
ซึ
่
ง
แบ่
ง
ออกเป็
น
๒
ส่
ว
น
คื
อ
๑)
การนำเข้
า
ข้
อ
มู
ล
โครงการ
(ขั
้
น
ตอน
M1
M5) โดยให้ หน่ วยงานนำข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การดำเนิ นงาน เข้าในระบบฯ ประกอบด้วยM5)
โดยให้ ห่อน่มโยงกั
วยงานนำข้
อมูลเกี่ยบวกั
ยดโครงการ/การดำเนิ
นงานรายละเอี
เข้าในระบบฯ
ประกอบด้
วย
(๑) ความเชื
บแผนในระดั
ต่าบง รายละเอี
ๆ (M1) (๒)
ข้อมูลทั่ วไป (M2) (๓)
ยดแผนงาน
โครงการ
(๑)
ความเชื
่อมโยงกั
บต่าง(๕)ๆ แผนการใช้
(M1) (๒) ข้งอบประมาณ
มูลทั่ วไป (M2)
(๓) รายละเอียดแผนงานงบประมาณ
โครงการ
การดำเนิ
นการ
(M3) บ(๔)แผนในระดั
กิจกรรม (M4)
(M5) ภายในไตรมาสแรกของปี
การดำเนิ
(M3) (๔)
กิจกรรม
(M4) (๕)
แผนการใช้
งบประมาณ
ภายในไตรมาสแรกของปี
งบประมาณ
(ตุลาคม น- การ
ธันวาคม)
หากเป็
นโครงการที
่มีการริ
เริ่มโครงการ
ให้หน่ว(M5)
ยงานนำเข้
าข้อมูลดังกล่าวภายในให้
แล้ว
(ตุ
นโครงการที
ารริเริ่มโครงการ
หน่วยงานนำเข้(M6)
าข้อมูโดยกำหนดให้
ลดังกล่าวภายในให้
แล้ว
เสร็ลจาคม
๓๐- วัธันนวาคม)
หลั งสิ้ นหากเป็
ไตรมาสที
่มีการริเริ่ม่มีกโครงการ
และ ๒)ให้การรายงานผล
หน่วยงาน
เสร็
จ ๓๐ วัน หลั งสิน้ นการตามโครงการที
ไตรมาสที่มีการริเ่ไริด้่มนโครงการ
และ ๒) การรายงานผล
(M6) ข้โดยกำหนดให้
วยงาน
รายงานผลการดำเนิ
ำข้อมูลในระบบฯ
พร้อมปัญหาอุปสรรค
อเสนอแนะ เป็หนน่รายไตร
รายงานผลการดำ�เนิ
นนการตามโครงการที
พร้พร้
อ้ นมปั
ญหาอุ
ปผสรรค
ข้อเสนอแนะ
รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนิ
การตามโครงการที
ด้นนำ�ข้ำข้ออมูมูลในระบบฯ
ลโดยทั
ในระบบฯ
อตอนให้
มปั
ญหาอุ
สรรค
ข้อเสนอแนะ
นรายไตร
มาส โดยมี ร ะยะเวลา
๓๐ วั น หลั ง สิ้ นไ่ ด้่ไไตรมาส
้ งสองขั
่ าปนการอนุ
มั ติ ข้ อ เป็
มู ลนเป็
(M7)
ด้ ว ย
มาส
ะยะเวลา
๓๐งสิวั้นนไตรมาส
หลักงโครงการ/การดำเนิ
สิ้ นโดยทั
ไตรมาส
้ งนสองขั
้ นจตอนให้
มด้ั ตวิ ข้ยโดยทุ
อ มู ล ก(M7)
โดยมี
๓๐อวังรายงานผลทุ
นหลั
้งสองขัโดยทั
้นตอนให้
ผ่านการอนุ
มัตผิขว่ า่า้อนการอนุ
มูล (M7)
โดยทุรโดยมี
กะยะเวลา
หน่วรยงานต้
งาน/กิ
กรรมไม่
จะใช้
งบประมาณหรื
อหน่ไม่วยงาน
ทัด้้งวนีย้
โดยทุ
กหน่วยงานต้
องรายงานผลทุ
กโครงการ/การดำเนิ
นวงาน/กิ
่าจะใช้
อไม่ ทั้งนี้
ต้การรายงานผลต้
องรายงานผลทุ
กโครงการ/การดำ�เนิ
นตงาน/กิ
่าจะใช้จนงกรรมไม่
บประมาณหรื
องไม่บประมาณหรื
ทั้งนีเป้้ าการรายงานผล
องสามารถสะท้
อนผลผลิ
และผลลัจกรรมไม่
พธ์ของการดำเนิ
งานที
่ส่งวผลต่
อการบรรลุ
หมายของแผน
การรายงานผลต้
อนผลผลิ
และผลลัพธ์นขงานที
องการดำเนิ
่ส่งผลต่
การบรรลุเป้าหมายของแผน
ต้ระดั
องสามารถสะท้
นผลผลิตและผลลั
พธ์ขตองการดำ�เนิ
่ส่งผลต่นองานที
การบรรลุ
เป้าอหมายของแผนระดั
บต่าง ๆ
บต่าง ๆ อองสามารถสะท้
ระดับต่าง ๆ
๑.๒ การประเมินผล ตามนัยข้อ ๑๐ ของระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
๑.๒
การประเมิ
นผล
ยข้อ ๑๐ ของระเบี
ยบว่าด้วพ.ศ.
ยการติ๒๕๖๒
ดตาม กำหนดให้
ตรวจสอบ และประเมิ
นผล
การดำเนิ น การตามยุ
ทธศาสตร์
ช าติตามนั
และแผนการปฏิ
รูปประเทศ
สศช. ในฐานะ
การดำเนิ
น การตามยุ
ทธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ
รูปประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๒
กำหนดให้
สศช. ในฐานะ
สำนักงานเลขานุ
การของคณะกรรมการยุ
ทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจั
ดทำยุ
ทธศาสตร์
ชาติ และคณะกรรมการ
สำนั
กงานเลขานุ
ทธศาสตร์
ชาติ คณะกรรมการจั
ดทำยุทธศาสตร์ชาติปและคณะกรรมการ
การปฏิ
รูปประเทศการของคณะกรรมการยุ
เป็นผู้ประเมินผลการดำเนิ
นการตามยุ
ทธศาสตร์ชาติ และเสนอรายงานสรุ
ผลการดำเนินการ
การปฏิ
ูปประเทศ
นผู้ประเมินผลการดำเนิ
นการตามยุ
ชาติ และเสนอรายงานสรุ
ปผลการดำเนิ
นการ
ตามยุทรธศาสตร์
ชาติเป็และแผนการปฏิ
รูปประเทศ
ประจำปีทตธศาสตร์
่อคณะกรรมการยุ
ทธศาสตร์ชาติและคณะรั
ฐมนตรี
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปีต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี
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- ๔๖ ทั้ งนี้ การประเมิ น ผลในรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจำปี
จะดำเนิ น การโดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น การในระบบ eMENSCR โดยจะมี ก ารประเมิ น ผล
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บท และ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
ในแต่ละระดับจะแบ่ งออกเป็น ๕ ระดับ ๑) สีแดง หมายถึง ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต:: สถานการณ์ต่ำกว่า
ต�่ำ าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถานการณ์อยู่ในช่วง ร้อยละ ๕๑ – ๗๕
ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย ๒) สีส้ม ตำกว่
ของค่าเป้ าหมาย ๓) สี เหลื อง หมายถึ ง ต่ ำกว่าค่าเป้ าหมาย : สถานการณ์ อยู่ในช่วง ร้อยละ ๗๖ – ๙๙ ของ
ค่าเป้าหมาย ๔) สีเขียว หมายถึง สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ และ ๕) สีเทา อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
๒. การติดตามและประมวลผลผ่
ตามและประมวลผลผ่าานกลไกบู
นกลไกบูรรณาการขั
ณการขับบเคลื
เคลื่อ่อนยุ
นยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่จัดตั้งขึ้น เป็นส่วนสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแล
ผลการดำเนินงาน ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานกับการดำเนินผ่านระบบ eMENSCR เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า
และผลของการดำเนิ น การ ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งการบริ ห ารจั ด การ (Gap Analysis)
และวางแนวทางในการปรับ ปรุง แก้ไ ขการดำเนิน งาน ซึ่ง จะช่ว ยให้ก ารบริห ารแผนงานและโครงการ
มีป ระสิท ธิภ าพสูง ยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ การดำเนิน การผ่ านกลไกลบูรณาการจะช่ วยเสริมให้ การประมวลผล
การดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงสามารถสะท้ อ นถึ งผลลั พ ธ์ ก ารดำเนิ น การได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ทั้งโครงการหรือการดำเนินการที่มี ชั้นความลับและไม่มีชั้นความลับ เนื่องจากปัจจุบันระบบ
eMENSCR ยังไม่สามารถรองรับการนำเข้าโครงการที่มีชั้นความลับได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินผลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการได้อย่างแท้จริง
๓. การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนิน การ ทั้งโครงการและ
การดำเนินงานที่มีชั้นความลับและไม่มีชั้นความลับ ดังนี้
๓.๑ ให้ หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมุ่งเน้ นการรายงานผลการดำเนิน โครงการสำคัญ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
ซึ่งหมายรวมถึงโครงการสำคัญ (Flagship Project) ประจำปี ที่ ได้ รับ การคัดเลื อกและผ่ านความเห็ น ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และโครงการสำคั
และโครงการสำ�คัญญทีที่ก่กำหนดไว้
ำ�หนดไว้ใในแผนระดั
นแผนระดับบทีที่ ๓่ ๓และโครงการ/การดำเนิ
และโครงการ/การดำ�เนินนงานที
งานสำ�คั
่สำคัญ
ที่มีการกำหนดส่วนสนั บสนุ น ของโครงการต่อการบรรลุ ผลลัพธ์การพัฒ นาตามเป้ าหมายของแผนแม่บทฯ
ประเด็ น ความมั่ น คง หรื อ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ โดยจั ด ส่ งให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้องทุก ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน –
๓๐ กันยายน) โดยมีระยะเวลารายงานผลไม่เกิน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
๓.๒ ให้ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อนฯ แต่ ล ะคณะตรวจสอบผลการดำเนิ น งานของแผนย่ อ ยฯ
ในกำกับดูแล และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ รวมถึงประสานงาน
และสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
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- ๔๗ ๓.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ รวบรวมผลการดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และประมวลผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนย่อยฯ
ตามแบบรายงานผลการดำเนิ นงานภาพรวม (แบบ N1) และจัด ส่ งให้ สมช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ภายในห้วงไม่เกิน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (ผนวก ค แบบฟอร์ม)
แผนภาพแสดงวิธีการและขั้นตอนการ
รายงานผลการดำ�เนินงาน

การรายงานผล
ผลการดำ�เนินโครงการ
ราย ๖ เดือน
รายงายผลภายใน ๑ เดือน
เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ และ ไตรมาส 4
ไตรมาส
๔

ไตรมาส
๒

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่ละคณะย่อย
รวบรวมและประมวลผล เพื่อนำ�เสนอ

ผลการดำ�เนินภาพรวม
รายงายผลภายใน ๑ เดือน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

- ภาพรวมการดำ�เนินงาน
- ผลโครงการทั้งหมด
- ปัญหา/อุปสรรค

คณะกรรมการบูรณาการฯ

๓.๔ ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบูรณาการฯ ประมวลผลการดำเนินโครงการที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ได้รับจากคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้ง ๕ คณะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
(คณะที่ ๕) และคณะกรรมการบูรณาการฯ ตามลำดับ โดยดำเนินการคู่ขนานกับการจัดส่งข้อมูลรายงานผล
การดำเนินการให้ สศช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
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แผนภาพแสดงรูปแบบการติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
คณะย่อย
ที่ ๑

คณะย่อย
ที่ ๒

คณะย่อย
ที่ ๓

คณะย่อย
ที่ ๔

คณะย่อย
ที่ ๕

eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

คณะกรรมการบูรณาการฯ
สนับสนุนข้อมูลประกอบ
การประเมินผล

การประเมินผล
สศช. ประเมินการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ผนวก ก
คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรืเรือ่ ่องแต่
งแต่งงตัตัง้ ้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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ผนวก ข
ข้อมูลประกอบแนวทางการขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
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แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
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1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
งใส
งใส งใส
- การปรับ-ปรุการปรั
งกระบวนงาน
-บการปรั
ปรุงกระบวนงาน
บปรุงกระบวนงาน - ปรับปรุง-กระบวนงานในการป้
ปรับปรุ- งปรั
กระบวนงานในการป้
บปรุงกระบวนงานในการป้
องกันปราบปรามการทุ
องกันปราบปรามการทุ
องกันจปราบปรามการทุ
ริตและประพฤติ
จริตและประพฤติ
จมริิชตอบของผู
และประพฤติ
มิช้ปอบของผู
ฏิบัตมิงิชานอบของผู
้ปฏิบัติง้ปานฏิบัติงาน
ตและประพฤติ
ม- ิชพัอบ
-อบ
พับฒปรุนาง-แก้ปรั
ปรุ
งปรั
แก้บไปรุ
ข กฎหมาย
ระเบี่งกฎ
ยบ่อระเบี
คำสัางประสิ
่อสร้ท่งาธิเพื
งประสิ
ธิภาพในการปฏิ
บัติงอานและป้
องกั
ต จริต
- การป้องกั- การป้
นการทุอ- งกั
จการป้
รินตการทุ
และประพฤติ
องกัจนริการทุ
จมริิชตอบ
และประพฤติ
ฒนามิชปรั
พัไฒขบนา
กฎหมาย
กฎ
งแก้ระเบี
ไข กฎหมาย
ยกฎ
บ คำสั
เพื
สร้
ย่งบเพืคำสั
ภาพในการปฏิ
่อสร้าทงประสิ
ทบธิัตภิงานและป้
าพในการปฏิ
งกันบการทุ
ัติงานและป้
จรินตการทุ
องกัจนริการทุ
- กระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญามี
ระสิเป็ทนธิปธรรม
ภระสิ
าพทเป็และเคารพสิ
ธรรมเป็นและเคารพสิ
ทธิ ทธิ
- กระบวนการยุ
ติธ- รรมทางอาญามี
กระบวนการยุ
ตปิธระสิ
รรมทางอาญามี
ทธิภปาพ
ธิภนาพ
ธรรม
ทธิ และเคารพสิ
2. ความชอบธรรม
2. ความชอบธรรม
2. ความชอบธรรม
- อำนวยความยุ
- อำนวยความยุ
ต-ิธรรม
อำนวยความยุ
ติธรรม ติธรรม
- ปรับปรุง-กระบวนงานในการอำนวยความยุ
ปรับปรุ- งปรั
กระบวนงานในการอำนวยความยุ
บปรุงกระบวนงานในการอำนวยความยุ
ติธรรมทางอาญาในชั
ติธรรมทางอาญาในชั
ติธรรมทางอาญาในชั
้นตำรวจ ให้
้นตำรวจ
มีมาตรฐาน
้นให้
ตำรวจ
มีมตรวจสอบได้
าตรฐาน
ให้มีมาตรฐาน
ตรวจสอบได้
และเคารพสิ
ตรวจสอบได้
และเคารพสิ
ทธิของ
และเคารพสิ
ทธิของ ทธิของ
- พัฒนากฎหมายและระเบี
ยบให้
กีง่ยแวข้
น จับบกุสวน
มน การสื
ฒการพั
นา การรวบรวมพยานหลั
กฐาน การตรวจพิ
- พัฒนากฎหมายและระเบี
- พัฒนากฎหมายและระเบี
ยบให้สอดคล้
องสอดคล้
ยบให้
ผู้เกีอส่ยงอดคล้
วข้องผูอ้เได้
ก่ ผูอการตรวจค้
้เงกี่ยได้วข้แก่องการตรวจค้
นได้จัแบก่กุการตรวจค้
ม การสื
จับสอบสวน
กุมบสวน
การสืสอบสวน
การพั
บสวนฒสอบสวน
นาการพั
การรวบรวมพยานหลั
ฒนา การรวบรวมพยานหลั
กฐาน การตรวจพิ
กสฐาน
ูจน์วัตการตรวจพิ
ถุ สูจน์วัตถุสูจน์วัตถุ
กับการปฏิกับบัตการปฏิ
ิงานกับบการปฏิ
พยานทางนิ
ติวิทยาศาสตร์
พยานทางนิ
ติวิทยาศาสตร์
ัติงาน บัติงาน
พยานทางนิ
ติวิทยาศาสตร์
- การจัดการข้
อร้อด-งเรี
การจั
ยนให้
ีประสิ
ร้อทงเรี
ธิมภีปยาพยิ
นให้่งทมขึธิีป้นภระสิ
- การจั
การข้
อดร้การข้
อมงเรี
ยอนให้
ระสิ
าพยิท่งธิขึภ้นาพยิ่งขึ้น

ค่าเป้: าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้า:หมาย :

องค์ประกอบการชี
้วัดความสำเร็
จ : 1. กระบวนการทำงานและสร้
างความโปร่
งใส 2. ความชอบธรรม
3. อาชญากรรมลดลง
) พธ์)
องค์ประกอบการชี
องค์
้วัดปความสำเร็
ระกอบการชี
จ : ้ว1.ัดความสำเร็
กระบวนการทำงานและสร้
จ : 1. กระบวนการทำงานและสร้
างความโปร่
งใส 2.างความโปร่
ความชอบธรรม
งใส 2.3.ความชอบธรรม
อาชญากรรมลดลง
3. อาชญากรรมลดลง
(ผลลัพธ์) (ผลลัพธ์(ผลลั

วชีบ้วัดความมั
ความมั
คงปลอดภั
ยภายในประเทศและศั
กยภาพตำรวจระดั
บสากลดีบ(WISPI)
ตัวชี้วัด : ตัระดั
ตั:วระดั
ชี้ว่นัดบคงปลอดภั
: ระดับ่นความมั
ยภายในประเทศและศั
่นคงปลอดภั
ยภายในประเทศและศั
กยภาพตำรวจระดั
กบยภาพตำรวจระดั
สากล (WISPI)
ขสากล
ึ้น (อัน(WISPI)
ดัดีบข)ึ้น (อันดีขดัึ้นบ)(อันดับ)

ยามเป้:นิาการสร้
:หมาย
การสร้:าการสร้
งความปลอดภั
ยในชีวพิตย์ยและทรั
ย์สิน ลดความหวาดกลั
วภัยอาชญากรรมของประชาชน
โดนเพิ
ประสิ
ท่มธิประสิ
ภาพในการป้
องกันปราบปราม
สืบสวนสืบสวน
นิยามเป้านิหมาย
ยหมาย
ามเป้าางความปลอดภั
ยในชี
างความปลอดภั
วิตและทรั
สในชี
ิน ลดความหวาดกลั
วิตพและทรั
พย์สิน วลดความหวาดกลั
ภัยอาชญากรรมของประชาชน
วภัยอาชญากรรมของประชาชน
โดนเพิ่มประสิ
ทธิ่มภโดนเพิ
าพในการป้
องกั
ทธินภปราบปราม
าพในการป้
อสืงกับสวน
นปราบปราม
และอำนวยความยุ
รรม ตเพืิธ่อรรม
ลดอาชญากรรมรุ
ผลกระทบต่
ฆแ่าก่าผูยร่
้อคดีื่นาฆงการสาหั
ทำร้
าสงการสาหั
ชิงทรัสพย์นชิทรั
ทรัพย์นทรัพย์
สอบสวน สอบสวน
และอำนวยความยุ
สอบสวน
และอำนวยความยุ
ติธรรม เพืต่อิธลดอาชญากรรมรุ
เพื่อนลดอาชญากรรมรุ
แรงและมีนผแรงและมี
ลกระทบต่
นแรงและมี
อสังคมผลกระทบต่
ได้อแสัก่งคม
คดีฆอได้สั่าผูแงคม
้อก่ื่นคดีได้
ทำร้
่าผู้อาื่นยร่ทำร้
ชิางยร่ทรัาพงการสาหั
ย์ส และปล้
งและปล้
ทรัพพย์ย์ นและปล้

หมาย
ประชาชนมี
่นคคง
ปลอดภั
ยในชีวพิตยย์ในชี
และทรั
เป้าหมายเป้: าประชาชนมี
เป้า:หมาย
ความมั
: ประชาชนมี
่นคงความมั
ปลอดภั
วามมั
ยในชี
่นวคงิต และทรั
ปลอดภั
สินเพิ
วิต่มพและทรั
ขึย์้นสินเพิพ่มย์ขึส้นินเพิ่มขึ้น

แผนย่อย แผนย่
: การรัอกแผนย่
ยษาความสงบภายในประเทศ
: การรั
อย ก: ษาความสงบภายในประเทศ
การรักษาความสงบภายในประเทศ

การถ่ายทอดเป้
การถ่าการถ่
ยทอดเป้
าหมายและตั
ายทอดเป้
าหมายและตั
วชีา้วหมายและตั
ัด วชี้วัด วชี้วัด
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- เฝ้าระวังบุคคลเสี่ยงและบุคคลพ้นโทษ
- การให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

- ป้องกันบุคคลเสี่ยงและกระทำผิดซ้ำ

- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้มิให้ตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม

ปี 2565
100

- การจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับ
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน

ปี 2563
ปี 2564
50
80
- กระบวนการยุติธรรมมีความชอบธรรมและคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
- การวิเคราะห์อาชญากรรม
- การควบคุมและการจัดการสายตรวจ
- การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
- การลดโอกาสในการก่ออาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม และสถานที่เสี่ยง
- การพัฒนาระบบสืบสวนก่อนเกิดเหตุ
- การสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
- การพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ

- การสืบสวน จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมาย

3. อาชญากรรมลดลง (ผลลัพธ์)
- การพัฒนาระบบการป้องกันอาญากรรม

Baseline
X
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วิธีการวัดค่วิาธเป้
าหมายตั
้วัด : วชี้วัด :
ีการวั
ดค่าเป้วาชีหมายตั
วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :
วิธีกวิารวั
ธวิีกธารวั
ีกดารวั
ค่าดเป้ค่ดาค่เป้
หมายตั
าเป้
วิาธหมายตั
าีกหมายตั
ารวั
วชีด้ววค่ัดชีวา้วชีเป้
: ัด้วาัดหมายตั
: : วชี้วัด :
องค์ประกอบการชี
้วัดปัจจัยวัด้วความสำเร็
จขององค์ปจขององค์
ระกอบ ประกอบ
องค์ประกอบการชี
ัด
ปัจจัยวัคะแนน
ดความสำเร็
องค์ประกอบการชี้วัด
จขององค์ประกอบ ปัจจัยวัดความสำเร็
ความสำเร็
หมาย
จของเป้
องค์
้วัด
องค์องค์
ปองค์
ระกอบการชี
ปประกอบการชี
ระกอบการชี
้วัด ป้วัดระกอบการชี
้วัดจของเป้าหมาย
ปัจจัปัยปัความสำเร็
จจวัจัจของเป้
ดยจัความสำเร็
วัยดวัความสำเร็
ดาความสำเร็
ปัจจัขององค์
ยจวัาขององค์
จหมาย
ดขององค์
ความสำเร็
ประกอบ
ปประกอบ
ระกอบ
จขององค์ประกอบ คะแนน
คะแนน
คะแนน คะแนน
ความสำเร็
ความสำเร็
ความสำเร็
ความสำเร็
จของเป้
จของเป้
จของเป้
ความสำเร็
าหมาย
าหมาย
าหมาย
จของเป้
าหมาย
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
งใส (100)งนใสคุณ(100)
1.1 ผลการประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่
นงานของ นงา
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1.1นงานของ
ผลการประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่
งใสในการดำเนิ
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
งใส (100)
1.1 ผลการประเมิ
ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ
50 งใสในการดำเนิ
กงานตำรวจแห่
สำนั
กงานตำรวจแห่
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1.1.กระบวนการทำงานและความโปร่
กระบวนการทำงานและความโปร่
งใสง(100)
ใส
1.1 1.1
ผลการประเมิ
1.1ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
น1.1
คุณนผลการประเมิ
คุนงานตำรวจแห่
ณ
คุณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่
นคุงชาติ
ณธรรมและความโปร่
งใสในการดำเนิ
งใสในการดำเนิ
งใสในการดำเนิ
นงานของ
งนใสในการดำเนิ
งานของ
นสำนั
งานของ
นงานของ
50งชาติ
5050 งชาติ 50
วิ1.ธีกกระบวนการทำงานและความโปร่
ารวัดค่าเป้าหมายตั
วงใส
ชี้ว(100)
ัด(100)
: งใส (100)
สำนั
กธรรมและความโปร่
สำนัสำนั
กสำนั
งานตำรวจแห่
กงานตำรวจแห่
กงานตำรวจแห่
สำนั
งชาติ
กงงานตำรวจแห่
ชาติ
งชาติ ่อมั่นของประชาชนที
งชาติ
1.2 ความเชื
่นของประชาชนที
่มีต50
่อกระบวนการยุ
ติธรรม ติธรรม
1.2่อมัความเชื
่อมั่นของประชาชนที
่มีต่อกระบวนการยุ
1.2
ความเชื
่มีต่อกระบวนการยุ
ติธรรม
องค์ประกอบการชี้วัด
ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
คะแนน
1.2
ความเชื
1.2ความเชื
ความเชื
่อมั่น่อของประชาชนที
มั่อ(100)
1.2
่นมัของประชาชนที
่นของประชาชนที
ความเชื
่อมั่ม่นีตของประชาชนที
่อ่มงกระบวนการยุ
ีต่มพอใจและความเชื
่อีตกระบวนการยุ
่อกระบวนการยุ
่มตีติธ่อรรม
ตกระบวนการยุ
ิธ่นรรม
ิธรรม
5050 งพอใจและความเชื
50
2. ความชอบธรรม
(100)
2.1 ร้อตยละความพึ
งพอใจและความเชื
อการ อกา
2.1.2
ความชอบธรรม
2.1อการ
ร้อ50
ยละความพึ
่อมั่นของประชาชนต่
2. ความชอบธรรม (100)
2.1
ร้อยละความพึ
่อิธตมัรรม
ของประชาชนต่
50่อมั่นของประชาชนต่
ความสำเร็จของเป้าหมาย
บัติงานของเจ้
หน้50
า50
ที่ตำรวจ
ปฏิอบการ
ัติงา50
านของเจ้
าหน้าที่ต50
ำรวจ
2. ความชอบธรรม
2.2.ความชอบธรรม
ความชอบธรรม
2.(100)
ความชอบธรรม
(100)
(100)
(100)
2.1 2.1
ร้2.1
อยละความพึ
ร้อร้ยละความพึ
อยละความพึ
2.1
งพอใจและความเชื
องิงพอใจและความเชื
ยละความพึ
ง่อพอใจและความเชื
มัา่นที่อของประชาชนต่
่นมัของประชาชนต่
่นของประชาชนต่
่อมัอ่นการ
ของประชาชนต่
อการ
อปฏิ
การ
ปฏิ
บงร้ัตพอใจและความเชื
านของเจ้าหน้
่ตมั่อำรวจ
1. กระบวนการทำงานและความโปร่งใส (100)
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
50
ปฏิบปฏิ
ัตปฏิ
ิงบานของเจ้
บัติงัตานของเจ้
ิงานของเจ้
าหน้
ปฏิ
าทีความพึ
ัตหน้
่ติงาำรวจ
านของเจ้
ทีาที่ตำรวจ
่ตงำรวจ
าหน้าที่ตำรวจ่อมั่นของประชาชนต่
2.2 ความพึ
งพอใจและความเชื
่อมั่นของประชาชนต่
อการดำเนิอนการดำเนิ
งาน
2.2
ความพึ
2.2าาบหน้
พอใจและความเชื
อการดำเนิ
นงานงพอใจและความเชื
50 ่อมั่นของประชาชนต่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ของกระบวนการยุ
ติธ50
รรม
ของกระบวนการยุ
2.2 2.2
ความพึ
2.2ความพึ
ความพึ
งพอใจและความเชื
งพอใจและความเชื
งพอใจและความเชื
2.2
ความพึง่อพอใจและความเชื
มั่น่อของประชาชนต่
มั่อต่นมัิธของประชาชนต่
่นรรม
ของประชาชนต่
่อมัอ่นการดำเนิ
ของประชาชนต่
อการดำเนิ
อการดำเนิ
นงาน
นงาน
นงาน
อการดำเนิ
น50
งาน
50 ติธรรม50
ของกระบวนการยุ
1.2 ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม
50
ติธฆรรม
ของกระบวนการยุ
ของกระบวนการยุ
ตอัิธตตรรม
ิธราการเกิ
รรม
(ผลลัพตของกระบวนการยุ
ธ์ิธ)รรม
(100)
3.1 อัตราการเกิ
โดยเจตนา
ต่อประชากร
100,000 คน
3.ของกระบวนการยุ
อาชญากรรมลดลง
(ผลลั
พธ์) (100)
3.1 อัดตคดี
ราการเกิ
ฆ่าผู้อ20ื่นโดยเจตนา
ต่อประชากร
100,000
3. อาชญากรรมลดลง (ผลลัพธ์) (100) 3. อาชญากรรมลดลง
3.1
ดคดี
่าผู้อื่นโดยเจตนา ต่อประชากร
100,000
คนฆ่าผู้อดื่นคดี
2. ความชอบธรรม (100)
2.1 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
50
3. อาชญากรรมลดลง
3.3.อาชญากรรมลดลง
อาชญากรรมลดลง
3. อาชญากรรมลดลง
(ผลลั
(ผลลั
(ผลลั
พธ์)พ(100)
พธ์)ธ์)(100)
(100)
(ผลลัพธ์) (100)
3.1 3.1
อั3.1
ตราการเกิ
อัตอัราการเกิ
ตราการเกิ
ดคดี
3.1
ดฆคดี
ด่าอัจำนวนคดี
คดี
ผูตฆ้อราการเกิ
่าฆื่นผู่าโดยเจตนา
้อผูื่น้อโดยเจตนา
ื่นทโดยเจตนา
ดำร้คดีายร่
ฆต่่าอาผูงการสาหั
ประชากร
ต่้ออื่นต่ประชากร
อโดยเจตนา
ประชากร
100,000
ต่100,000
อประชากร
คน
คน100,000
คน
2020
20
3.2ยคน
จำนวนคดี
างการสาหั
ลดลงเมื
ยบเที่อยเปรี
บกับยบเที
ปีที่ผย่าบกั
นมาบปี
3.2บทจำนวนคดี
ทำร้ายร่าสงการสาหั
ลดลงเมื
3.2
ส100,000
ลดลงเมื
่อเปรี
บเที
ยบกั
ปีำร้
ท20
ี่ผา่ายร่
นมา
20 ่อสเปรี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3.2 3.2
จำนวนคดี
3.2จำนวนคดี
จำนวนคดี
ทำร้ท3.2
ายร่
ทำร้ำร้าจำนวนคดี
ยร่
งการสาหั
ายร่างการสาหั
างการสาหั
ทสำร้
ลดลงเมื
ลดลงเมื
สยลดลงเมื
าอาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
งการสาหั
่อเปรี่อยเปรี
่อบเที
เปรียสบเที
ลดลงเมื
ยบเที
บกัยบบกั
ยปีบกั
่อทบเปรี
ี่ผบปี3.3
่าปีทนมา
ยที่ผบเที
่าีผนมา
่านมา
ยบกั
ปีท20
ี่ผว่าภันมา
20
20
ความหวาดกลั
ย20
อาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
่อ
3.3่อบความหวาดกลั
วภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
่อ
3.3
ความหวาดกลั
วาสภัยร่
20
2.2 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงาน
50
บกั่อบยบเที
ปี20
ที่ผย่า20
นมา
บกั
3.3 3.3
ความหวาดกลั
3.3ความหวาดกลั
ความหวาดกลั
3.3
วภัยยวความหวาดกลั
อาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
ภัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
ยยอาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
อาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื
่อ ่อ ่อเปรียบเทียเปรี
20บปีที่ผ่านมา20
เปรี
บเที
บกับปีทวี่ผภั่ายนมา
ของกระบวนการยุติธรรม
เปรียเปรี
บเที
เปรียบเที
ยบเที
บกัยบบกั
ยปีบกั
ทบเปรี
ี่ผบปี่าปีทนมา
ยที่ผจำนวนคดี
บเที
่าีผนมา
่านมา
ยบกับชปีิงทรั
ที่ผพ่านมา
3.4่อจำนวนคดี
ิงทรับปีพทย์แี่ ละปล้
พ20ย์ที่ลนดลงเมื
ยบเที่อยเปรี
บกับยบเที
ปีที่ ยบ
3.4ยชจำนวนคดี
ชิงทรัพนย์ทรัและปล้
ทรัพย์่อทเปรี
ี่ลดลงเมื
3.4
ย์และปล้นทรัพย์ที่ลดลงเมื
เปรียบเที
บกั
3. อาชญากรรมลดลง (ผลลัพธ์) (100)
3.1 อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต่อประชากร 100,000 คน
20
นมา
3.4 3.4
จำนวนคดี
3.4จำนวนคดี
จำนวนคดี
ชิงทรัช3.4
ิงย์ทรั
จำนวนคดี
แพละปล้
พย์แย์ละปล้
และปล้
นทรั
ชิงนพทรั
ทรั
นย์ทรั
พทพี่ลย์พย์ดลงเมื
แทย์ละปล้
ที่ลดลงเมื
ี่ลดลงเมื
่อนเปรี
ทรั่อยเปรี
่อพบเที
เปรี
ย์ทยบเที
ี่ลยดลงเมื
บเที
บกัยบผ่บกั
ยาปีบกั
่อทบเปรี
ี่ บปีปีทยที่ บเที
ี่ผ่านมา
ยบกั20บปี20
ท20
ี่
20
ผ่ิงาชพทรั
นมา
3.2 จำนวนคดีทำร้ายร่างการสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
20
ผ่านมา
ผ่าผ่นมา
านมา
ผ่3.5
านมา
3.5 อัตราการกระทำผิ
ดซ้ำลดลง ดซ้20
3.5 อัตราการกระทำผิ
ำลดลง
อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง
3.3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลงเมื่อ
20
3.5 3.5
อั3.5
ตราการกระทำผิ
อัตอัราการกระทำผิ
ตราการกระทำผิ
3.5 ดอัซ้ตำราการกระทำผิ
ดลดลง
ซ้ดำซ้ลดลง
ำลดลง ดซ้ำลดลง
20 2020
20
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
3.4 จำนวนคดีชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
20
ผ่านมา
3.5 อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง
20
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การแบ่งการแบ่
มอบหน่งวมอบหน่
ยงานรัวบยงานรั
ผิดชอบและแหล่
งข้อมูล ง: ข้อมูล :
บผิดชอบและแหล่
แบ่งมอบหน่
การแบ่
การแบ่
การแบ่
งวมอบหน่
ยงานรั
งมอบหน่
งมอบหน่
บวผิยงานรั
ดวชอบและแหล่
ยงานรั
วยงานรั
บงมอบหน่
ผิบดผิชอบและแหล่
บดผิชอบและแหล่
ดงวชอบและแหล่
ข้ยงานรั
อมูล :บงผิข้ดองข้ชอบและแหล่
มูงอลข้มูอ:ลมูล: : งข้อมูล :
การแบ่
องค์ประกอบการชี
้วัด ้วัด
ปัจจัยวัดปัความสำเร็
จขององค์
ประกอบประกอบ
หน่วยงาน
องค์ประกอบการชี
จจัยวัดความสำเร็
จขององค์
หน่วยงาน
หมาย
องค์ประกอบการชี
องค์องค์
ปองค์
ระกอบการชี
ประกอบการชี
ป้วระกอบการชี
ัด องค์
้วัด้วปัดระกอบการชี
้วัด
้วัดปัจจัความสำเร็
ยวัดปัความสำเร็
จความสำเร็
ปัจัยจปัจวัจัของเป้
จดยจัความสำเร็
วัยดจวัความสำเร็
ขององค์
ดจาความสำเร็
ปัจปจัขององค์
ยจหมาย
วัขององค์
จดขององค์
ความสำเร็
ประกอบ
ประกอบ
ประกอบ
จขององค์ปหน่
ระกอบ
วยงานหน่หน่
วยงาน
หน่
วยงาน
วยงาน แหล่
หน่งวข้ยงาน
อแหล่
มูลแหล่
งแหล่
ข้องข้มูงอลข้มูอลมูล แหล่งข้อมูล
ของเป้
าระกอบ
ความสำเร็ความสำเร็
จความสำเร็
ของเป้
ความสำเร็
าจหมาย
ของเป้
จของเป้
จของเป้
ความสำเร็
าหมาย
าหมาย
าหมาย
จของเป้
าหมาย
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
งใส งใส
1.1 ผลการประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่
งใสในการงใสในการ
ตร. ตร.
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1.1 ผลการประเมิ
นคุณธรรมและความโปร่
ดำเนิ
นงานของสำนั
กงานตำรวจแห่
งชาติ ตร.
ระบวนการทำงานและความโปร่
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
1. 1.กระบวนการทำงานและความโปร่
กระบวนการทำงานและความโปร่
1. กระบวนการทำงานและความโปร่
งใส งใสงใสงใส 1.1 ผลการประเมิ
งใส1.11.1
ผลการประเมิ
1.1ผลการประเมิ
นผลการประเมิ
คุณธรรมและความโปร่
น1.1
คุนณคุผลการประเมิ
ธรรมและความโปร่
นณคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสในการ
นคุณธรรมและความโปร่
งใสในการ
งใสในการ
งใสในการ
ใสในการ
ตร.ตร.
ตร.
ตร.
ดำเนินงตร.
งานของสำนั
กตร.
งานตำรวจแห่
งชาติ ตร.ตร.ตร.
ดำเนินงานของสำนั
ดำเนิ
ดำเนิ
นดำเนิ
งานของสำนั
นงานของสำนั
กนงานตำรวจแห่
งานของสำนั
ดำเนิ
กงานตำรวจแห่
กนงานตำรวจแห่
กงานของสำนั
งงานตำรวจแห่
ชาติ งชาติ
กงชาติ
งานตำรวจแห่
งชาติ 1.2 ความเชื
งชาติ
มั่นของประชาชนที
่มีต่อกระบวนการ
ยธ. ยธ.
1.2 ่อความเชื
่อมั่นของประชาชนที
่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม
1.2 ความเชื
1.2่อ1.2
ความเชื
มั1.2
่นความเชื
ของประชาชนที
ความเชื
่อมั่นอมัของประชาชนที
่อ่น1.2
มัของประชาชนที
่นของประชาชนที
ความเชื
่มีต่อกระบวนการ
่อมั่ม่นีตของประชาชนที
่อมกระบวนการ
ีต่ม่อีตกระบวนการ
่อกระบวนการ
่มีต่อยุกระบวนการ
ยธ. ยธ.ยธ.ยธ.
ยธ.
ยธ. ยธ.ยธ.ยธ.
ยธ.
ติธรรม
ติธรรม
ยุติธยุรรม
ตยุิธตรรม
ิธรรม ยุติธรรม
2. ยุความชอบธรรม
2.1 ร้อยละความพึ
งพอใจและความเชื
่อมั่นของ่อมั่นของ
ตร. ตร.
2. ความชอบธรรม
2.1 ร้อยละความพึ
งพอใจและความเชื
ัตตร.
ิงานของเจ้
าหน้าทีตร.
่ตตร.
วามชอบธรรม
2. ความชอบธรรม
2. 2.ความชอบธรรม
ความชอบธรรม
2. ความชอบธรรม
2.1 ร้อยละความพึ
2.12.1
ร้2.1
อยละความพึ
ร้องร้ยละความพึ
พอใจและความเชื
อยละความพึ
2.1
งพอใจและความเชื
งร้พอใจและความเชื
องพอใจและความเชื
ยละความพึ
่อมั่นของง่อพอใจและความเชื
มั่นอมัของ
่อ่นมัของ
่นประชาชนต่
ของ ประชาชนต่
่อมัอ่นการปฏิ
ของ
ตร. อบการปฏิ
ตร.บตร.
ตร.ตร.
ตร.
ัติงานของเจ้
าำรวจ
หน้าที่ตตร.
ำรวจ
ประชาชนต่
ประชาชนต่
อประชาชนต่
การปฏิ
ประชาชนต่
บอัตการปฏิ
ิงอานของเจ้
การปฏิ
อประชาชนต่
การปฏิ
บัตบิงานของเจ้
าัตบหน้
ิงัตานของเจ้
ิงาอานของเจ้
ทีการปฏิ
่ตำรวจ
าหน้าหน้
าบาทีัตหน้
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ใช้ งคับใช้ งคับใช้
- ยุทธศาสตร์
ที่ 2่มศั: กการเพิ
กยภาพในการบั
กฎหมาย การอำนวยความยุ
ตการอำนวยความยุ
ิธรรมทางอาญา
และการ
ติธรรมทางอาญา
กฎหมายกฎหมาย
การอำนวยความยุ
ติธรรมทางอาญา
และการและการ
ให้บริการประชาชนอย่
ให้บริากงเสมอภาคเป็
ารประชาชนอย่
นธรรม
างเสมอภาคเป็
ให้บริการประชาชนอย่
างเสมอภาคเป็
นธรรม นธรรม
- ยุทธศาสตร์
ี่ 3 :- การมี
ยุทธศาสตร์
วทมของประชาชนในการรั
ี่ 3ส:่วการมี
นร่วมของประชาชนในการรั
ส่วนร่วมของประชาชนในการรั
กษา กษา กษา
- ยุทธศาสตร์
ทสี่ 3่วนร่
: การมี
ความสงบเรีความสงบเรี
ยบร้อยของสั
ความสงบเรี
ยบร้งคมอย่
อยของสั
ยบร้
างยัอง่ยของสั
งคมอย่
ยืน างงยัคมอย่
่งยืนางยั่งยืน

นิยามของเป้
หมายา:งความปลอดภั
การสร้:าการสร้
งความปลอดภั
ยในชีวพิตยย์และทรั
ย์สิน ลดความหวาดกลั
วภัยอาชญากรรมของประชาชน
โดยเพิ
ประสิ
ท่มธิประสิ
ภาพในการป้
องกันปราบปราม
นิยามของเป้
าหมาย
นิยามของเป้
: าการสร้
หมาย
ยาในชี
งความปลอดภั
วิตและทรั
ในชี
สิน วลดความหวาดกลั
ิตพและทรั
พย์สิน ลดความหวาดกลั
วภัยอาชญากรรมของประชาชน
วภัยอาชญากรรมของประชาชน
โดยเพิ่มประสิ
ทธิ่มภโดยเพิ
าพในการป้
อทงกัธิภนาพในการป้
ปราบปราม
องกันปราบปราม
สืบสวน สืสอบสวน
และอำนวยความยุ
รรม เพื
ลดอาชญากรรมรุ
ผลกระทบต่
ก่้อื่นคดีได้
ฆแ่าก่ผูายร่
้อคดี
ื่นาฆงการสาหั
ทำร้
าสงการสาหั
งทรัสพย์นชิทรั
ทรัพย์นทรัพย์
สืบสวน สอบสวน
และอำนวยความยุ
บสวน สอบสวน
และอำนวยความยุ
ติธรรม เพืต่อิธลดอาชญากรรมรุ
ติธ่อรรม
เพื่อนลดอาชญากรรมรุ
แรงและมีนแรงและมี
ผลกระทบต่
นแรงและมี
อสังคมผลกระทบต่
ได้อแสัก่งคม
คดีอฆได้สั่าแผูงคม
ทำร้
่าผู้อาื่นยร่ทำร้
ชิางยร่ทรัางการสาหั
พสย์ ชิและปล้
งและปล้
ทรัพพย์ย์ นและปล้

เป้าหมายเป้: าประชาชนมี
เป้า:หมาย
ความมั
: ประชาชนมี
่นคงความมั
ปลอดภั
วามมั
ยในชี
่นวคงิตและทรั
ปลอดภั
สในชี
ินเพิวิต่มพและทรั
ขึย์้นสินเพิพ่มย์ขึส้นินเพิ่มขึ้น
หมาย
ประชาชนมี
่นคคง
ปลอดภั
ยในชีวพิตย์ยและทรั

แผนย่อย แผนย่
: การรัอกแผนย่
ยษาความสงบภายในประเทศ
: การรั
อยก:ษาความสงบภายในประเทศ
การรักษาความสงบภายในประเทศ
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แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงคมนาคม
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565)
แผนดังกล่าวได้มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการ
ในระยะสั้นจำแนกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ มีกลยุทธ์
ที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 1) ระบบการบริหาร
จัดการ 2) คน (ผู้ขับขี่) 3) ถนนและสภาพแวดล้อม
และ 4) รถ

แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนดังกล่าวมีเป้าหมายสูงสุด ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1
การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยประกอบด้วย 5
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้
เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการ
และทรัพย์สินและ ยุติธรรม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์ กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททั้งทางอาญา ทางแพ่ง
และพาณิชย์ และทางปกครอง 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
การพัฒนา
กฎหมายและระบบบริ
หารงานยุ
ติธรรมติธ4)
พัฒนากฎหมายและระบบบริ
หารงานยุ
รรมยุท4)ธศาสตร์ที่ 4
การพั
ฒนาระบบการปฏิ
ตั ติ อ่ ผูก้ ระทำ�ผิดบและ
ทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒบนาระบบการปฏิ
ัติต่อ5)ผู้กยุระทำผิ
ด
ทีและ
่ 5 การขั
เคลื่อนกระบวนการยุ
วยดิจิทัล ติธรรม
5) ยุทบธศาสตร์
ที่ 5 การขับเคลืต่อิธรรมด้
นกระบวนการยุ
ด้วยดิจิทัล

แนวทางการพัฒนา



- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม
- โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ (TRAMS)
- โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถ
- โครงการจัดทำระบบ Safe System เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บบนถนน
- โครงการปรับปรุงถนนปลอดภัย
- โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ

* หมายเหตุ: โครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 โดยชื่อ
โครงการเดิมได้ถูกบรรจุอยู่ในกิจกรรมของโครงการสำรวจสถานการณ์และจัดทำข้อมูลสถิติอาชญากรรม

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
- โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใน
ชีวิตประจำวันสู่ประชาชน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
- *โครงการสำรวจสถานการณ์และจัดทำข้อมูลสถิติอาชญากรรม
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)
กิจกรรม การขับเคลื่ อนเป้า หมายการปฏิ รู ปประสิ ทธิ ภ าพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
- โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ
(Individual Routing Counselor: IRC) (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
- โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวย
ความยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดี (ยุทธศาสตร์ที่ 5)

คค.

ยธ.

ยธ.
ยธ.

ยธ.

หน่วยงาน
ยธ. / ตร.
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แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565)
แผนดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาฯ ในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคม มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนฯ
เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า
และทรัพย์สินและ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2568) ฉบับที่ 6
ความมั่นคงของมนุษย์ แผนดังกล่าวมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง มุ่งเน้นการ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน โดยกำหนด
เป้าหมายการดำเนินการ 3 เป้าหมาย ดังนี้ 1) เพื่อให้เกิด
พลเมืองทีม่ ีความรู้ความตระหนักในค่านิยมประชาธิปไตย
(Concerned Citizen) 2) เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความ
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Active citizen) ตลอดจนพัฒนา
ให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมประชาธิปไตยที่พึง
ปรารถนา และ 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้าง
เครื่องมือในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา



โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง หน่วยงาน
- โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล
พม.
- โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์
- โครงการการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
- โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว
- โครงการส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อขจัดปัญหารุนแรงต่อสตรี
- โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
- โครงการพลเมืองท้องถิ่น
สถาบัน
- โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
พระปกเกล้า
- โครงการโรงเรียนพลเมือง
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กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
สมช.

* โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน
* โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
บทบาทของฝ่ายปกครอง (เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)
* โครงการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง

หน่วยงาน
พช.

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
- โครงการสำรวจปราชญ์สัมมาชีพชุมชน
- โครงการจัดทำระบบข้อมูล
- โครงการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผู้นำสัมมาชีพชุมชน
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำองค์กรเครือข่ายในการสนับสนุน
สัมมาชีพชุมชน
- โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย OTOP Trader
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพใหม
- โครงการตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อจัดการหนี้ครัวเรือนให้มี
ประสิทธิภาพ
* โครงการ “สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายของแผนทุกระดับ
รวมถึงนโยบายรัฐบาล นำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์
ของแผนฯ พช. คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” ที่มีการกำหนดเป้าหมาย
คือ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต 23,589 หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจำเป็น
และทรัพย์สินและ ขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การดำเนินการ 4 ประเด็น ที่มีการกำหนดประเด็น
ความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้ 1) สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
ได้ 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 3) เสริมสร้าง
ทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และ
4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนา
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1-9

ค่าเป้าหมาย :

Baseline
Baseline
XX
Baseline
X

และการอยู
่วามกั
นของคนในสั
งคม
ค่าค่เป้าเป้
า่รหมาย
: :
หมาย
ปี ปี2563
2563
5050
ปี 2563
50

ปี ปี2564
2564
8080
ปี 2564
80

ปี ปี2565
2565
100
100
ปี 2565
100

ตัวชี้วองค์
ัดองค์
: ปตัระกอบการชี
ชี้วัดระดับทุ้วนัด้วทางสั
งคม จ จ: 1.: 1.องค์
ปวระกอบการชี
ัดความสำเร็
องค์
ความรู
้ของคนไทยเกี
่ยวกั
บสถาบั
นหลั
กของชาติ(ด้(ด้
านศาสนา)และ
และ2. 2.กิจกิการด้
จการด้
านศาสนาที
่สามารถส่
งเสริ
มความเข้
าใจอั
ความสำเร็
ความรู
้ของคนไทยเกี
่ยวกั
บสถาบั
นหลั
กของชาติ
านศาสนา)
านศาสนาที
่สามารถส่
งเสริ
มความเข้
าใจอั
นดีนดี
และการอยู
นของคนในสั
่ร่ว่รมกั
นความสำเร็
ของคนในสั
องค์ปและการอยู
ระกอบการชี
้ว่วัดมกั
จงคม
: ง1.คมองค์ความรู้ของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) และ 2. กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดี

การมีตัสวภาพแวดล้
ต่อบการธำรงไว้
ซงคม
ึ่งสถาบันหลักของชาติ
ตัชีว้วชีัด้วัด: :ตัอวตัมที
ัด้อระดั
นทางสั
ชีว้วชีัด่เ้วอืระดั
ทุบนทุทางสั
งคม

เป้าหมาย
: คนไทยมี
ความจงรั
กภักดีความองค์
ซืค่อวามองค์
สัตย์ พร้
มธำรงรั
ษาไว้
ซึ่งสถาบั
หลั
กของชาติ
นาศาสนาเป็
นที่เคารพ
ดมเหนี
่ยวจิตาอัใจของคนไทยสู
งขึ่ร้น่ว่รมกั
ยามเป้
าหมาย
คนไทยมี
คอวามรู
่ยกวกั
บสถาบั
นหลั
กของชาติ
จสถาบั
การด้
นศาสนาสามารถส่
งยึเสริ
ม ความเข้
านอัดีนแดีละการอยู
และการอยู
่วมกั
นของคนในสั
งคมและ
และ
นิยนิามเป้
าหมาย
: :: :คนไทยมี
ความรู
้เกี้เ่ยกีวกั
บสถาบั
นหลั
กนของชาติ
กิจกิการด้
านศาสนาสามารถส่
งเสริ
ความเข้
นของคนในสั
งคม
การมี
สภาพแวดล้
อมที
อการธำรงไว้
นสถาบั
หลั
กของชาติ
การมี
สภาพแวดล้
อมที
่เอื่เ้ออืคต่้อวามองค์
อต่การธำรงไว้
ซึ่งซสถาบั
กของชาติ
นิยามเป้
าหมาย
: : คนไทยมี
ความรู
้เึ่งกีสถาบั
่ยวกันบหลั
นหลักของชาติ กิจการด้านศาสนาสามารถส่งเสริม ความเข้าอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และ

แผนย่เป้อเป้
แผนย่
อ: ยการรั
ษาความสงบภายในประเทศ
า: หมาย
คนไทยมี
ความจงรั
อมธำรงรั
กษาไว้
ึ่งสถาบั
นหลั
กของชาติสถาบั
สถาบั
นศาสนาเป็
่เคารพยึดยึเหนี
ดเหนี
่ยวจิ
ตใจของคนไทยสู
ายหมาย
: คนไทยมี
คกวามจงรั
กภักกภัดีกดีซื่อซืสั่อตสัย์ตย์พร้พร้
อมธำรงรั
กษาไว้
ซึ่งซสถาบั
นหลั
กของชาติ
นศาสนาเป็
นทีน่เทีคารพ
่ยวจิ
ตใจของคนไทยสู
งขึง้นขึ้น

แผนย่
แผนย่
อยอย: แผนย่
: แผนย่
อยการรั
อยการรั
กษาความสงบภายในประเทศ
กษาความสงบภายในประเทศ การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด

การถ่
การถ่
ายทอดเป้
ายทอดเป้
าหมายและตั
าหมายและตั
วชีว้วชีัด้วัด
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องค์องค์
ประกอบ
ประกอบ
ปัจจัปัยจจัย
คะแนน
คะแนน
1.องค์
1.องค์
ความรู
ความรู
้ของคนไทยเกี
้ของคนไทยเกี
่ยวกั่ยบวกั
สถาบั
บสถาบั
นหลันกหลั
ของชาติ
กของชาติ
(ด้านศาสนา)
(ด้านศาสนา) 1.1 1.1
จำนวนหน่
จำนวนหน่
วยงานภาคี
วยงานภาคี
เครือเครื
ข่าอยจัข่าดยจั
กิจดกรรมส่
กิจกรรมส่
งเสริงมเสริ
การเผยแผ่
มการเผยแผ่
30 30
(100)(100)
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนา
ทธศาสนา
1.2 1.2
นต้
่บน้านแบบเข้
นต้
แบบเข้
นแบบเข้
วมการคั
าร่วมการคั
อดกฯ
เลือเพิ
กฯ่มเพิ
ขึ้นบ่ ่มร้า้ ขึอนรั้นยละ
ร้กอษาศี
ยละล 5 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35 35
หมูบ่ ่บหมู
า้ ้านต้
าร่าวร่มการคั
ดเลืดอเลืกโครงการหมู
1.3 1.3
บุคลากรการเผยแผ่
บุคลากรการเผยแผ่
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาได้
ทธศาสนาได้
รับการพั
รับการพั
ฒนาฒเพิ
นา่มเพิ
ขึ้น่มร้ขึอ้นยละ
ร้อยละ
35 35
2. กิ2.จการด้
กิจการด้
านศาสนาที
านศาสนาที
่สามารถส่
่สามารถส่
งเสริงมเสริ
ความเข้
มความเข้
าใจอัาใจอั
นดี นดี
2.1 2.1
จำนวนผู
จำนวนผู
้เข้าร่้เวข้มกิ
าร่วจมกิ
กรรมความเข้
จกรรมความเข้
าใจเกีาใจเกี
่ยวกั่ยบวกั
วันบสำคั
วันสำคั
ญทาง
ญทาง
30 30
และการอยู
และการอยู
่ร่วมกั่ร่วนมกั
ของคนในสั
นของคนในสั
งคมง(100)
คม (100)
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนา
ทธศาสนา
และการนำหลั
และการนำหลั
กธรรมไปปรั
กธรรมไปปรั
บใช้บในชี
ใช้วในชี
ิตประจำวั
วิตประจำวั
นได้นได้
(1 ล้(1านคน)
ล้านคน)
2.2 2.2
จำนวนเยาวชนที
จำนวนเยาวชนที
่เข้าร่่เวข้มกิ
าร่วจมกิ
กรรมต่
จกรรมต่
าง ๆางมีคๆวามรั
มีความรั
กความสามั
กความสามั
คคี คคี
35 35
และสามารถอยู
และสามารถอยู
่ร่วมกั่ร่วนมกั
ได้น(4,000
ได้ (4,000
คน) คน)
2.3 2.3
จำนวนผู
จำนวนผู
้แทนองค์
้แทนองค์
การศาสนาที
การศาสนาที
่เข้าร่่เวข้มกิ
าร่วจมกิ
กรรมศาสนิ
จกรรมศาสนิ
กสัมกพัสันมธ์พันธ์
35 35
ไม่นไม่
้อยกว่
น้อยกว่
า 400
า 400
คน คน

ธีการวั
เป้าหมายตั
วิธีกวิารวั
ดค่าดเป้ค่าหมายตั
วชี้ววัดชี:้วัด :
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การแบ่
การแบ่
งมอบหน่
งมอบหน่
วยงานรั
วยงานรั
บผิบดผิชอบและแหล่
บดผิชอบและแหล่
ดชอบและแหล่
งข้งอข้มูงอลข้มูอล: มู:ล :
การแบ่
งมอบหน่
วยงานรั
ผิดชอบและแหล่งข้อมูล :
องค์องค์
ปองค์
ระกอบ
ประกอบ
ประกอบ
ปัจปัจัจยปัจัจยจัย
หน่หน่
วยงาน
หน่
วยงาน
วยงาน
แหล่
แหล่
งแหล่
ข้งอข้มูงอลข้มูอลมูล
ระกอบ
จบจัสถาบั
ยงาน
แหล่
ข้งเสริ
อมมูงเสริ
ลม มสำนัสำนั
1.องค์
1.องค์
1.องค์
ความรู
ความรู
ความรู
้ของคนไทยเกี
้ของคนไทยเกี
้ของคนไทยเกี
่ยวกั
่ยวกั
บปั่ยสถาบั
วกั
บยสถาบั
นหลั
นหลั
กนของ
หลั
กของ
กของ 1.11.1จำนวนหน่
1.1
จำนวนหน่
จำนวนหน่
วยงานภาคี
วหน่
ยงานภาคี
ววยงานภาคี
เครืเครื
อข่เอครื
าข่ยจัอายจั
ข่ดากิยจั
ดจกิกรรมส่
ดจกิกรรมส่
จกรรมส่
งงเสริ
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
สำนัสำนั
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
ชาติ
ชาติชาติ
(ด้(ด้
า1.1
นศาสนา)
า(ด้นศาสนา)
านศาสนา)วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งการเผยแผ่
พระพุ
พกระพุ
พงาน
ทระพุ
ธศาสนา
ทธศาสนา
ทธศาสนา สำนักงาน
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
เกี่ยวกับสถาบันหลักของ
จำนวนหน่
เสริการเผยแผ่
มการเผยแผ่
สำนั
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ธศาสนาแห่
ทเพิ
1.21.2หมู
1.2
หมู
่บ้าหมู
่บพระพุ
นต้
้า่บนต้
น้าแบบเข้
นต้
นทแบบเข้
นแบบเข้
าร่าวร่มการคั
วามการคั
ร่งวชาติ
มการคั
ดเลืดอเลืพระพุ
ดกฯ
อเลืกโครงการหมู
กฯอเพิกฯ
่มธศาสนาแห่
ขึ่มเพิ
้นขึร้่ม้นอขึร้ย้นอ่บยร้้าองนยชาติ
สำนัสำนั
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
สำนัสำนั
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
รักยษาศี
5 เพิ
่มขึ้นร้อยละ
ละ ลสำนั
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
1.2 หมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมการคัดเลือกฯ เพิ่มขึ้นละร้อละ
กงาน
สำนักงาน
ละ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ชาติ
พระพุรับทรการพั
ธศาสนาแห่
ชาติ
1.31.3บุ1.3
คบุลากรการเผยแผ่
คบุลากรการเผยแผ่
คลากรการเผยแผ่
พระพุ
พระพุ
พงทระพุ
ธศาสนาได้
ทธศาสนาได้
ทธศาสนาได้
ับรการพั
ับการพั
ฒนา
ฒนา
ฒงนา
สำนัสำนั
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
สำนัสำนั
กสำนั
งาน
กงาน
กงาน
เพิเพิ
่มขึนา
่มเพิ
้นขึร้่ม้นอขึร้ยละ
้นอยละ
ร้อกยละ
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
พระพุ
พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ
งชาติ
งชาติ
1.3 บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพั
ฒ
สำนั
งาน
สำนักงาน
้นาร้นศาสนาที
อายละ
พระพุ
งชาติ าพระพุ
ทย่ วกั่ยวกั
ธศาสนาแห่
2. 2.กิจ2.
กิการด้
จเพิ
กิการด้
จ่มการด้
าขึนศาสนาที
นศาสนาที
่สามารถส่
่สามารถส่
่สามารถส่
งเสริ
งเสริ
มงความเข้
เสริ
มความเข้
มความเข้
าใจาใจาใจ2.12.1จำนวนผู
2.1
จำนวนผู
จำนวนผู
้เข้เ้ า้เข้ข้ทร่าาวธศาสนาแห่
ข้ววามกิ
มกิ
ร่จวกรรมความเข้
จกรรมความเข้
กรรมความเข้
จกรรมความเข้
ใจเกี
ใจเกี
า่ยใจเกี
วกั
บ่ยบวับวกั
วันญงชาติ
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
จำ�นวนผู
ร่้เร่มกิ
จมกิ
าาใจเกี
วันนวับนสำ�คั
ทธศาสนา
และการนำ�หลั
กธรรมไปปรั
บบใช้บ บ
่ว้เมกั
งคมงคมาใจเกี่ยวกับสำคั
สำคั
ญทางพระพุ
ทธศาสนา
และการนำหลั
กธรรมไปปรั
นแ2.1
ดีละการอยู
และการอยู
่ร่ว่รมกั
่รข้น่วาของคนในสั
มกั
นของคนในสั
งคม
ญสำคั
ทางพระพุ
ญกรมการศาสนา
ทางพระพุ
ทธศาสนา
ทธศาสนา
และการนำหลั
และการนำหลั
กธรรมไปปรั
กธรรมไปปรั
ามารถส่งเสริมความเข้อัานใจอัดีนแอัดีละการอยู
จำนวนผู
ร่นวของคนในสั
มกิ
จกรรมความเข้
วันทางพระพุ
กรมการศาสนา
วิตในชี
นได้นได้(1นได้
ใช้ในชี
ใใช้นชีใใช้
วประจำ�วั
ประจำวั
ิตประจำวั
วิตประจำวั
(1ล้า(1
ล้นคน)
านคน)
ล้านคน)
องคนในสังคม
สำคัญทางพระพุทธศาสนา และการนำหลักธรรมไปปรั
บนชี
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (1 ล้านคน)
2.22.2จำนวนเยาวชนที
2.2
จำนวนเยาวชนที
จำนวนเยาวชนที
่เข้า่เข้ร่าว่เร่มกิ
ข้วามกิ
ร่จวกรรมต่
มกิ
จกรรมต่
จกรรมต่
างาๆง ามีๆงคมีๆวามรั
คมีวามรั
ความรั
ก ก กกรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
ความสามั
ความสามั
คกรมการศาสนา
คีคแคีละสามารถอยู
คแคีละสามารถอยู
และสามารถอยู
่ร่ว่รมกั
่วมกั
่รน่วได้มกั
นกรมการศาสนา
ได้(4,000
นได้
(4,000
(4,000
คน)คน)คน)
2.2 จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรั
กความสามั
ความสามัคคีและสามารถอยู่ร่วมกันได้ (4,000 คน)
2.32.3จำนวนผู
2.3
จำนวนผู
จำนวนผู
้แทนองค์
้แทนองค์
้แทนองค์
การศาสนาที
การศาสนาที
การศาสนาที
่เข้า่เข้ร่าว่เร่มกิ
ข้วามกิ
ร่จวกรรมศา
มกิ
จกรรมศา
จกรรมศากรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
สนิสนิ
กสัสนิ
กมสัพักมนสัพักรมการศาสนา
ธ์มนพัไม่
ธ์นไม่
นธ์้อนไม่
ยกว่
้อนยกว่
้อายกว่
400
า 400
า คน
400
คนคนกรมการศาสนา
2.3 จำนวนผู้แทนองค์การศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมศา
สนิกสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 400 คน
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แนวทางการพั
แผนระดั
แผนระดั
่ 3บรองรั
ที่ 3 รองรั
บ่ยวกั่ยวกั
โครงการสำคั
ญและ
โครงการที
่ส่งาผลต่
่งอผลต่
การบรรลุ
อ่สการบรรลุ
เป้าหมาย
ป้งาเสริ
หมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วองค์
ัดแนวทางการพั
: ปตัระกอบการชี
ชี้วัดระดัฒบนา
ทุ้วนัดฒ้วทางสั
งคม จ :จ1.: 1.องค์องค์
องค์
ปวระกอบการชี
ความสำเร็
ัดนาความสำเร็
ความรู
ความรู
้ขบองคนไทยเกี
้ขทีองคนไทยเกี
บบสถาบั
บสถาบั
นหลั
นหลั
กของชาติ
กของชาติ(ด้า(ด้โครงการสำคั
นศาสนา)
านศาสนา)
และ
2.ญ2.กิโครงการที
จกิการด้
จการด้
นศาสนาที
า่สนศาสนาที
ามารถส่
่สามารถส่
งเเสริ
มความเข้
มความเข้
าใจอั
าใจอั
นหน่ดีนวดียงาน
ของแผนแม่
ของแผนแม่
บทฯ บประเด็
ทฯ ประเด็
นความมั
นความมั
่นคง ่นคง
และการอยู
่ร่ว่รมกั
นความสำเร็
ของคนในสั
นของคนในสั
องค์ปและการอยู
ระกอบการชี
้ว่วัดมกั
จงคม
: ง1.คมองค์ความรู้ของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) และ 2. กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดี
1. แผนยุ
1. แผนยุ
ทธศาสตร์
ทธศาสตร์
ระยะร5ะยะ
ปี ของกรมการศาสนา
5 ปี ของกรมการศาสนา - โครงการธรรมะสู
- โครงการธรรมะสู
่คนทั้ง่คมวล
นทั้งมวล
กรมการ
กรมการ
และการอยู
่วามกั
นของคนในสั
งคม(พ.ศ.2560-2564)
ค่าค่เป้าเป้
า่รหมาย
หมาย
: :
(พ.ศ.2560-2564)
- โครงการศู
- โครงการศู
นย์อบรมศาสนาอิ
นย์อบรมศาสนาอิ
สลามและจริ
สลามและจริ
ยธรรมประจำมั
ยธรรมประจำมั
สยิด สยิด
ศาสนา
ศาสนา
งกล่างวมีกล่เป้าวมี
าประสงค์
4 ประการ
ได้แก่ได้1)แก่ 1) - โครงการพลั
งบวร
ชุมชนคุ
ธรรม
ลานธรรม
ลานวิลานวิ
ถีไทยปีถีไปีทย
เป้าประสงค์
4 ประการ
- โครงการพลั
ง:บวร
: ชุมณชนคุ
ณธรรม
ลานธรรม
ค่าเป้าหมาย :
Baseline
Baseline แผนดัแผนดั
ปี ปี2563
2563
ปี ปี2564
2564
2565
2565
ประชาชนมี
ส่วนร่สว่วมในการสื
บทอดสถาบั
ม80
พัน80ธ์มตพั่านงประเทศ
ประชาชนมี
นร่วมในการสื
บทอดสถาบั
หลักของ - โครงการศาสนสั
- โครงการศาสนสั
ธ์ต่างประเทศ
X่นXคงของ
50
50 นหลักนของ
100100
เสริมสร้
เสริามงความมั
สร้Baseline
างความมั
่นคงของ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ประเทศ
เกิดการดำรงอยู
่งยืนประชาชนใน
2) ประชาชนใน- กิจกรรมศาสนิ
- กิจกรรมศาสนิ
ประเทศ
เกิดการดำรงอยู
่อย่างยั่อย่่งยืานงยั2)
กสัมพักนสัธ์มพันธ์
หลั
สถาบัสถาบั
นหลักนของชาติ
X กของชาติ สังคมอยู
50
80
100
่ร่วมกั่รน่วอย่
สุขนติ3)สุขประชาชนน้
อมนำอมนำ - โครงการท่
องเที่ยอวเส้
ญในมิญตในมิ
ิทางศาสนา
สังคมอยู
มกัานงสัอย่นาติงสั
3) ประชาชนน้
- โครงการท่
งเทีน่ยทางแสวงบุ
วเส้นทางแสวงบุ
ติทางศาสนา
การปกครองระบอบ
ภายใต้ภายใต้
การปกครองระบอบ
หลักธรรมทางศาสนาเป็
นแนวทางในการดำเนิ
- โครงการเผยแพร่
กิจกรรมทางศาสนา
หลักธรรมทางศาสนาเป็
นแนวทางในการดำเนิ
นชีวิตนชีวิต - โครงการเผยแพร่
กิจกรรมทางศาสนา
ประชาธิ
ประชาธิ
ปไตยปอัไตย
นมี อันมี
่านิ่ดยีงมที
ีงาม 4)
และการบริ
4) การบริ
- โครงการเผยแพร่
หลักธรรมผ่
นสื่อออนไลน์
และมีและมี
ค่านิยคมที
าม่ดและ
หารจัหดารจั
การดการ - โครงการเผยแพร่
หลักธรรมผ่
านสื่อาออนไลน์
พระมหากษั
พระมหากษั
ตริย์ ตริย์
ด้านศานาภายในองค์
กรและเครื
อข่ราับยได้
รับการพั
ด้านศานาภายในองค์
กรและเครื
อข่ายได้
การพั
ฒนา ฒนา
นประมุ
ทรงเป็ทรงเป็
นประมุ
ข ข
งมีปทระสิ
ทธิภาพ
อย่างมีอย่ปาระสิ
ธิภาพ
ประกอบด้
ยุทธศาสตร์
ประกอบด้
วย 6 วยุยท6ธศาสตร์
ได้แก่ได้แก่
ยุทธศาสตร์
1 ส่มงให้
เสริปมระชาชนเกิ
ให้ประชาชนเกิ
ดความรั
1) ยุท1)ธศาสตร์
ที่ 1 ส่ทงี่ เสริ
ดความรั
ก ก
หวงแหน
ดทูนสถาบั
หลักของประเทศ
หวงแหน
และเทิและเทิ
ดทูนสถาบั
นหลักนของประเทศ

้วัด้อตััดระดั
ชีอบ้วการธำรงไว้
ทุทางสั
ทางสั
บทุงคม
นซงทางสั
งคม
งคมนหลักของชาติ
การมีตัสวภาพแวดล้
ต่วระดั
ึ่งคม
สถาบั
ตัตัชีวว้ ชีชีัด้ว้วตััด:ัดวตั:ชี:อว้วตัมที
ชีตััดว้ วชีัดชี:่เ้วอืระดั
ทุบัดบนทุระดั
นนทางสั

เป้าหมาย
คนไทยมี
คาวามจงรั
ดีความองค์
ซืค่อวามองค์
สัตคย์วามองค์
พร้
มธำรงรั
ษาไว้
ซึ่งบสถาบั
หลั
กกของชาติ
นาศาสนาเป็
นที่เคารพ
เหนี
วจิาตอัาอัใจของคนไทยสู
้น่ว่รมกั
นิยนินิามเป้
ยย:ามเป้
าหมาย
:หมาย
: : :คนไทยมี
วามองค์
ความรู
วามรู
่ยกวกัวกั
สถาบั
นสถาบั
นหลั
กนกนของชาติ
กหลัของชาติ
กิจกิการด้
จสถาบั
การด้
นศาสนาสามารถส่
นศาสนาสามารถส่
เสริ
งยึเสริ
ความเข้
ม ความเข้
แนดีละการอยู
นของคนในสั
นนของคนในสั
งคมและ
และ
ามเป้
นิายหมาย
ามเป้
คนไทยมี
:ก:ภักคนไทยมี
คคอวามรู
ค้เกีวามรู
้เกี้่เยกี่ยวกั
้เบกีบสถาบั
่ยบสถาบั
วกั
นหลั
หลั
ของชาติ
ของชาติ
กิจการด้
านศาสนาสามารถส่
านศาสนาสามารถส่
งงเสริ
มงดมความเข้
เสริ
ม่ยความเข้
นานดีอัาแดีอันละการอยู
ดีแและการอยู
ละการอยู
่รง่วขึ่รมกั
่รน่ว่วมกั
ของคนในสั
มกั
ของคนในสั
งคมงคมและการมี
และการมี
การมี
การมี
สภาพแวดล้
สสภาพแวดล้
ภาพแวดล้
อมที
้อวามองค์
อต่การธำรงไว้
อการธำรงไว้
ึ่งซสถาบั
นบหลั
หลั
กของชาติ
กของชาติ
สภาพแวดล้
่เออืมที
้อ่เอืต่้อ่เออืคต่การธำรงไว้
ซึ่งซสถาบั
หลั
กนสถาบั
ของชาติ
นิยามเป้
าหมาย
: : อมที
คนไทยมี
ความรู
้เกีึ่งสถาบั
่ยนวกั
นหลักของชาติ กิจการด้านศาสนาสามารถส่งเสริม ความเข้าอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และ

แผนย่เป้อเป้
แผนย่
อ::ยการรั
ษาความสงบภายในประเทศ
ายเป้หมาย
า:าหมาย
คนไทยมี
คนไทยมี
คกวามจงรั
คความจงรั
ภักกภัภัดีกกซืดีดีก่อซืภัสัซื่อกต่อสัดีย์สัตตซืพร้
ย์ย์่อพร้
อย์อมธำรงรั
ษาไว้
กกษาไว้
ซึ่งกซสถาบั
ึ่งึ่งสถาบั
นนหลั
กของชาติ
กกนของชาติ
สถาบั
สถาบั
นศาสนาเป็
นนศาสนาเป็
นทีนน่เทีคารพ
ยึเหนี
่ยยึวจิ่ยด่ยวจิ
ตเหนี
ตตใจของคนไทยสู
งขึง้นงขึขึ้น้น งขึ้น
เป้า: หมาย
: คนไทยมี
คกวามจงรั
สัอพร้ตมธำรงรั
พร้อกมธำรงรั
ซนึ่งหลั
สถาบั
หลักของชาติ
สถาบั
นศาสนาเป็
นทียึ่เดคารพ
่ยใจของคนไทยสู
วจิตใจของคนไทยสู
หมาย
คนไทยมี
วามจงรั
มธำรงรั
ษาไว้
ซษาไว้
สถาบั
หลั
ของชาติ
สถาบั
ศาสนาเป็
ที่เ่เคารพ
คารพ
ยึดดเหนี
เหนี
วจิใจของคนไทยสู



การถ่
การถ่
ายทอดเป้
ายทอดเป้
าหมายและตั
าหมายและตั
้วชีัด้วัด
การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
บที่ 3บทีและโครงการรองรั
่ ว3ชีวและโครงการรองรั
บ บ
แผนย่
แผนย่
อยแผนย่
ออ:ยยแผนย่
:: แผนย่
ยการรั
ษาความสงบภายในประเทศ
กษาความสงบภายในประเทศ การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
แผนย่
อการรั
ย อ: ยการรั
การรั
กอษาความสงบภายในประเทศ
กกษาความสงบภายในประเทศ
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1-13
แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนาฒนา
แผนระดั
แผนระดั
บที่ บ3 ทีรองรั
่ 3 รองรั
บ บ
โครงการสำคั
โครงการสำคั
ญโครงการที
ญโครงการที
่ส่งผลต่
่ส่งผลต่
อการบรรลุ
อการบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของแผนแม่
บหน่ทฯวบยงาน
ประเด็
ทฯ ประเด็
นความมั
นความมั
่นคง่นคง
แผนระดับที่ 3 รองรับ
โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ของแผนแม่
ของแผนแม่
บธทฯ
นความมั่นคง
ยุทธศาสตร์
ี่ 2 สนองงานด้
านศาสนพิ
ธประเด็
ีในงานพระ
2) ยุ2)
ทธศาสตร์
ที่ 2 ทสนองงานด้
านศาสนพิ
ีในงานพระ
มเสริ
สร้มางความมั
สร้าานศาสนพิ
งความมั
่นคงของ
ธี พระราชกุ
ยุทธศาสตร์
ราชพิราชพิ
ธี พระราชกุ
ศล 3)ศลยุ3)
ทธศาสตร์
ที่ 3 ทส่ี่ 3งเสริส่งมเสริม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริ
สนองงานด้
ธ่นีใคงของ
นงานพระ
หลันกหลั
ของชาติ
กฝัปงให้
ประชาชนนำหลั
กธรรมทางศาสนาไปปรั
ฝังให้
ระชาชนนำหลั
กธรรมทางศาสนาไปปรั
บใช้ บใช้
ราชพิธี พระราชกุศล สถาบั
3) ยุสถาบั
ทนธศาสตร์
ทกี่ ของชาติ
3 ส่งเสริมปลูกปลู
ภายใต้
การปกครองระบอบในชี
ภายใต้
กการปกครองระบอบ
วิตประจำวั
ยุทธศาสตร์
ี่ บ4สานงานศาสน
สืบสานงานศาสน
ประจำวั
ทธศาสตร์
ติ ตประจำ�วั
นน4)4)ยุนทยุ4)
ธศาสตร์
ท่ี 4ที่ สื4บทสืสานงานศาสนพิ
ธี
ปลูกฝังให้ประชาชนนำหลั
ธรรมทางศาสนาไปปรั
บใช้วในชี
ประชาธิ
ปทไตย
มีอันมี พิและวั
ท 5)5)ยุทยุธศาสตร์
ที่ ท5ี่ 5อุปทถัี่ 5มภ์
พิฒธี นธรรมประเพณี
และวั
ฒนธรรมประเพณี
5)
ยุทธศาสตร์
ธี และวั
ฒนธรรมประเพณี
ทธศาสตร์
ในชีวิตประจำวัน 4) ยุประชาธิ
ทธศาสตร์
ี่ 4ปไตย
สือับนสานงานศาสน
การด้
นศาสนาเพื
่อสร้างความเข้
ใจ
พระมหากษั
พระมหากษั
ตริยต์ ริทยี่ ์ 5 อุและส่
ถัแมละส่
ภ์มแกิละส่
งมเสริ
กิจการด้
านศาสนาเพื
สร้าางความ
ปถัอุมปงภ์เสริ
งจเสริ
กิจามการด้
านศาสนาเพื
่อสร้่าองความ
พิธี และวัฒนธรรมประเพณี
5) ยุทธศาสตร์
ในการอยู
่ร่วมกั่รน่วมกั
ในสั
งในสั
คมนงในสั
และ
ยุ6)ทธศาสตร์
ที่ 6
นประมุ
ข างความ
ทรงเป็
นประมุ
ข ่อสร้
เข้าใจในการอยู
่ร่วนมกั
คม6) และ
ยุทธศาสตร์
เข้
าใจในการอยู
คมงและ
ยุ6)
ทธศาสตร์
อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้
าทรงเป็
นศาสนาเพื
บการบริ
หบารจั
การงานด้
าน
ทีพั่ ฒ6 นากลไกและยกระดั
พัฒนากลไกและยกระดั
การบริ
หดารจั
ทีพั่ฒ6นากลไกและยกระดั
บการบริ
หดารจั
การดการ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม และ 6) ยุทธศาสตร์
ศาสนา
านศาสนา
านศาสนา
ที่ 6 พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการ งานด้งานด้
งานด้านศาสนา
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โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
2. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนา
- โครงการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาจังหวัด
สำนักงาน
1-141-14
 1-14
 
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที ่ 1 (พ.ศ.
2560-2564)
โครงการพั
ฒ
นาหลั
ก
สู
ต
รเชิ
ง
พุ
ท
ธและนวั
ต
กรรมวิ
ช
าการให้
ท
น
ั
สมั
ย
พระพุ
ท
ธ
 
1-14
แผนดังกล่าวประกอบด้แนวทางการพั
วย แนวทางการพั
6 ยุแนวทางการพั
ทธศาสตร์
แฒก่นา
- โครงการโรงเรี
ยบนทีพระปริ
ัต3บิธรองรั
รรมต้
ศาสนา
ฒนาได้
ฒนา
แผนระดั
แผนระดั
แผนระดั
่ 3บทีรองรั
บ่ 3ทีย่ รองรั
บ บนแบบ
โครงการสำคั
โครงการสำคั
โครงการสำคั
ญโครงการที
ญโครงการที
ญโครงการที
่ส่งผลต่
่ส่ง่สผลต่
อ่งการบรรลุ
ผลต่
อการบรรลุ
อการบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าเป้หมาย
าหมาย
หน่วหน่
ยงาน
หน่
วยงาน
วยงาน
1) ยุทธศาสตร์
ี่ 1 พับฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ โครงการสำคั
- โครงการผลั
กดันให้ม่สีก่งารประกาศใช้
กฎหมายที
่เกี่ยวข้องกับการศึหน่
กษาของ
แห่
ของแผนแม่
ของแผนแม่
บทฯงชาติ
บประเด็
ทฯ
บทฯประเด็
นประเด็
ความมั
นความมั
นความมั
่นคง่นคง่นคง
แผนระดั
บที่ 3ทรองรั
ญโครงการที
ผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย
วของแผนแม่
ยงาน
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ 2. แผนยุ
คณะสงฆ์
ของแผนแม่
ทฯ
ความมั
่นคง
2. 2.แผนยุ
ทแผนยุ
ธศาสตร์
ทธศาสตร์
ทธศาสตร์
สำนับกสงานพระพุ
ำนัสำนั
กประเด็
งานพระพุ
กงานพระพุ
ทนธศาสนา
ทธศาสนา
ทธศาสนา
- โครงการจั
- โครงการจั
ดตัด้งคณะกรรมการการศึ
ตั้งคณะกรรมการการศึ
กษาพระพุ
กษาพระพุ
ทธศาสนาจั
ทธศาสนาจั
ดด
สำนั
กงาน
กงาน
- โครงการจั
ดตั้งคณะกรรมการการศึ
กษาพระพุ
ทธศาสนาจั
งหวัดงหวังหวั
สำนักสำนั
งาน
พระพุ
ทธศาสนาให้
ังคม (Understanding)
โครงการจั
ท1ธศาสตร์
การเผยแผ่
และประชาสั
มพั- นโครงการพั
ธ์- กโครงการพั
ิจการ
แห่
ง-คณะกรรมการการศึ
ชาติ
งชาติ
ปีด:ปีทำยุ
ระยะที
: ่ ระยะที
่ษาพระพุ
1 ่ (พ.ศ.
1 2560-2564)
(พ.ศ.
2560-2564)
ฒนาหลั
ฒกนาหลั
กสูกตงสูรเชิ
งพุงทพุธและนวั
ทธและนวั
ตกรรมวิ
ตชกรรมวิ
ชาการให้
ชาการให้
ยย
แห่งดชาติ
20
ปี20: 20
ระยะที
ฒนาหลั
สูงาน
ตรเชิ
พุตทรเชิ
ธและนวั
ตกรรมวิ
าการให้
ทันสมัทันยทสมัันสมั
พระพุพระพุ
ทพระพุ
ธ ทธทธ
สตร์
สำนั
กงานพระพุแก่ทสธศาสนา
- โครงการจั
ตั้งแห่
ก(พ.ศ.
ท2560-2564)
ธศาสนาจั
งหวัด - โครงการพั
สำนั
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 2560-2564)
เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการ
พระพุ
พ.ศ.
แผนดั
งนาหลั
กล่
างวประกอบด้
6วยยุ2560
ได้
แก่ได้แได้ก่ทแก่ันสมั-ยโครงการโรงเรี
ยพระพุ
น พระปริ
ัติธรรมต้
นิธแบบ
แผนดั
กล่
าตธศาสนา
วประกอบด้
าวประกอบด้
วท6ยธศาสตร์
ทยุ–ธศาสตร์
ท2564
ธศาสตร์
- โครงการโรงเรี
- โครงการโรงเรี
ยนทยธพระปริ
น ยพระปริ
ยัตยิธัตรรมต้
รรมต้
นแบบ
นแบบ
ศาสนา
ศาสนา
ศาสนา
ี 3): ระยะที
่ 1 (พ.ศ.
- โครงการพั
ฒแผนดั
กงสูทกล่
รเชิ
งพุทวยธและนวั
ตยุ6กรรมวิ
ชาการให้
เป็นศูนย์วยกลางพระพุ
ทธศาสนาโลก
กรรมสืก่อษาของสงฆ์
ดิจกิทษาของสงฆ์
ัลกการเรี
ยนการสอนเชิ
งพุทกธดัศาสนา
1)ยุย- ทนโครงการประกวดนวั
ยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
ี่ พั1ฒพันาระบบการศึ
ฒนตนาระบบการศึ
ษาของสงฆ์
- โครงการผลั
- โครงการผลั
นมให้ีกมารประกาศใช้
ีการประกาศใช้
กฎหมายที
กฎหมายที
่เกีอ่ย่เงกั
กีวข้่ยบวข้
อการศึ
งกัอบงกัการศึ
การศึ
กษาของ
กษาของแห่งชาติ
แห่แห่
งชาติ
งชาติ
1)ที่ 4ยุท1)ธศาสตร์
ที่ 1 ยทพััตี่ ฒ1ทิธนาระบบการศึ
- โครงการผลั
นกให้ดัมกนีดักให้ารประกาศใช้
กฎหมายที
่เกี่ยวข้
กบษาของ
ะกอบด้
6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ 4) ยุท-ธศาสตร์
โครงการโรงเรี
พระปริ
รรมต้
แบบ
พัี่ 1ฒพันาสู
่องค์การที่โดดเด่
น สถาบั
(Distinctive
ดี่ ตั2ทก้งี่ ปลู
ธศาสนานานาชาติ
เพืคณะสงฆ์
่อกขัษาของ
บคณะสงฆ์
เคลืคณะสงฆ์
่อนงานด้แห่านงชาติ
นหลั
กของชาติ
ก-ของชาติ
ยุธศาสตร์
ทมธศาสตร์
ปลู
กย์ฝัพกกงระพุ
ความเข้
ฝังความเข้
า่เใจเกี
บบบการศึ
นสถาบั
หลันกหลั
ของชาติ
2) ยุท2)กธศาสตร์
ี่ 2 ทปลู
ฝัศู2งนความเข้
าทใจเกี
่ยกีาวกั
ฒนาระบบการศึ
กสถาบั
ษาของสงฆ์
โครงการผลั
ดั2)ยุ-นทโครงการจั
ให้
ีกทารประกาศใช้
ฎหมายที
่ยใจเกี
วข้บ่ยวกั
อ่ยงกัวกั
Organization)
5)าภายใต้
ยุใจเกี
ทธศาสตร์
ี่ ก5ารปกครองระบอบ
ส่งเสริคณะสงฆ์
มงาน พระพุพระพุ
พระพุ
ธศาสนาของพุ
ภายใต้
ภายใต้
ทธศาสนาให้
ททธศาสนาให้
ก่แสก่ัง(Understanding)
คม
สทังธมณฑล
คม(Understanding)
(Understanding) - โครงการจั
- โครงการจั
- โครงการจั
ดธศาสตร์
ทำยุ
ทธศาสตร์
ทธศาสตร์
การเผยแผ่
การเผยแผ่
และประชาสั
และประชาสั
ธ์นกธ์ิจกการ
ิจการ
ารปกครองระบอบ
ทพระพุ
ธศาสนาให้
แก่สังแคม
ดทำยุดททำยุ
การเผยแผ่
และประชาสั
มพันมธ์พักมิจนพัการ
ี่ 2 ปลูกฝังความเข้
่ยกวกั
บกทารปกครองระบอบ
สาธารณสงเคราะห์
และ
(6)ประชาธิ
ยุประชาธิ
ทปธศาสตร์
ทมี- ี่ อัโครงการจั
6นอัมีนมี3) ยุดท3)ทำยุ
ษาความเป็
ไปได้
ละผลั
มีการจั
ดพระพุ
ตัท้งพระพุ
สถาบั
ทางการเงิ
น2560
าให้
3)ยุ- ทโครงการศึ
ทธศาสตร์
3ท่มศัี่ เพิ
3ก่มยภาพพุ
เพิศั่มกแศัยภาพพุ
กนยภาพพุ
ทแธมณฑลในการ
ทธมณฑลในการ
ทธศาสนา
ทนธศาสนา
พ.ศ.
– 2564
– 2564
ประชาธิ
ไตยปไตย
อัปนไตย
ธศาสตร์
ที่ 3 ทเพิ
ทธมณฑลในการ
พระพุ
ธศาสนา
พ.ศ.พ.ศ.
2560
–2560
2564
ให้แก่สังคม (Understanding)
ทยุธศาสตร์
ธศาสตร์
กี่ ารเผยแผ่
ละประชาสั
มพักนดัธ์กนิจให้การ
เพิ
้มค่าให้แทก่ธมณฑลในการ
ศาสนสมบั
ติ (Asset)
เพืศูกพ.ศ.
่อศูย์สนั
บกสนุ
นท–งานด้
าทนสาธารณสงเคราะห์
พระมหากษั
พระมหากษั
ริตยริ์ ยท์ ธศาสนา
นนลางพระพุ
นก2560
ย์ลางพระพุ
ลางพระพุ
ทธศาสนาโลก
ธศาสนาโลก
4)ยุทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
4 - โครงการประกวดนวั
- โครงการประกวดนวั
ตกรรมสื
ต่อกรรมสื
ดิิทจัลิทการเรี
ัลยการเรี
ยนการสอนเชิ
ยนการสอนเชิ
พระมหากษั
ตริย์ ตพระพุ
เป็นศูเป็นนย์เป็
ธศาสนาโลก
4) ยุท4)ธศาสตร์
ที่ 4 ที่ 4ท- ี่ โครงการประกวดนวั
ตกรรมสื
ดิจิท่อดิัล่อจการเรี
นการสอนเชิ
งพุทธงพุงทพุธทธ
ี่ 3 ่มเพิความคุ
่มศักยภาพพุ
2564
ตั่อโ้งดดเด่
กองทุ
เพื
การสาธารณสงเคราะห์
ทรงเป็
นขประมุ
ข ข พัฒนาสู
พัฒพั-่อนาสู
ฒโครงการจั
่อกงค์่โารที
กดารที
(Distinctive
น ่อ(Distinctive
- โครงการจั
- โครงการจั
ศูย์นพย์ทระพุ
พธศาสนานานาชาติ
ระพุ
ทธศาสนานานาชาติ
ทธศาสนานานาชาติ
เพืขั่อบ่อขัเคลื
บเคลื
่อนงานด้
่อานงานด้
นทรงเป็
ประมุ
งค์นาสู
ก่อารที
ดดเด่
(Distinctive
ดตั้งศูดนตัดย์้งศูพตัน้งระพุ
เพื่อขัเพืบ่อเคลื
นงานด้
น านาน
ระพุทธศาสนาโลก 4) ยุททรงเป็
ธศาสตร์
ที่ น4ประมุ
- โครงการประกวดนวั
ตงค์กรรมสื
ดิน่โจดดเด่
ิทัลนนการเรี
ยนการสอนเชิงพุทธ - โครงการจั
-ศูนโครงการจั
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แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
* โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ
* โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนา
ตามพระราชดำริ
* โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

แนวทางการพัฒนา



สำนักงาน
กปร.
สป. ศธ.

สป. ศธ.

หน่วยงาน
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ค่าเป้าหมาย :

Baseline
X

ปี 2563
70

ปี 2564
75

ปี 2565
80

องค์ประกอบการชี้วัด ความสำเร็จ : 1. การมีส ิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับ ผิดชอบ 2. เสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากการใช้ความรุนแรง
3. ประสิทธิผลของรัฐบาล 4. การควบคุมการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 5. การมีหลักนิติธรรม

ตัวชี้วัด : ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาคารโลก

นิยามเป้าหมาย : ประเทศไทยมีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่รัฐบาลมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในการบริหารประเทศ ส่งเสริมให้มีช่องทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในส่วนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การดำเนินการของภาครัฐ และการตรวจสอบ รวมถึงการบริหารประเทศให้เป็นไปตามหลัก
นิติรัฐและนิติธรรม ปราศจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นประชาธิปไตยในทุกระดับที่เอื้อให้การเมือง
มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

เป้าหมาย : การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

แผนย่อย : การรักษาความสงบภายในประเทศ

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
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องค์ประกอบการชี้วัด
ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ปร
องค์ปองค์
ระกอบการชี
ประกอบการชี
้วัด ้วัด
ปัจจัความสำเร็
ยปัวัจดจัความสำเร็
ยวัดความสำเร็
จขององค์
จขององค์
ประกอบ
ประกอบ
คะแนนคะแนน
จของเป้
าหมาย
ความสำเร็
ความสำเร็
จของเป้
จของเป้
าหมายาหมาย
1. การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and 1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน นักเรียน
1. การมี
1. สการมี
ิทธิ์มสีเสีิทยธิงของประชาชนและภาระรั
์มีเสียงของประชาชนและภาระรั
บผิดชอบ
บผิด(Voice
ชอบ (Voice
and and
1.1 ร้อ1.1
ยละของกลุ
ร้อยละของกลุ
่มเป้าหมาย
่มเป้าหมาย
(เยาวชน
(เยาวชน
นักเรียนันกเรี
ครูยนอาจารย์
ครู อาจารย์
และ และ ประชาชน)
100 ที100
Accountability)
(100)
่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมือง เพิ่มขึ้
Accountability)
Accountability)
(100) (100)
ประชาชน)
ประชาชน)
ที่มีพฤติ
ที่มกีพรรมความเป็
ฤติกรรมความเป็
นพลเมืนอพลเมื
ง เพิอ่มงขึ้นเพิ่มขึ้น
2. เสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากการใช้ความรุนแรง
2.1 จำนวนเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในการแก้
2. เสถี2.ยรภาพทางการเมื
เสถียรภาพทางการเมื
องและการปราศจากการใช้
องและการปราศจากการใช้
ความรุคนวามรุ
แรง นแรง (Political
2.1 จำนวนเหตุ
2.1Stability
จำนวนเหตุ
การณ์and
การณ์
ารใช้
กคารใช้
วามรุคนวามรุ
แรงในการแก้
นแรงในการแก้
ไขปั(100)
ญไหาทางการ
ขปัญหาทางการ เมือง ลดลงร้
30 อ30
Absence
of Violence)
ยละ
(Political
(Political
Stability
Stability
and Absence
and Absence
of Violence)
of Violence)
(100) (100)
เมือง ลดลงร้
เมือง ลดลงร้
อยละอยละ
2.2 ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่
2.2 ประชาชนมี
2.2 ประชาชนมี
ความรูค้แวามรู
ละความเข้
้และความเข้
าใจที่ถาูกใจที
ต้อ่ถงเกี
ูกต้่ยอวกังเกีบการปกครอง
่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ
35 35ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็
ระบอบประชาธิ
ระบอบประชาธิ
ปไตยอัปนไตยอั
มีพระมหากษั
นมีพระมหากษั
ตริย์ทรงเป็
ตริย์ทนรงเป็
ประมุนขประมุข
2.3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสุจริตและคว
2.3 ประชาชนมี
2.3 ประชาชนมี
ความเชืความเชื
่อมั่นในความสุ
่อมั่นในความสุ
จริตและความเที
จริตและความเที
่ยงธรรมต่
่ยงธรรมต่
อ อ กระบวนการเลื
35 35อกตั้ง
อกตัฐบาล
้ง อกตั(Government
้ง
3. กระบวนการเลื
ประสิทกระบวนการเลื
ธิผลของรั
Effectiveness) (100)
3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บ
3. ประสิ
3. ทประสิ
ธิผลของรั
ทธิผลของรั
ฐบาลฐ(Government
บาล (Government
Effectiveness)
Effectiveness)
(100) (100) 3.1 ระดั
3.1บความพึ
ระดับความพึ
งพอใจของประชาชนต่
งพอใจของประชาชนต่
อการให้
อการให้
บริการสาธารณะโดย
บริการสาธารณะโดยหน่วยงานภาครั
100 100ฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ
วยงานภาครั
หน่วมยงานภาครั
ฐ เพิ
้นเพิร้อ่มยละ
ขึ้นร้มอิชยละ
4. หน่
การควบคุ
การทุ
จริ่มตฐขึประพฤติ
อบ (Control of Corruption) 4.1 อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption P
4. การควบคุ
4. การควบคุ
มการทุมจการทุ
ริตประพฤติ
จริตประพฤติ
มิชอบม(Control
ิชอบ (Control
of Corruption)
of Corruption)
4.1 อัน4.1
ดับอัดันชดันีบกดัารรั
ชนีบกรูารรั
้การทุ
บรูจ้กริารทุ
ต Corruption
จริต Corruption
Perceptions
Perceptions
IndexIndex
: (CPI)
: ของประเทศไทยมี
100 100
(100)
อันดับเพิ่มขึ้น
(100) (100)
ของประเทศไทยมี
อันดัofบอเพิLaw)
ัน่มดัขึบ้นเพิ(100)
่มขึ้น
5. (CPI)
การมีห(CPI)
ลักนิของประเทศไทยมี
ติธรรม (Rule
5.1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันท
5. การมี
5. หการมี
ลักนิหตลัิธกรรม
นิติธ(Rule
รรม (Rule
of Law)
of Law)
(100) (100)
5.1 ระดั
5.1บความเชื
ระดับความเชื
่อมั่นของประชาชนต่
่อมั่นของประชาชนต่
อสถาบัอนสถาบั
ทางการเมื
นทางการเมื
อง อง
100 100

วิธีการวั
าเป้ดาค่หมายตั
วชี้วัดว:ชี้วัด :
วิธดีกค่ารวั
าเป้าหมายตั

วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :
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งมอบหน่
วยงานรั
บผิดชอบและแหล่
การแบ่การแบ่
งมอบหน่
วยงานรั
บผิดชอบและแหล่
งข้อมูงลข้อ: มูล :
นรับผิดชอบและแหล่งข้อมูล :
องค์ปองค์
ระกอบการชี
ประกอบการชี
้วัด ้วัด
ปัจจัยปัวัจดจัความสำเร็
ยวัดความสำเร็
จขององค์
จขององค์
ประกอบ
ประกอบ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แหล่งแหล่
ข้อมูงลข้อมูล
์ประกอบการชี้วัด
ปัความสำเร็
จจัยจวัของเป้
ดความสำเร็
ขององค์ประกอบ
หน่วยงาน
แหล่งข้อมูล
ความสำเร็
จของเป้
าหมายาจหมาย
ำเร็จของเป้าหมาย 1. การมี
1. การมี
สิทธิ์มสีเสีิทยธิงของประชาชนและ
์มีเสียงของประชาชนและ
1.1 ร้อ1.1
ยละของกลุ
ร้อยละของกลุ
่มเป้าหมาย
่มเป้าหมาย
(เยาวชน
(เยาวชน
นักเรียนันกเรีครูยน ครู สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า
องประชาชนและ
ยละของกลุ
าหมาย
(เยาวชน นักเรียนอาจารย์
ครู อาจารย์
สถาบั
นพระปกเกล้
สถาบันนพระปกเกล้
ความรัความรั
บผิด1.1
ชอบ
บผิร้ดอชอบ
(Voice
(Voice
and่มเป้and
Accountability)
Accountability)
และประชาชน)
และประชาชน)
ที่มีพฤติ
ที่มกาีพรรมความเป็
ฤติกรรมความเป็
น า
ง เพิอ่มงขึ้นเพิ่มขึ้น
ice and Accountability)
อาจารย์ และประชาชน) ที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมือพลเมื
อง เพิ่มขึอ้นงและการปราศจากการใช้
2. เสถี2.ยรภาพทางการเมื
เสถีพลเมื
ยรภาพทางการเมื
องและการปราศจากการใช้2.1 จำนวนเหตุ
2.1 จำนวนเหตุ
การณ์กการณ์
ารใช้กคารใช้
วามรุคนวามรุ
แรงในการแก้
นแรงในการแก้
ไข ไข สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า Global
Global
PeacePeace
รเมืองและการปราศจากการใช้
จำนวนเหตุ
การณ์
การใช้
นAbsence
แรงในการแก้
ขปัญหาทางการเมื
สถาบั
พระปกเกล้
ความรุความรุ
นแรง2.1
น(Political
แรง
(Political
Stability
Stability
andความรุ
and
Absence
ปัญไหาทางการเมื
อง นลดลงร้
อง ลดลงร้
อยละอายละ Global Peace
IndexIndex
(GPI) (GPI)
of Violence)
of Violence)
cal Stability and Absence
ปัญหาทางการเมือง ลดลงร้อยละ
(GPI)
2.2 ประชาชนมี
2.2 ประชาชนมี
ความรูค้แวามรู
ละความเข้
้และความเข้
าใจที่ถาูกใจที
ต้Index
อ่ถงเกี
ูกต้่ยอวกั
งเกีบ่ยวกับ สำนักสำนั
งานกกกต.
งาน กกต. สำนักสำนั
งานกกกต.
งาน กกต.
การปกครองระบอบประชาธิ
ปไตยอัปนไตยอั
มีพระมหากษั
นสำนั
มีพระมหากษั
ย์ ตริย์
2.2 ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี
่ยวกัการปกครองระบอบประชาธิ
บ
สำนักงาน กกต.
กงานตริกกต.
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั
ตริทรงเป็
์ นประมุ
ข (ปี 2564
ยละ(ปี75)2565
(ปี 2565
ทรงเป็
นยประมุ
ข (ปี 2564
ร้อยละร้อ75)
ทรงเป็นประมุข (ปี 2564 ร้อยละ 75) (ปี 2565ร้อยละร้อ80)
ยละ 80)
ร้อยละ 80)
2.3 ประชาชนมี
2.3 ประชาชนมี
ความเชื
ความเชื
่อมั่นในความสุ
่อมั่นในความสุ
จริตและความ
จริตและความ สำนักสำนั
งานกกกต.
งาน กกต. สำนักสำนั
งานกกกต.
งาน กกต.
2.3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสุจริตและความ
สำนั
กงาน กกต.
งานร้อยละ
กกต.
เที่ยงธรรมต่
อกระบวนการเลื
้ง (ปีสำนั
2564
เที่ยงธรรมต่
อกระบวนการเลื
อกตั้งอ(ปีกตั2564
ร้อกยละ
เที่ยงธรรมต่อกระบวนการเลือกตั้ง (ปี 2564 ร้อ80)
ยละ(ปี80)2565
(ปี 2565
ร้อยละร้อ85)
ยละ 85)
2565
ยละ (Government
85)
3. ประสิ
3. ประสิ
ทธิ80)
ผลของรั
ท(ปี
ธิผลของรั
ฐบาลร้ฐอ(Government
บาล
3.1 ระดั
3.1บระดั
ความพึ
บความพึ
งพอใจของประชาชนต่
งพอใจของประชาชนต่
อการให้
อการให้
บริการบริการ สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า
Effectiveness)
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐ เพิา่มฐขึ้นเพิร้่มอสถาบั
ขึยละ
้นร้อนยละ
บาล (Government Effectiveness)
3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้สาธารณะโดยหน่
บริกสาธารณะโดยหน่
าร
สถาบั
นพระปกเกล้
พระปกเกล้า
สาธารณะโดยหน่
เพิ่มขึ(Control
้นร้อยละ 4.1 อั4.1
4. การควบคุ
4. การควบคุ
มการทุมการทุ
จริตประพฤติ
จริวตยงานภาครั
ประพฤติ
มิชอบมฐิช(Control
อบ
นดับอัดันชดันีบกดัารรั
ชนีบกรูารรั
้การทุ
บรู้กจารทุ
ริต Corruption
จริต Corruption
สำนักสำนั
งานกปปช.
งาน ปปช. สำนักสำนั
งานกปปช.
งาน ปปช.
ุจริตประพฤติมิชอบ (Control
4.1 อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions
สำนั
งาน: ของประเทศไทยมี
ปปช.ของประเทศไทยมี
สำนั
of Corruption)
of Corruption)
Perceptions
Index
Index
: ก(CPI)
(CPI)
อันดักบงาน
อเพิัน่มดัขึบปปช.
้นเพิ่มขึ้น
Index(Rule
: (CPI)
อันดั5.1
บเพิระดั
่ม5.1
ขึ้นบระดั
5. การมี
5. การมี
หลัPerceptions
กนิหตลัิธกรรม
นิติธ(Rule
รรม
of
Law)
ofของประเทศไทยมี
Law)
ความเชื
บความเชื
่อมั่นของประชาชนต่
่อมั่นของประชาชนต่
อสถาบัอสถาบั
นทางนทาง สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า
อง องสถาบันพระปกเกล้า
(Rule of Law)
5.1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันการเมื
ทาง การเมื
สถาบันพระปกเกล้า
การเมือง
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การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
บบทีที่ 3บ่ 3ทีและโครงการรองรั
่ และโครงการรองรั
3 และโครงการรองรั
บบ บ
การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดับบทีที่ 3่ 3และโครงการรองรั
และโครงการรองรับบ

1-19
1-19

แผนย่
ษาความสงบภายในประเทศ
แผนย่
แผนย่
ออยย: อ:การรั
ยการรั
: การรั
กกษาความสงบภายในประเทศ
กษาความสงบภายในประเทศ
ความสงบภายในประเทศ
ามสงบภายในประเทศ
าเป้
หมาย
: การเมื
องมีเสถี
ยสถี
รภาพ
และธรรมาภิ
าลสู
เป้เป้าหมาย
: การเมื
องมี
และธรรมาภิ
บบาลสู
ขึง้นขึ้นงขึ้น
าหมาย
: การเมื
อเสถี
งมียเรภาพ
ยรภาพ
และธรรมาภิ
บงาลสู
สถี
ีเสถียรภาพ
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นร่
ภาคและเป็
ภาคและเป็นธรรม
นธรรมและเครื
และเครือข่อาข่ยมี
ายมีส่วสนร่
่วนร่วมทางการ
วมทางการ
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พัฒนาการเมือง

แนวทางการพัฒนา



โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
เมืองอย่างต่
อเนืา่องต่งและยั
่งยืน และ
4) กลุ4)่มกลุ
เป้ม่ าเป้
หมายมี
ทางการเมื
องอย่
อเนือ่ งและยั
ง่ ยืน และ
าหมาย - โครงการสร้างและขยายเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วม
มีความรู
ความรู้ด้ดานพลเมื
้านพลเมือองศึงศึกกษาษาประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และความเป็นหุ้นส่วนใน การจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (Civic Election
ได้
แก่ วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประกอบด้
Partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดีในแวดวงคุณธรรม (Man
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหาร of Virtue in Merit Circle) เข้าสู่ระบบการเมือง
การจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมือง
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ของประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา - โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.))
- โครงการเครือข่ายป้องปรามและปราบปรามการทุจริตในกระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
- โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) ของพรรค
การเมือง
- โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education)
- โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมการ
เลือกตั้งให้มีมาตรฐาน การดำเนินงาน ตามหลักสากล

แผนระดับที่ 3 รองรับ

หน่วยงาน

1-20

86

7/9/2564 BE 4:03 PM

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 87

3. แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2568) ฉบับที่ 6

แผนระดับที่ 3 รองรับ

* โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเร่งด่วนภายใต้แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2564

สมช.

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
- โครงการเสริ มสร้า งความเข้ ม แข็ งด้านสิ ทธิ เสรีภ าพการมีส ่ว นร่ว มและ สถาบัน
กฎหมายแก่ประชาชน
พระปกเกล้า
- โครงการสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับความตั้งมั่นของ
ประชาธิปไตยไทย

หมายเหตุ : * ชื่อโครงการตัวหนา หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

พัฒนาการเมือง

แนวทางการพัฒนา
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1. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรัก
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนดังกล่าวกำหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมาย ดังนี้
1) ประชาชนในระดับปัจเจกบุคคลมีอิสระทางความคิด
และการแสดงออกภายใต้หลักของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและคำนึงถึงความสงบสุขและผลประโยชน์
ของประเทศชาติ 2) ประชาชนยอมรับความคิดที่แตกต่าง
กันได้ และไม่มีการใช้ความรุนแรงอันเนื่องมาจาก
ความคิดที่เห็นต่างกัน และ 3) มีการบริหารจัดการ
เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการบนหลัก
นิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย และ
4) กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ และเป็น
กลไกสำคัญในการยุติความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างให้
ประเทศไทยมีบรรยากาศของความปรองดอง
สมานฉันท์

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
มท.
- โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
- โครงการเสริมสร้างความตระหนัก เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
และสร้างความเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการ
ภายใต้สันติวิธี

หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

สร้างความสามัคคี
ปรองดอง

แนวทางการพัฒนา
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Baseline
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
- หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
(2) การควบคุมปัญหายาเสพติด
- หมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

ค่าเป้าหมาย :
ปี 2564

82,428
59,060 4
82,428

ปี 2563

24,455
82,149
60,969
82,149

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จ : 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

ปี 2565

นิยามเป้าหมาย : หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญ หายาเสพติด ปัญ หาความมั่น คงทางไซเบอร์ ปัญ หาการค้ามนุษย์ รวมถึงปั ญ หา
ความมั่นคงอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงสามารถรักษาหรือพัฒนาสถานะของประเทศไทยตามรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้

เป้าหมาย : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
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(2) จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย
ามนุ
(3) จำ�นวนผู
จำนวนผูเ้ สี้เสียยหายจากการค้
หายจากการค้
า ษย์
ได้รษับย์ความคุ
้มครองตามกฎหมาย
มนุ
ได้รับการคุ
้มครองตามกฎหมาย

Baseline
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 2
ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างยั่งยืน
(1) การรักษาระดับของประเทศ
ไทยในรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ (TIP REPORT)
-

-

-

ปี 2563

(2) ร้อยละ 75 1
(3) ร้อยละ 80 1

(3) ร้อยละ 80 1

(1) TIER 2 1

ปี 2565

(2) ร้อยละ 75 1

(1) TIER 2 1

ปี 2564
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3. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (100)

2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (100)

องค์ประกอบ
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด (100)

วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :
ปัจจัย
1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด)
1.2 การควบคุมปัญหายาเสพติด (ค่าเฉลี่ยของหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มี
ปัญหายาเสพติด)
2.1 จำนวนการตรวจสอบคัดกรองข่าวปลอม
2.2 สถิติภัยคุกตามทางไซเบอร์
2.3 การจัดทำกฎหมายลำดับรอง (อย่างน้อย 3 เรื่อง)
2.4 การพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ (อย่างน้อย 300 คน/ปี)
3.1 การรักษาระดับของประเทศไทยในรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (TIP REPORT) 3
3.2 จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
3.3 จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
40
30

25
25
25
25
30

คะแนน
50
50
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3.3.การแก้
การแก้ไขปั
ไขปัญญหาการค้
หาการค้าามนุ
มนุษษย์ย์

2.2.การรั
การรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงปลอดภั
คงปลอดภัยยไซเบอร์
ไซเบอร์

องค์
องค์ปประกอบ
ระกอบ
1.1.การแก้
การแก้ไขปั
ไขปัญญหายาเสพติ
หายาเสพติดด

การแบ่งมอบหน่
งมอบหน่ววยงานรั
ยงานรับบผิผิดดชอบและแหล่
ชอบและแหล่งข้งข้ออมูมูลล: :
การแบ่

พม.
พม.

พม.
พม.
พม.
พม.

สกมช.
สกมช.
สกมช.
สกมช.
กระทรวงการ
กระทรวงการ
ต่ต่างประเทศสหรั
างประเทศสหรัฐฐฯฯ
รง.รง.

สกมช.
สกมช.
สกมช.
สกมช.

2.3
2.3การจั
การจัดดทำกฎหมายลำดั
ทำกฎหมายลำดับบรอง
รอง(อย่
(อย่างน้
างน้ออยย33เรืเรื่อ่อง)ง)
2.4
2.4การพั
การพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรด้
ลากรด้านไซเบอร์
านไซเบอร์
(อย่
(อย่างน้
างน้ออยย300
300คน/ปี
คน/ปี) )
3.1
3.1การรั
การรักกษาระดั
ษาระดับบของประเทศไทยในรายงาน
ของประเทศไทยในรายงาน
สถานการณ์
สถานการณ์กการค้
ารค้าามนุ
มนุษษย์ย์(TIP
(TIPREPORT)
REPORT)
3.2
3.2จำนวนแรงงานต่
จำนวนแรงงานต่างด้
างด้าวได้
าวได้รรับับการคุ
การคุ้ม้มครองตาม
ครองตาม
กฎหมาย
กฎหมาย
3.3
3.3จำนวนผู
จำนวนผู้เสี้เสียยหายจากการค้
หายจากการค้ามนุ
ามนุษษย์ย์ได้ได้รรับับการ
การ
คุคุ้ม้มครองตามกฎหมาย
ครองตามกฎหมาย

ศูศูนนย์ย์ปประสานการรั
ระสานการรักกษาษา
ความมั
ความมั่น่นคงปลอดภั
คงปลอดภัยย
ระบบคอมพิวเตอร์
วเตอร์
ระบบคอมพิ
ประเทศไทย
ประเทศไทย(ไทยเซิ
(ไทยเซิร์ตร์ต) )

พม.
พม.

ดส.
ดส.

2.2
2.2สถิสถิตติภิภัยัยคุคุกกตามทางไซเบอร์
ตามทางไซเบอร์

ศูศูนนย์ย์ตต่อ่อต้ต้านข่
านข่าวาว
ปลอม
ปลอม

สำนั
สำนักกงาน
งานป.ป.ส.
ป.ป.ส.

สำนั
สำนักกงาน
งานป.ป.ส.
ป.ป.ส.
ดส.
ดส.

แหล่
แหล่งข้งข้ออมูมูลล
สำนั
สำนักกงาน
งานป.ป.ส.
ป.ป.ส.

หน่
หน่ววยงาน
ยงาน
สำนั
สำนักกงาน
งานป.ป.ส.
ป.ป.ส.

ปัปัจจจัจัยย
1.1
1.1การมี
การมีสส่ว่วนร่นร่ววมของประชาชน
มของประชาชน(หมู
(หมู่บ่บ้านกองทุ
้านกองทุนนแม่แม่ขขององ
แผ่แผ่นนดิดินนทัทั้งหมด)
้งหมด)
1.2
1.2การควบคุ
การควบคุมมปัปัญญหายาเสพติ
หายาเสพติดด(ค่(ค่าเฉลี
าเฉลี่ย่ยของหมู
ของหมู่บ่บ้าน้าน
ชุชุมมชนที
ชนที่ไม่่ไม่มมีปีปัญัญหายาเสพติ
หายาเสพติดด) )
2.1
2.1จำนวนการตรวจสอบคั
จำนวนการตรวจสอบคัดดกรองข่
กรองข่าวปลอม
าวปลอม

2-4
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ค่าเป้าหมาย เป็นการถอดจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580

2

2-5

2

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : การมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะ และการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กล่าวคือ สถานการณ์เฉพาะ : สืบเนื่องจากในช่วงปลายปี 2562 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว โดยการจำกัดช่วงเวลาการออกนอกเคหสถาน มาตรการทำงานที่บ้าน (Work From Home) การจำกัดการดำเนินการธุรกิจบางประเภท
และการควบคุมบุคคลต่างด้าวเข้าออกราชอาณาจักร ส่งกระทบผลต่อรูปแบบและจำนวนคดีค้ามนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยพบว่า สถิติคดีค้ามนุษย์ในปี 2563 ลดลง
โดยมีคดีค้ามนุษย์จำนวน 131 คดี ลดลงต่ำสุด เมื่อเทียบกับในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และ
ทางเพศอย่างอื่น) จำนวน 117 คดีคิดเป็นร้อยละ 89.31 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 68 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.76 จับกุมผู้กระทำผิดได้ 179 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาชาว
ไทย 152 คน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 250 คน (ร้อยละ 62.19) ผู้ต้องหาต่างชาติ รวม 27 คน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 229 คน เป็นชาย 65 คน หญิง 164 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย 160 คน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25
ผู้เสียหายสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 69 คน ลดลง จากปี 2562 จำนวน 1,501 คน คิดเป็นร้อยละ 95.61 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น : ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : การมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะ และการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กล่าวคือ สถานการณ์เฉพาะ : สืบเนื่องจากในช่วงปลายปี 2562 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาด ของโรคดั
ของโรคดังงกล่
กล่วาวว โดยการจำกัดช่วงเวลาการออกนอกเคหสถาน มาตรการทำงานที่บ้าน (Work From Home) การจำกัดการดำเนินการธุรกิจบางประเภท
และการควบคุมบุคคลต่างด้าวเข้าออกราชอาณาจักร ส่งกระทบผลต่อรูปแบบและจำนวนคดีค้ามนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยพบว่า สถิติคดีค้ามนุษย์ในปี 2563 ลดลง
โดยมีคดีค้ามนุษย์จำนวน 131 คดี ลดลงต่ำสุด เมื่อเทียบกับในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และ
ทางเพศอย่างอื่น) จำนวน
จำ�นวน 117
117 คดี
คดีคคิดิดเป็เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ89.31
89.31ลดลงจากปี
ลดลงจากปี2562
2562จำนวน
จำ�นวน6868คดีคดีคิดคิเป็ดนเป็ร้อนยละ
ร้อยละ
36.76
ผู้กระทำ�ผิ
ส่วนใหญ่
้ต้องหา
36.76
จับกุจัมบผูกุ้กมระทำผิ
ดได้ดได้
179179
คน คน
ส่วนใหญ่
เป็นเผูป็้ตน้อผูงหาชาว
ชาวไทย
ลดลงจากปี
2562
จำ�นวน
อยละ62.19)
62.19)ผู้ตผู้อ้ตงหาต่
้องหาต่
างชาติรวม
รวม2727คนคนลดลงจากปี
ลดลงจากปี2562
2562จำนวน
จำ�นวน 126
126 คน
คน คิคิดดเป็
เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ 82.35
82.35 ช่ช่ววยเหลื
ไทย 152152
คน คน
ลดลงจากปี
2562
จำนวน
250250
คนคน(ร้อ(ร้ยละ
างชาติ
ยเหลืออ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 229 คน เป็นชาย 65 คน หญิง 164 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย 160 คน ลดลงจากปี 2562 จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25
ผู้เสียหายสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 69 คน ลดลง จากปี 2562 จำนวน 1,501 คน คิดเป็นร้อยละ 95.61 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น : ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในระยะต่ อไปนั้น อาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมาก ทั้ง
หมายเหตุ
แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึงแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหม่ที่มุ่งหวังเข้ามาแสวงหาโอก าสทางเศรษฐกิจอันเนื่อง และ
แรงงานไทยที่ไ1หลออกไปหางานในต่
างประเทศ ปรากฎการณ์
ดังากล่นการป้
าวจะนำมาซึ
่งความเสี
่อาจก่อให้
มนุษบย์ยุเพิท่มธศาสตร์
มากขึ้นชด้าติ
วยด้านความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580
ค่าเป้าหมาย เป็นการถอดจากแผนปฏิ
บัติการด้
องกันและแก้
ไขปั่ยญงทีหาการค้
ามนุเกิษดย์การค้
เพื่อารองรั

1

หมายเหตุ

2-5
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4

ผลการจัดระดับ
TIER 2 Watch List
TIER 3
TIER 3
TIER 2 Watch List
TIER 2 Watch List
TIER 2
TIER 2
TIER 2

ข้อมูลหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ปี 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วงของวงรอบการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดรอบที่ 1/2564

ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

(TIP REPORT) : คือการรักษาระดับ TIER 2 ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยยังคงเพิ่มความพยายาม
ในการป้องกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับการจัดระดับในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ ดังนี้

3 การรักษาระดับของประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

2-6
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การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
บบทีที่ 3่ 3และโครงการรองรั
และโครงการรองรั
บที่ 3 และโครงการรองรั
บบ บ

แผนระดั
แผนระดับแผนระดั
บทีที่ 3่ 3รองรั
รองรั
บทีบ่ บ3 รองรับ

โครงการที
โครงการที
โครงการที
่ส่สงผลต่
่งผลต่ออการบรรลุ
่สการบรรลุ
่งผลต่อการบรรลุ
เป้เป้าหมาย
าหมาย
เป้าหมาย
ของแผนแม่
ของแผนแม่
ของแผนแม่
บบทฯทฯประเด็
ประเด็
บทฯนนความมั
ประเด็
ความมั่น่นคง
ความมั
คง ่นคง

ตร.

ตร.

ตร.

อย.

หน่หน่ววยงาน
ยงาน
หน่วยงาน

โครงการพั
* โครงการพั
ฒฒนาระบบการควบคุ
นาระบบการควบคุ
ฒนาระบบการควบคุ
มมตัวตัยาสารตั
วยาสารตั
มตั้งวต้้งยาสารตั
นต้นและเคมี
และเคมี
้งต้ภนภัณและเคมี
ัณฑ์ฑ์ทที่เป็ี่เป็นภนัณฑ์ที่เป็อย.
นอย.
แผนปฏิ
แผนปฏิบแผนปฏิ
บัตัติกิการด้
ารด้าบนการป้
าัตนการป้
ิการด้อาองกั
นการป้
งกันนและปราบปรามยาเสพติ
และปราบปรามยาเสพติ
องกันและปราบปรามยาเสพติ
ดด
ด* *โครงการพั
วัตวัถุตเถุสพติ
เสพติดวัดตถุเสพติด
การป้
การป้อองกังกั
การป้
นนและ
และ
องกันและ
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.– –2565
2563
2565– 2565
โครงการศึ
* กโครงการศึ
กษาเพื่อต่่ออต่กต้อษาเพื
านการใช้
่อต่อต้ยาาเสพติ
ยนการใช้
าเสพติดในเด็
ดยในเด็
าเสพติ
เรียนยนกนักเรียน
ษาเพื
าต้นการใช้
กนักนักดเรีกในเด็
ตร.ตร.
ปราบปรามยาเสพติ
ปราบปรามยาเสพติ
ดสำนั
สำนักกงานคณะกรรมการป้
งานคณะกรรมการป้
สำนักงานคณะกรรมการป้
อองกังกันนและปราบปรามยาเสพติ
และปราบปรามยาเสพติ
องกันและปราบปรามยาเสพติ
ดด
ด* *โครงการศึ
ปราบปรามยาเสพติ
ดด
(โครงการ
(โครงการ(โครงการ
D.A.R.E.
D.A.R.E.ประเทศไทย)
D.A.R.E.
ประเทศไทย)
ประเทศไทย)
แผนดั
แผนดังกล่
งกล่
แผนดั
าวมี
าวมีเงป้เกล่
ป้าหมาย
าาหมาย
วมีเป้คืาคือหมาย
อสถานการณ์
สถานการณ์
คือ สถานการณ์
ปปัญัญหายาเสพติ
หายาเสพติ
ปัญหายาเสพติ
ดดได้ได้รับรับการ
การ
ดได้รับการ
โครงการสลายโครงสร้
* โครงการสลายโครงสร้
างเครือข่อาข่ยผู
างเครื
ยผู้มีอ้มอิที ข่ิทธิพาธิยผู
พลและกลุ
ลและกลุ
้มีอิทธิพ่มลและกลุ
่มชาติพพันันธ์่มธ์ชาติพันธ์ ตร.ตร.
* *โครงการสลายโครงสร้
างเครื
ชาติ
ควบคุ
ควบคุมมควบคุ
จนไม่
จนไม่สมส่ งจนไม่
่ผลต่
ง ผลต่อสอความปลอดภั
่ งความปลอดภั
ผลต่ อ ความปลอดภั
ยยในชี
ในชีว วิ ติยตและทรั
ในชี
และทรั
ว ิ ตพและทรั
พย์ย์สสิ นิ นของ
ของ
พ ย์ สทีิ นที่เกีของ
่เ่ยกีวข้
่ยวข้องกั
อทีงกั
่เบกีบยาเสพติ
่ยวข้
ยาเสพติ
องกัดบดยาเสพติด
ประชาชนเมื
ประชาชนเมื
ประชาชนเมื
่อ่อสิสิ้น้นสุสุดดแผน
แผน
่อสิ้นโดนดำเนิ
สุโดนดำเนิ
ดแผน นโดนดำเนิ
นการลดผู
การลดผู
น้คการลดผู
้คา ้าผูผู้เสพ
้เสพ้คและสั
้าและสั
ผู้เสพ
ดดส่ส่วและสั
นการ
วนการ
ดส่ว*นการ
*โครงการตำรวจประสานโรงเรี
โครงการตำรวจประสานโรงเรี
* โครงการตำรวจประสานโรงเรี
ยนยน(1(1ตำรวจ
ตำรวจ
ยน (11 1โรงเรี
ตำรวจ
โรงเรียน)
ย1น)โรงเรียน)
ตร.ตร.
กระทำผิ
กระทำผิดกระทำผิ
ดซ้ซ้ำ ำ ดซ้ำ

แนวทางการพั
แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒฒนานา ฒนา

ตัตัววชีชี้ว้วัดัด:ตั:ระดั
จของการแก้
ไขปั
่น่นคงในปั
บจุบันัน จจุบัน
วระดั
ชี้วบัดบความสำเร็
ความสำเร็
: ระดับความสำเร็
จของการแก้
จของการแก้
ไขปัญญหาความมั
หาความมั
ไขปัญหาความมั
คงในปัจ่นจุจคงในปั

อองกังกันนปราบปราม
และแก้
่น่นคงทางไซเบอร์
ปัปัญญหาการค้
มนุ
นินิยยามของเป้
ามของเป้
นิยามของเป้
าหมาย
าหมาย:า:หน่
หมาย
หน่วยงานที
วยงานที
: หน่่เวกี่เยงานที
กี่ย่ยวข้วข้อองสามารถป้
่เงสามารถป้
กี่ยวข้องสามารถป้
ปราบปราม
องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปั
ไและแก้
ขปัญญหายาเสพติ
หายาเสพติ
ไขปัญหายาเสพติ
ดดปัปัญญหาความมั
หาความมั
ด ปัญหาความมั
คงทางไซเบอร์
่นคงทางไซเบอร์
หาการค้
ปัญาหาการค้
ามนุษษย์ย์รวมถึ
ารวมถึ
มนุษงย์ปังปัญรวมถึ
ญหาหางปัญหา
ความมั
กกษาหรื
ามนุ
างประเทศสหรั
ฐอเมริ
ความมั่น่นคงอื
ความมั
คงอื่น่นๆ่นๆให้
คงอื
ให้ออยู่นยู่ในระดั
ๆ่ในระดั
ให้อบยูบที่ใที่ดนระดั
่ดีขึ้นีขึ้นรวมถึ
บรวมถึ
ที่ดีขงสามารถรั
ึ้นงสามารถรั
รวมถึงสามารถรั
ษาหรืออพักพัฒษาหรื
ฒนาสถานะของประเทศไทยตามรายงานการค้
นาสถานะของประเทศไทยตามรายงานการค้
อพัฒนาสถานะของประเทศไทยตามรายงานการค้
ามนุษษย์ย์ขของกระทรวงการต่
าองกระทรวงการต่
มนุษย์ของกระทรวงการต่
างประเทศสหรั
างประเทศสหรั
ฐอเมริกกาได้
ฐาได้
อเมริกาได้

ับรับการแก้
ผลกระทบต่
ออการบริ
เป้เป้าหมาย
าหมาย
เป้: า:ปัหมาย
ปัญญหาความมั
หาความมั
: ปัญหาความมั
่น่นคงที
คงที่ม่มีอีอยู่นยู่ใคงที
นปั
่ในปัจ่มจจุีอจุบยูบัน่ในปั
ัน(เช่(เช่
จนจุนบปัันปัญญหายาเสพติ
(เช่หายาเสพติ
น ปัญหายาเสพติ
ดดความมั
ความมัด่น่นคงทางไซเบอร์
ความมั
คงทางไซเบอร์
่นคงทางไซเบอร์
การค้
การค้ามนุ
ามนุ
การค้
ษษย์ย์ฯลฯ)
าฯลฯ)
มนุษได้
ย์ได้รฯลฯ)
การแก้
ได้รไับขจนไม่
ไการแก้
ขจนไม่สไส่งขจนไม่
่งผลกระทบต่
ส่งผลกระทบต่
การบริหอหารและ
การบริ
ารและหารและ
พัพัฒฒนาประเทศ
นาประเทศ
พัฒนาประเทศ

แผนย่
แผนย่ออยยแผนย่
: :การป้
การป้
อยอองกั
: งกั
การป้
นนและแก้
และแก้
องกัไนขปั
ไและแก้
ขปัญญหาที
หาที
ไขปั
่ม่มีผญีผลกระทบต่
หาที
ลกระทบต่
่มีผลกระทบต่
ออความมั
ความมั่นอ่นคง
ความมั
คง ่นคง
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* โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

* โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการ กรมประมง
ประมง
* โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
กรมประมง
* โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหา
งาน

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2563 – 2565
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนดังงกล่
่สำคัทญี่สคื�ำอคัเป็
ศทางและเพิ
แผนดั
กล่าวมี
าวมีวัตวถุัตปถุระสงที
ประสงค์
ญนคืกรอบในการกำหนดทิ
อ เป็นกรอบในการก�
ำหนดทิศ่มทาง
ประสิทม่ ธิภประสิ
าพในการป้
องกันและปราบปรามการค้
ามนุษย์ ทั้งในด้
และเพิ
ทธภาพในการป้
องกันและปราบปรามการค้
ามนุานการดำเนิ
ษย์ ทัง้ ในด้นาคดีน
และบังำคัเนิบใช้
กฎหมาย
น การคุ้มการป้
ครองช่อวงกั
ยเหลื
อและการพั
ฒนาและ
การด�
นคดี
และบังการป้
คับใช้องกักฎหมาย
น การคุ
้มครองช่
วยเหลือ
บริหารจัดการข้
อมูลการค้หามนุ
และการพั
ฒนาและบริ
ารจัษย์ดการข้อมูลการค้ามนุษย์

สป.ดส.

* โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์
ของประเทศ
* ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti - Fake News)
* โครงการ/การดำเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเป้าหมายทาง
โทรศัพท์มือถือ
* จัดทำศูนย์การสืบสวนติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
* โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการตรวจตราและเฝ้าระวังภัย

การป้องกันและแก้ไข
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ปัญหาความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 – 2565) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประเทศไทยมีคความมั
วามมั่นคง
ทางไซเบอร์
แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเชิ
หมายเชิงงยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์คคืือประเทศไทยมี
ปลอดภั ย และมี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ ภั ย คุก คามไซเบอร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ สร้างความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วนต่อการดำเนิน
กิจกรรมทางไซเบอร์ ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เสริมสร้ าง
เศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้
ไซเบอร์สเปซอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของไทย
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

ตร.

สป.ดส.

สป.ดส.
สป.ดส.

หน่วยงาน

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา
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แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนา
ฒนา
แผนระดั
แผนระดั
บทีบ่ 3ที่ รองรั
3 รองรั
บบ
แผนระดับที่ 3 รองรับ
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่
นเความมั
การบริ
การบริ
หารจั
หารจั
ดการ
ดการ แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตบิกัตารด้
ิการด้
านการบริ
านการบริ
หารจั
หารจั
ดบการผู
ดทฯการผู
้หประเด็
ลบหนี
้หลบหนี
ข้าเเมื
ข้าอเมื่นง อคง
ระยะที
ง ระยะที
่ 1่ 1
้หลบหนี
ข้เมืาอเมื
ง ่ 1(พ.ศ.
(พ.ศ.
2563
– 2565)
กงานสภาความมั
่นคงแห่
งชาติ
ผู้ห้หผูลบหนี
เข้เข้าเาเมื
2563
– 2565)
สำนัสำนั
กงานสภาความมั
่นคงแห่
งชาติ
้านการบริหารจัดการผู
ลบหนี
องงอระยะที
แผนดั
งกล่งากล่วมีาววมีัตถุวปัตถุระสงค์
เพืเพื่อเ่อพืบริ
ดดการผู
้ห้หลบหนี
เข้เข้าเาเมื
าางงาง
แผนดั
ประสงค์
่อหบริ
หารจั
ดการผู
้หลบหนี
ข้เมืาอเมื
องอย่
บริ
หารจั
ารจั
การผู
ลบหนี
องอย่
งอย่
– 2565) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ภายใต้
ลักการส่
มการเข้
องอย่
กกฎหมายและ
เป็นาเป็ระบบ
ภายใต้
หลัหกการส่
งเสริงเสริ
มการเข้
าเมืาอเมืงอย่
างถูากงถูกฎหมายและ
ุประสงค์เพื่อบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่
งนระบบ
นการเข้
ามาอย่
ดกฎหมาย
มุ่งนเน้การบริ
นการบริ
หารจั
ดการฐานข้
ป้อป้งกัอนงกัการเข้
ามาอย่
างผิาดงผิกฎหมาย
มุ่งเน้
หารจั
ดการฐานข้
อมูลอมูล
ลักการส่งเสริมการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและ
ข้าอเมืงและคนต่
องและคนต่
าวระหว่
วนราชการที
กี่ยอวข้งให้
องให้
ผู้หผูลบหนี
างด้าางด้วระหว่
างส่าวงส่นราชการที
่เกี่ย่เวข้
ย่างผิดกฎหมาย มุ่งเน้นการบริหารจัดการฐานข้
อ้หมูลบหนี
ล เข้าเเมื
นระบบและมี
ประสิ
ธิภาพ
โดยแผนปฏิ
ัติการฯ
ประกอบด้
น 11
ประสิ
ทธิภทาพ
โดยแผนปฏิ
บัตบิการฯ
ประกอบด้
วน ว11
ละคนต่างด้าวระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อเป็
งให้นเป็ระบบและมี
แนวทาง
ะสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วแนวทาง
น 11
การป้
การป้
องกัอนงกัและแก้
นและแก้
ไข ไข ยุทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์
การต่
การต่
อต้อานการก่
ต้านการก่
อการร้
อการร้
าย า(พ.ศ.
ย (พ.ศ.
2562
2562
- 2565)
- 2565)
ปัญาปัหาการก่
หาการก่
อ2562
การร้
อการร้
า-ย2565)
าย
สำนัสำนั
กงานสภาความมั
กงานสภาความมั
่นคงแห่
่นคงแห่
งชาติ
งชาติ
รต่อต้านการก่อการร้
ยญ(พ.ศ.
แผนดั
กล่งากล่
าวมีวมี
อ ประเทศไทยมี
ประเทศไทยมี
ิ กัมุ้ นกัจากการก่
นจากการก่
าย
แผนดั
แผนดั
งงกล่
าเวมี
ป้เาป้เหมาย
ป้าหมาย
าหมาย
คือ คืประเทศไทยมี
ภูมิคภุ้มูมภกัิคมูนุ้มคจากการก่
อการร้
อการร้
ายอการร้
าลดความ
ย ลดความ
ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
่ ย งจากการตกเป็
เป้
าทีโจมตี
อตเป็ลอดจนเป็
น ที่ กน่ อแหล่
เหตุ
่ยงจากการตกเป็
าโจมตี
รือนเป็
น่ก่ทีอเหตุ
่ก่อหเหตุ
นแหล่
พิงและ
เสี
่ยเสีงจากการตกเป็
นเป้นาเป้
โจมตี
หรืนอหเป็
ตรืลอดจนเป็
งตพัลอดจน
กงพิพังกและ
าย คือ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันจากการก่อการร้าย ลดความเสี
ลดความ
อเหตุ
ศักยภาพด้
านการตอบสนองและฟื
้นเข้ฟูมเแข็
ข้มงแข็และลด
ง และลด
ตระเตรี
เหตุ
ศักยภาพด้
านการตอบสนองและฟื
แหล่ยมการก่
งพัยกมการก่
พิงอและตระเตรี
ยมการก่
อเหตุ ศักยภาพด้้นาฟูนการตอบสนอง
เป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุตลอดจนเป็นแหล่งพักเป็
พินงตระเตรี
และ
ความเสี
่ไทยจะเป็
ที่ในการเผยแพร่
แนวคิ
สุพืด้นงโต่
ทีิยมการใช้
่นิยมการใช้
ความ
ความเสี
นพืน้ พืที้น่ในการเผยแพร่
แนวคิ
ดสุดนโต่
ทีที่นง่ในการเผยแพร่
ความ
้น่ยฟูงทีเ่ยข้่ไงที
มทยจะเป็
แข็
ง และลดความเสี
่ยงที่ไทยจะเป็
ตุ ศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูเข้มแข็งและฟื
และลด
รุนคแรง
รุวาม
นแรง
แนวคิ
ดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง
ป็นพื้นที่ในการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้
การป้
การป้
องกัอนงกัและ
นและ
แผนการป้
แผนการป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
ยแห่ยแห่
งชาติ
งชาติ
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564
– –
บรรเทาสาธารณภั
บรรเทาสาธารณภั
ย –
2570
2570
กรมป้
กรมป้
องกัอนงกัและบรรเทาสาธารณภั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย ย
และบรรเทาสาธารณภั
ยแห่งชาติ พ.ศ.ย 2564
งกล่งากล่วอยู
่ระหว่
างเสนอคณะกรรมการป้
องกัอนงกัและบรรเทาสา
แผนดั
าวอยู
่ระหว่
างเสนอคณะกรรมการป้
นและบรรเทาสา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนดั
ธารณภั
ยแห่ยแห่
งชาติ
พิจพารณาให้
ความเห็
นชอบและเสนอต่
อสำนั
กงาน
ธารณภั
งชาติ
ิจารณาให้
ความเห็
นชอบและเสนอต่
อสำนั
กงาน
หว่างเสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
สภาพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
ความเห็
นประกอบการ
สภาพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
ให้คให้วามเห็
นประกอบการ
ิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสำนักงาน
เสนอคณะรั
เสนอคณะรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
อนุอมนุัตมิต่อัตไป
ิต่อไป
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นประกอบการ
ีอนุมัติต่อไป
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ของแผนแม่
บทฯบทฯ
ประเด็
ประเด็
นความมั
นความมั
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การบรรลุ
ผลต่ออการบรรลุ
การบรรลุ
เป้าหมาย
เเป้ป้าาหมาย
หมาย
หน่
หน่วของแผนแม่
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ผลต่ออการบรรลุ
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ของแผนแม่
ประเด็
ความมัา่น่นมชาติ
คง าามชาติ
** โครงการฝึ
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การรักษาความมั่นคง
การรั
กษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั
กร
ภายในราชอาณาจักร

การเฝ้าระวังและ
าระวังนและ
ป้การเฝ้
องกันประเด็
ทาง
ป้องกั
นประเด็
เศรษฐกิ
จทีน่มทาง
ี
เศรษฐกิจอทีความ
่มี
ผลกระทบต่
ผลกระทบต่
มั่นคงอความ
มั่นคง

แนวทางการพัฒนา



แนวทางการพั
ฒนา

ดำเนิ
นการเพืก่อษาความมั
ป้องกันและแก้
ไขปัญหาความมั่นคงในปักจรจุบพ.ศ.
ัน 2563 – 2565 * โครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนการรั
่นคงภายในราชอาณาจั
่งคั่งยัอ่งข่ยืานยผูในจั
ดชายแดนภาคใต้
แผนการรั
กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั
กร พ.ศ. 2563กร– 2565 *1. โครงการตำบลมั
โครงการการเสริ่นมคงมั
สร้างเครื
้นำชุงหวั
มชนประชาธิ
ปไตย
กองอำนวยการรั
กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั
1.2.โครงการการเสริ
างเครือข่ายผู้นำชุมปชนประชาธิ
ปไตย
โครงการเสริมสร้มาสร้งประชาชนประชาธิ
ไตย ตามระบอบประชาธิ
ปไตย
กองอำนวยการรั
คงภายในราชอาณาจั
กร
แผนดั
กล่
าวได้นการขั
เป็นการขั
เคลื
่อนต่
อ่นหน่
วยงาน อำนวยการ
กอ.รมน. ประสานงาน
อำ�นวยการ
แผนดังงกล่
าวเป็
บเคลืก่อบษาความมั
นต่
อหน่
วยงาน
กอ.รมน.
2. โครงการเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย ตามระบอบประชาธิปไตย
แผนดั
าวเป็กำ�กั
นการขั
อหน่
วยงาน บกอ.รมน.
ประสานงาน
บดูบแเคลื
ลและเสริ
มวนราชการที
การปฏิ
ตั ่รขิ ับองส่
วอำนวยการ
นราชการที
ผิดาชอบ
กำกับดูงแกล่ลและเสริ
มการปฏิ
บ่อัตนต่
ิของส่
ผิดชอบแผนปฏิ
บประสานงาน
ัตร่ ิกบั ารด้
น... อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กำกั
บดูแบลและเสริ
การปฏิ
บัติของส่
่รับผิดชอบแผนปฏิ
บัติการด้
าน...
แผนปฏิ
ตังการขั
กิ ารด้บามน...
และรวมถึ
งบการขั
บเคลือ่ กนการปฏิ
ภาคส่
และรวมถึ
เคลื
่อนการปฏิ
ัตวิงนราชการที
านของทุ
ภาคส่
วนบตั ให้งิ านของทุ
ประสานสอดคล้
อวนง 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง
มเชิงปฏิอบงัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง
งคม และการเมื
และรวมถึ
งการขั
บเคลื
่องกันการปฏิ
วานงมีให้ปประสิ
ให้
ระสานสอดคล้
เพื่อบให้ัตกิงานของทุ
ารแก้
ไขปักนภาคส่
ญหาความมั
่นระสานสอดคล้
คงเป็
ไปอย่เ กิอาดงง ด้3.านสัการประชุ
กั นปเพื
่ อ ให้
ก ารแก้
ไอขปั
ญนหาความมั
่ น คงเป็
ไปอย่
ท ธิ ภนาพ
งคม และการเมื
องมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ
การสานเสวนาส่
งเสริ
มีกัประสิ
ธิภก ารแก้
าพ เกิไ ขปั
ดประสิ
ทธิาผหมายของยุ
ลตามเจนตนารมณ์
แปละเป้
นประสิ
เพืทธิ่ อผทให้
ญ หาความมั
่ น คงเป็ นทไปอย่
า งมี
ระสิ
ทาธิหมายของ
ภองกั
าพบแผน
เ กิ ด ด้4.านสั
ลตามเจตนารมณ์
และเป้
ธศาสตร์
ชาติ
สอดคล้
ส่วนร่วมและปรึกษาหารือ
5. การสานเสวนาส่
การเทิดทูนสถาบังนเสริ
หลัมกการมี
ของชาติ
ยุปฏิ
ทธศาสตร์
ชาติแผนพั
สอดคล้
งกับแผนปฏิ
รูปงประเทศ
ฒนาเศรษฐกิ
ประสิ
ธิผลตามเจตนารมณ์
แอละเป้
าหมายของยุ
ทคมแห่
ธศาสตร์
ชแผนพั
าติ นโยบายและแผน
สอดคล้
องกับแผนจ 4.
ร ู ปทประเทศ
ฒ นาเศรษฐกิ
จ และสั
ง ชาติ
ดทูนสถาบันหลักของชาติ
โครงการขยายผลโครงการอั
นเนื่องมาจากพระราชดำริ
และสั
ง คมแห่
งแผนพั
ชาติ ่นฒนโยบายและแผนระดั
ชาติ
ว่ าจด้นโยบายและแผน
วยความมั
่ นคง 5.6. การเทิ
ปฏิ
ประเทศ
นาเศรษฐกิ
จ และสั ง คมแห่
ง ชาติ
ระดัรบู ปชาติ
ว่าด้วยความมั
คงแห่
งชาติ และแผนแม่
บบทเฉพาะกิ
ภายใต้
ยุทธศาสตร์
การดำเนินโครงการปราชญ์รน่วเนื
มใจ่องมาจากพระราชดำริ
สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
แห่
และแผนแม่
บทเฉพาะกิ
จภายใต้
ุทธศาสตร์
เป็องนคืผลอ 6.7. โครงการขยายผลโครงการอั
ระดั
ด้วยความมั่นคงแห่
งชาติ
ทเฉพาะกิ
ชาติงบอชาติ
ันชาติ
เป็นว่าผลมาจากสถานการณ์
โควิและแผนแม่
ด-19
รวมทับ้งยแผนระดั
บจทีภายใต้
่ 3ชาติ
ทีเ่ กีอย่ยัุทนวข้ธศาสตร์
มาจากสถานการณ์
โควิด - 19โควิรวมทั
แผนระดั
บที่บ3ที่ ที3 ่เทีกีเ่ ่ยกีวข้
ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
ด-19 ้งรวมทั
้งแผนระดั
่ยวข้อองง คือ 7. การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

กรมการข้าว
กรมการข้
กอ.รมน.าว
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
โครงการที
่ส่งบผลต่
การบรรลุ
เป้าหมาย
ของแผนแม่
ทฯ อประเด็
นความมั
่นคง
ของแผนแม่
ทฯ ประเด็นความมั
่นคง นร่วมกั บ สำนักงาน
านการสืบบสวนสอบสวนคดี
อ าญาฟอกเงิ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) * การบูรณาการด้
รณาการด้
กงาน
แผนยุทธศาสตร์
ละแผนปฏิ
บัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563
วยงานที
่เกี่ยวข้อางนการสืบสวนสอบสวนคดีอ าญาฟอกเงินร่ วมกั บ สำนั
ปปง.
สำนักแงานป้
องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น - 2565) *หน่การบู
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปปง.
สำนั
กงานป้ททอธศาสตร์
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
แผนดังงกล่
กล่าาวได้
วได้
ำ�หนดยุ
ธศาสตร์
ในการดำ�เนิ
นงานไว้3 ยุ3ทยุยุธศาสตร์
ททนธศาสตร์
แผนดั
กกำหนดยุ
ในการดำเนิ
นงานไว้
ได้แไได้
ก่ด้ แ1)ก่ * การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย สำนักงาน
ธศาสตร์
การกำกั
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ
บัติตามกฎหมายว่
กงาน
องกันบและปราบปรามการฟอกเงิ
นและกฎหมายว่
าด้วยการป้าอด้งกัวนย สำนั
ปปง.
แผนดั
งธศาสตร์
กล่าดวได้
นการดำเนิ
งานไว้
ยุทอธศาสตร์
ด้อดคล้
แอก่งกัอ1)อนงง *การป้
ยุททธศาสตร์
ดำหนดยุ
้านการป้
อ:ยกระดั
น :บใยกระดั
บการดำ�เนิ
น3การด้
านนการป้
า้ กนการป้
องกัทนนธศาสตร์
:งกัยกระดั
บการดำ�เนิ
การด้
นการป้
กงกั
นให้ให้สไสอดคล้
ยุ1)ทยุธศาสตร์
้าดนการป้
องกั
การดำเนิ
นนนการด้
าานการป้
งกั
องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
ยการป้องกัน
ปปง.
และปราบปรามการสนั
บสนุนทางการเงินนและกฎหมายว่
แก่การก่อการร้าด้าวยและการแพร่
ยุกัให้ทบสธศาสตร์
น่ย:ยกระดั
บธศาสตร์
การดำเนินดการด้
านการป้
องกับนการบั
ให้:สยกระดั
อดคล้
อบง การป้
อดคล้ดอ่ย้างกังนการป้
บ2)ความเสี
ง 2)ดยุ้าทนการปราบปราม
้านการปราบปราม
ความเสี
ยุ อทงกั
ธศาสตร์
: ยกระดั
งคั บ ใช้
บสนุนทางการเงิ
แก่การก่
ยและการแพร่
ขยายอาวุ ธ ที ่ ม ี อ นุ ภ าพทำลายล้
า งสู งนของผู
้ ม ี หอน้การร้
า ที ่ ราายงานการทำ
กัการบั
บ ความเสี
ยุ ท ธศาสตร์
ด ้ าทนการปราบปราม
งคัฒบนา
ใช้ และปราบปรามการสนั
งคับใช้า่ยกงมีงฎหมายอย่
งมีประสิ
ธิภทาพและประสิ
ผธศาสตร์
ล และบด3)การบั
ยุทธศาสตร์
กฎหมายอย่
ป2)ระสิ
ธิภาาพและประสิ
ธิผล และ 3) ทยุ:ทธิยกระดั
้านการพั
ธุรกรรม ธ ที ่ ม ี อ นุ ภ าพทำลายล้ า งสู ง ของผู ้ ม ี ห น้ า ที ่ รายงานการทำ
กฎหมายอย่
งมีประสิกกรให้
ทรธิ:ภมพัาพและประสิ
ทธิผมลปี และ
ทธศาสตร์
ด้านการพั
ด้านการพั
นาองค์
นาองค์
รให้
ระสิท3)ธิบภยุาลาพและธรรมาภิ
บาลฒนันาน้ ขยายอาวุ
องค์
กร : พัฒานาองค์
ีปฒระสิ
ทธิภกาพและธรรมาภิ
นั้น ส่งผลต่
อการบรรลุ
องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวน
องค์
กหมายของแผนย่
ร :อพัการบรรลุ
ฒนาองค์อกเยของแผนแม่
มีประสิทบธิทด้
ภาพและธรรมาภิ
บาล่ น คงโดยตรง
นับ้นอาทิ
ส่งผลต่
ออาทิ
การบรรลุ
ส่งาผลต่
ป้รให้
หมายของแผนย่
ทด้
านความมั
น่ การ
คง ธุ*รป้กรรม
หมายของแผนย่
น่ คงโดยตรง
การดำ�เนิ
นการ
เป้
อายของแผนแม่
บานความมั
ทด้อายของแผนแม่
นความมั
คดีพิเศษ
เป้
อาทิ อการ
โดยตรง
นกี่ยการกั
บทรั
พบย์ทด้
สดนิ มูาทีลนความมั
เฐานตามกฎหมายว่
่ กีย่ วข้องกั
บลการกระทำ�ความผิ
กับาทรัหมายของแผนย่
ย์สอาทิ
นิ ทีบเ่ ทรั
กีย่ การดำ�เนิ
าด้วยการป้
งกัานด * ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวน
ดำเนิ
นพการกั
พวข้ย์อสงกั
ินอทีบยของแผนแม่
่เการกระทำ�ความผิ
วข้องกั
บการกระทำความผิ
ด่ นมูคงโดยตรง
ฐานตามกฎหมายว่
คดีพิเศษ
นงกัการตั
ดอวงจรอาชญากรรม
หรือสกัดกั้นการนำ�าน
มูและปราบปรามการฟองเงิ
ฐานตามกฎหมายว่
งกันและปราบปรามการฟองเงิ
นการกั
พย์สินที่เกีาน่ยด้วข้วเป็อยการป้
บการกระทำความผิ
ดมูลฐานตามกฎหมายว่
ด้ดำเนิ
วลยการป้
องกับทรั
นและ
ทรัวนยการป้
พการตั
ย์สินทีอดงกั
่ได้วงจรอาชญากรรม
ไปใช้
ระโยชน์
่งช่วยสนับหรื
นการ
หรืดปอวงจรอาชญากรรม
สกัดกั้นซึการนำ�ทรั
พสนุย์อสนสกั
ินการดำ�เนิ
ทีด่ไกัด้้นจการนำ
ากการ
ด้เป็
นจากการกระทำ�ผิ
และ น เป็ นดการตั
ปราบปรามการฟอกเงิ
เพื่อพป้ย์อสงกัิ นดนทีไปใช้
และแก้
ไขปัญนหความมั
คงในปั
จจุบนปันการดำ�เนิ
กระทำ�ผิ
ประโยชน์
ช่ว่นยสนั
สนุ
นนการ
และ
ปราบปรามการฟอกเงิ
เป็ซึนง่ การตั
ดวงจรอาชญากรรม
หรื
สกัอ่ ดป้บกัอสนุ
้นงกัการนำ
ทรั
่ได้จ ากการกระทำความผิ
ดบไปใช้
ระโยชน์นซึการเพื
่ งช่อว ยสนั
แก้พไขปั
จุบญนั หาความมั
ทรั
ย์นการเพื
สญิ นหความมั
ที ่ไ่อด้ป้จอากการกระทำความผิ
ด ไปใช้่นปคงในปั
ระโยชน์
ดำเนิ
งกัน่ นคงในปั
และแก้จไขปั
จจุบซึัน่ งช่ ว ยสนับ สนุนการ

แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนระดับที่ 3 รองรับ

2-11
2-11
หน่วยงาน
หน่วยงาน
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แนวทางการพัฒนา



โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

8. การชุมชนสัมพันธ์
9. โครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
10. โครงการทบทวนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่
กระทบต่อความมั่นคง
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของ
คนต่างด้าวแบบถูกกฏหมาย
12. โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว
13. โครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ
14.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
15. โครงการประสานงานเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิด
กฎหมาย (IUU Fishing)
16. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17. โครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปราบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่า
ไม้และทรัพยากรป่า
18. โครงการเพชรในตม
19. โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
20. การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 21. การพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย
ด้านนความมั่นคง ประกอบด้วย เป้าหมายรวมจ�ำนวน 10 เป้าหมาย 22. การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง
14 ตัวชี้วัด 10 แผนงาน และ58 โครงการส�ำคัญ
23. การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
24. การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
25. การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน. (ระยะที่ 2)

แผนปฏิ
าาน...
ของส่
วนราชการที
่รับ่รผิับดผิชอบแนวทางการพั
ฒนาฒได้นาแก่ได้
น...
ของส่
วนราชการที
แก่
แผนปฏิบบบัตัตัติกิการด้
ิการด้
ารด้
าน...
ของส่
วนราชการที
่รดับชอบแนวทางการพั
ผิดชอบแนวทางการพั
ฒการ
นา
่นคงและผลประโยชน์
แห่งพชาติ
ทีแ่ชห่าดแดน
มสร้าง
รัการรั
แห่งชาติ
ื้นทีพ่ชื้นายแดน
การเสริ
างความ
ได้กษาความมั
แก่กษาความมั
การรั่นกคงและผลประโยชน์
ษาความมั
่นคงและผลประโยชน์
งชาติ
พการเสริ
ื้นมทีสร้่ชายแดน
่นมคงและผลประโยชน์
แห่งทชาติ
ทางทะเล
หลั
กของชาติ
มัความมั
่นคงและผลประโยชน์
งชาติ
างทะเล
ความมั
นหลักนของชาติ
การเสริ
สร้างความมัแน่ ห่คงและผลประโยชน์
แความมั
ห่่นงคงสถาบั
ชาติ่นทคงสถาบั
างทะเล
ความมั
น่ การ
คง
การพั
ฒ
นาด้
า
นการเมื
อ
ง
การสร้
า
งความรั
ก
ความสามั
ค
คี
ป
รองดงแผนระดั
บ
ที
่3
พัสถาบั
ฒนาด้
านการเมื
อง การสร้
ความสามั
ปรองดองแผนระดั
นหลั
กของชาติ
การพัางความรั
ฒนาด้ากนการเมื
องคคีการสร้
างความรักความ
รองรั
การเสริบมทีสร้่ า3งความมั
ษย์และความปลอดภั
สามัคบคีของคนในชาติ
ปรองดงแผนระดั
รองรับ่นคงของมนุ
ของคนในชาติ
การเสริมสร้ยาในง
ชีความมั
วิตและทรั
พย์สินการป้
งกันและปราบปรามยาเสพติ
ด การป้
นและแก้
น่ คงของมนุ
ษย์แอละความปลอดภั
ยในชีวติ และทรั
พย์อสงกั
นิ การป้
องกัไนข
ปัและปราบปรามยาเสพติ
ญหาการค้ามนุษย์ การบริหดารจัการป้
ดการผู
้หลบหนี
เข้าเมืไอขปั
ง การป้
องกันและแก้
องกั
นและแก้
ญหาการค้
ามนุษไขย์
ปัญหาการก่อการร้าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การเฝ้า
การบริห ารจัด การผู ้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง การป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หา
ระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การแก้ไข
การก่อการร้าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การเฝ้าระวัง
ปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
และป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคง การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางพลังงาน การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ การรักษาความ
ความมั่นคงเฉพาะกรณี การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
มั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ความมัน่ คงทางพลังงาน การรักษาความมัน่ คงด้านอาหารและน�ำ้ การรักษา
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ
การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไข
แก้ไหาความมั
ขปัญหาความไม่
สงบในจั
งหวั
ดชายแดนใต้
การเสริน่ คง
มสร้และการขั
า่นงความมั
น่ คง
น่ ่นคงทางไซเบอร์
การบูการบู
รณาการข้
อมูลด้อานความมั
บเคลือ่ น
ปัญหาความมั
คงทางไซเบอร์
รณาการข้
มูลด้านความมั
คง และการ
จชากภั
ทุจริชตาติการพั
ฒประกอบด้
นาประเทศเพื
ความมั
วยเหลื
ยุทบธศาสตร์
ดยา้ นนความมั
เป้า่อหมายรวมจำ�นวน
10 เป้
าหมายอ
ขัของชาติ
เคลื่อนยุ
ทาติธศาสตร์
ดน่ ้าคง
นความมั
่นคงวยประกอบด้
วย เป้่นาคงและช่
หมายรวมจำนวน
ประชาชน
การป้
และแก้
ไ ขปั58ญญหาความมั
14 เป้
ตัวาชีหมาย
้วัด 1014
แผนงาน
และ58
โครงการสำ�คั
10
ตัวชีอ้วัดงกั
10นแผนงาน
และ
โครงการสำคั่ นญคงทางไซเบอร์
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แนวทางการพั
แนวทางการพัฒฒนา
นา



แผนระดั
แผนระดับบทีที่ ่33รองรั
รองรับบ
26.
26.การขั
การขับบเคลื
เคลื่อ่อนการปฏิ
นการปฏิบบัตัติงิงานของคณะกรรมการอำนวยการรั
านของคณะกรรมการอำนวยการรักกษา
ษา
ความมั
ความมั่น่นคงตาม
คงตามพ.ร.บ.
พ.ร.บ.รัรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงภายในราชอาณาจั
คงภายในราชอาณาจักกรร
27.การบู
การบูรรณาการแนวทางป้
ณาการแนวทางป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาความมั
หาความมั่น่นเฉพาะเรื
เฉพาะเรื่อ่องง
27.
28. การสร้
การสร้าางโอกาสเชิ
งโอกาสเชิงงกลยุ
กลยุททธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางง กอ.รมน.และส่
กอ.รมน.และส่ววนราชการ
นราชการ
28.
ภายนอก
ภายนอก
29.การขั
การขับบเคลื
เคลื่อ่อนมาตรการป้
นมาตรการป้อองกังกันนและแก้
และแก้ไไขปั
ขปัญญหาความมั
หาความมั่น่นคงคง
29.
30.การเสริ
การเสริมมสร้สร้าางและพั
งและพัฒฒนาเครื
นาเครืออข่ข่าายการบู
ยการบูรรณาการความมั
ณาการความมั่น่นคงระหว่
คงระหว่าางง
30.
กอ.รมน.และส่
และส่ววนราชการภายนอก
นราชการภายนอก
กอ.รมน.
31.การติ
การติดดตามสถานการณ์
ตามสถานการณ์คความมั
วามมั่น่นคงแบบเฉพาะพื
คงแบบเฉพาะพื้น้นทีที่ ่
31.
32.การรวบรวมข้
การรวบรวมข้ออมูมูลลเชิเชิงงพืพื้น้นทีที่ ่
32.
33.การแก้
การแก้ไไขปั
ขปัญญหาหนี
หาหนี้น้นอกระบบอย่
อกระบบอย่าางบูงบูรรณาการและยั
ณาการและยั่ง่งยืยืนน
33.
34.การประชุ
การประชุมมเชิเชิงงปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการด้
ารด้าานการแก้
นการแก้ไไขปั
ขปัญญหาอาชญากรรมข้
หาอาชญากรรมข้าามชาติ
มชาติ
34.
35.การพั
การพัฒฒนาระบบราชการ
นาระบบราชการ
35.
36.การประชุ
การประชุมมนขต.
นขต.กอ.รมน.
กอ.รมน.
36.
37.การปฐมนิ
การปฐมนิเทศผู
เทศผู้บ้บริริหหารประจำปี
ารประจำปีขขององกอ.รมน.
กอ.รมน.
37.
38.การฝึ
การฝึกกและทดสอบแผนรั
และทดสอบแผนรักกษาความมั
ษาความมั่น่นคงภายในราชอาณาจั
คงภายในราชอาณาจักกรร
38.
39.การจั
การจัดดงานสรุ
งานสรุปปผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงิงานและการแถลงแผนการปฏิ
านและการแถลงแผนการปฏิบบัตัติงิงาน
าน
39.
ประจำปี
ประจำปี
40.การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการแผนการพั
การแผนการพัฒฒนาพื
นาพื้น้นทีที่เพื่เพื่อ่อเสริ
เสริมมความมั
ความมั่น่นคงของชาติ
คงของชาติ
40.
41.การประสานงานและขั
การประสานงานและขับบเคลื
เคลื่อ่อนกลไกการปฏิ
นกลไกการปฏิบบัตัติงิงานตามแผนแม่
านตามแผนแม่บบทท
41.
นความมั่น่นคงคง
ด้ด้าานความมั

โครงการที
โครงการที่ส่ส่ง่งผลต่
ผลต่ออการบรรลุ
การบรรลุเเป้ป้าาหมาย
หมาย
ของแผนแม่
ของแผนแม่บบทฯ
ทฯประเด็
ประเด็นนความมั
ความมั่น่นคง
คง
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กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.

42. การอำนวยการ ประสานงาน เสริ ม สร้ า ง การขั บ เคลื ่ อ น แผน
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน.ภาค,กอ.
รมน.จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
43. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
44. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย
45. การตรวจสอบภายใน
46. การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.
47. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรม
และคนเข้าเมือง
48. การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง
49. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการแถลงผลงาน
50. การอำนวยการ และบูรณาการปฏิบัติการรักษาความสงบภายในประเทศ
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโครงการสำคัญ
51. การประสานงาน และขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
ด้านความมั่นคง 12 ด้าน
52. โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
53. การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374
54. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์
55. การประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง
56. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหาร
จัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
57. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง
58. การวิวัฒน์วิทยาการด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.

กอ.รมน.
กอ.รมน.
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หน่วยงาน

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
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การรักษาความมั่นคง แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2562 - 2565)
และผลประโยชน์ของ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชาติพื้นที่ชายแดน แผนดังกล่าวกำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจ ของหน่ว ยงานความ
มั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
บริเวณชายแดนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะประชาคมความ
มั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาบริเวณชายแดน ดังนี้
1) ปั ญ หาเส้ น เขตแดน 2) ปั ญ หาผู ้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง 3) ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ 4) ปัญหายาเสพติด 5) ปัญหาการค้าสิ่ง ผิ ด
กฎหมาย และ 6) ปัญหาความมั่นคงอื่นๆ โดยให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่
บริเวณชายแดนที
วณชายแดนที่มมีอี อาณาเขตติ
าณาเขตติดดต่ต่ออกักับบประเทศรอบบ้
ประเทศรอบบ้านและพื
า นและพื้น้ นทีที่ท่ี
ที่เ่ยกีวข้
่ยวข้ององครอบคลุ
31 จัจังงหวั
หวัดดทางบก
ทางบก และ 23 จังหวัดทางทะเล โดย
เกี
ครอบคลุมม 31
มีเป้าประสงค์ที่จะให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
นำไปสู่แผนการพัฒนาได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยแผนบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา



โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

หน่วยงาน
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิ
บัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
– อ2565)
กระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
และสิ2563
่งแวดล้
ม
กระทรวงทรั
ยากรธรรมชาติ
แวดล้อแมละมาตรการ
แผนดังกล่าวมุ
่งเน้นการขัพบเคลื
่อนและผลักดัแนละสิ
ยุท่งธศาสตร์
แผนดั
งกล่าวมุร ั่งกเน้ษ์นคุการขั
บเคลืฟื่อ้ นนและผลั
กดันทยุรัทพธศาสตร์
และมาตรการ
ด้ า นการอนุ
้ ม ครอง
ฟู และใช้
ยากรธรรมชาติ
แ ละ
ด้สิ่งาแวดล้
นการอนุ
ษ์ คุ ้ ม ครอง ฟื ้ น ฟู และใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
อมอย่ร ัากงเหมาะสม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

- โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และ
- โครงการป้
องกัานและปราบปรามการบุ
กรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และ
แก้
ไขปัญหาไฟป่
และหมอกควัน
ไขปัญหาไฟป่
และหมอกควัน
-แก้โครงการป้
องกัานและปราบปรามการตั
ดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
และปราบปรามการตัดกไม้
ำลายป่าระดั
บจังหวัด
- โครงการป้องกันและปราบปรามการบุ
รุกททำลายทรั
พยากรธรรมชาติ
- โครงการป้
และปราบปรามการบุ
กรุกบทำลายทรั
และสิ
่งแวดล้อองกั
ม นโดยบู
รณาการอากาศยานกั
ภาคพื้นดิพนยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

หมายเหตุ : กห. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนระดับ 3 เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ : กห. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนระดับ 3 เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนา

การพัฒนาประเทศ
การพั
ฒนาประเทศ
เพื
่อความมั
่นคงและ
ความมั
่นคงและ
ช่เพืว่อยเหลื
อประชาชน
ช่วยเหลื
การพิ
ทักอษ์ประชาชน
และฟื้นฟู
การพิ
ทักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัและสิ
พยากรธรรมชาติ
่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการป้ฒ
องกั
นและแก้
ญหาการทำประมงผิ
ดกฎหมาย ทางทะเล
-* โครงการพั
นาประสิ
ทธิไภขปัาพการตระหนั
กรู้ภาพสถานการณ์
- โครงการพัDomain
ฒนาประสิ
ทธิภาพการตระหนั
(Maritime
Awareness:
MDA) กรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล
Domain
Awareness:
-(Maritime
โครงการการแบ่
งเขตพื
้นที่การใช้MDA)
ประโยชน์ทางทะเล (Marine Spatial
- โครงการการแบ่
Planning:
MSP) งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล (Marine Spatial
Planning: MSP)
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางทะเล
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางทะเล

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 – 2565
แผนความมัสำนั
่นคงแห่
งชาติทางทะเล
พ.ศ.งชาติ
2558 – 2565
กงานสภาความมั
่นคงแห่
กงานสภาความมั
่นคงแห่
งชาติ ปไตย บูรณภาพ
แผนดังกล่าวมีวัตถุสำนั
ประสงค์
เพื่อปกป้องและรั
กษาอำนาจอธิ
แผนดั
าวมีสิวทัตธิถุอปธิระสงค์
่อปกป้องและรักษาอำนาจอธิ
ปไตย บูยรคุณภาพ
แห่งดินงกล่
แดน
ปไตย เพื
และขอบเขตของชาติ
ทางทะเลจากภั
กคาม
แห่
แดน ตลอดจนส่
สิทธิอธิปไตยงเสริ
และขอบเขตของชาติ
ทางทะเลจากภัยคุกคาม
ทุกงรูดิปนแบบ
มศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์
ทุของชาติ
กรูปแบบ
ตลอดจนส่
งเสริอมง ศัรักกยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์
ทางทะเล
เพื่อปกป้
ษา ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ของชาติทางทะเล
่อปกป้
อง รัสก่วษา
้นฟูทรัพกยากรและสิ
่งแวดล้้ออหาม
ทางทะเล
รวมทั้งส่เพื
งเสริ
มการมี
นร่วฟืมของทุ
ภาคส่วน โดยเนื
ทางทะเล
้งส่งเสริ
มการมีส6่วนร่
มของทุก37ภาคส่
วน โดยเนืน้อการ
หา
ยุทธศาสตร์รวมทั
ของแผนฯ
กำหนดไว้
ยุทวธศาสตร์
แนวทางดำเนิ
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 37 แนวทางดำเนินการ

การรักษาความมั่นคง
การรั
กษาความมั่นขคง
และผลประโยชน์
อง
และผลประโยชน์
ชาติทางทะเลของ
ชาติทางทะเล

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
โครงการที
่ส่งบผลต่
การบรรลุ
เป้าหมาย
ของแผนแม่
ทฯ อประเด็
นความมั
่นคง
ของแผนแม่
ประเด็นความมัดกฎหมาย
่นคง
* โครงการป้องกั
นและแก้ไขปับญทฯหาการทำประมงผิ

แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนระดับที่ 3 รองรับ

แนวทางการพั
ฒนา

แนวทางการพัฒนา



อส.
อส.
สป.ทส.
สป.ทส.
สป.ทส.

กรมประมง
กรมประมง
ศรชล.
ศรชล.
กรมทรัพยากร
กรมทรั
พยากร
ทางทะเลและ
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง
ชายฝัา่งท่า
กรมเจ้
กรมเจ้าท่า

2-16
2-16
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การปกป้องอธิปไตย
และผลประโยชน์ของ
ชาติในภาพรวม
การปกป้องอธิปไตย
และผลประโยชน์ของ
ชาติทางบก
การปกป้องอธิปไตย
และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล
การปกป้องอธิปไตย
และผลประโยชน์ของ
ชาติทางอากาศ
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

พ.ศ. 2563 –- ๒๕๖๕
2565
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๓
กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
แผนดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา คือ การเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ คือ ความสัมพันธ์
และความร่วมมือทางทหารมีความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากมิตรประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑
2561 - ๒๕๖๕)
2565) กองบัญชาการกองทัพไทย
ระยะที่ ๑1 (พ.ศ.
แผนดังกล่าวมีประเด็นและเนื้อหาครอบคลุม ๔4 แนวทางการพัฒนา
2)
1) การปกป้
ของชาติ
ในภาพรวม
๒)
ได้แก่ก่ ๑)
การปกป้อองอธิ
งอธิปปไตยและผลประโยชน์
ไตยและผลประโยชน์
ของชาติ
ในภาพรวม
2)
การปกป้
องอธิ
ปไตยและผลประโยชน์
ทางบกทางบก
3) การปกป้
องอธิปไตย
การปกป้
องอธิ
ปไตยและผลประโยชน์
ของชาติ
๓)
อง
3) การปกป้
และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
4) การป้
ปไตยและ
4)นอธิ
อธิ ป ไตยและผลประโยชน์
ข องชาติและ
ท างทะเล
และองกั๔)
การปกป้
อง
ผลประโยชน์
ของชาติทางอากาศ
อธิปไตยและผลประโยชน์
ของชาติทางอากาศ

การแก้ไขปัญหาความ หมายเหตุ : ในปัจจุบันยังไม่มีแผนระดับ 3 ที่รองรับแนวทางการพัฒนา
มั่นคงเฉพาะกรณี

แนวทางการพัฒนา



- การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
- การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
- การพัฒนามาตรฐานในการปฏิบตั ิการเพื่อสันติภาพและสร้างการยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศ
- การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

บก.ทท.

หน่วยงาน
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และองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๖6 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
1) พั ฒนาความพร้ อมขององค์ การและบุ คลากรในการเป็ นประชาคม
๑)
2) ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางทหารกับต่างประเทศและ
อาเซียน ๒)
3) พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและ
ยุทธศาสตร์อาเซียน ๓)
สร้างการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ๔)
4) การแสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุง
5) พัฒนาเสริมสร้าง
ร่วมกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ๕)
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์กร
6) ยกระดับกลไกด้านความมั่นคง รักษาระดับและ
ระหว่างประเทศ และ ๖)
ขยายกรอบความร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ

มิตรประเทศ และ
องค์การนานาชาติ

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

แผนระดับที่ 3 รองรับ

แนวทางการพัฒนา



หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

หน่วยงาน

การป้องกันและแก้ไข
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ปัญหาความไม่สงบ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรอบทิศทางหลั
ศทางหลั
กในการแก้
หาจั
งหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีญ
กในการแก้
ไขปัญไขปั
หาจัญงหวั
ดชายแดนภาคใต้
โดยมีสาระสำคั
ในจังหวัดชายแดน เป็นนกรอบทิ
ครอบคลุมทัญ้งด้ครอบคลุ
านความมัม่นทัคงและด้
านการพั่นฒคงและด้
นา รวมทัา้ง นการพั
คำนึงถึงฒ
ความสอดคล้
สาระสำ�คั
้งด้านความมั
นา รวมทัอ้ง
ภาคใต้
กับวิถงีชถึีวงิตความสอดคล้
ของประชาชนในพื
คำ�นึ
องกั้นบทีวิ่ ถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

* พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and
มหาวิทยาลัย
Mathematics Program : SMP) และห้องเรียนแกนนำนักธุรกิจ
ราชภัฏยะลา
รุ่นเยาว์ (Young Business Leaders Program : YBLP) ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
* ศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต้
ป.ป.ท.
* บูรณาการสอบสวนคดีดด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมสอบสวน
โดยใช้กลไกการสอบสวนตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
คดีพิเศษ
* พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and
มหาวิทยาลัย
Mathematics Program : SMP) เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา
สงขลา
เสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ
นครินทร์
ในจังหวัดปัตตานี
* พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง 2. วัดสถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย และ 3. ปริมาณการ
เข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เป้าหมาย : ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ
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แผนย่
แผนย่
อยอ:ยการพั
: การพั
ฒนาศั
ฒนาศั
กยภาพของประเทศให้
กยภาพของประเทศให้
พร้พอร้มเผชิ
อมเผชิ
ญภัญยภัคุยกคุคามที
กคามที
่กระทบต่
่กระทบต่
อความมั
อความมั
่นคงของชาติ
่นคงของชาติ
แผนย่อย : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
าหมาย: หน่
: หน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองทำงานอย่
ประสิ
ภาพเพิ
้น และแผนเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
ีความทั
นสมั
ยและปฏิ
เป้าเป้หมาย
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองทำงานอย่
างมีาปงมีระสิ
ทธิทภธิาพเพิ
่มขึ่ม้นขึและแผนเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
มีคมวามทั
นสมั
ยและปฏิ
บัตบิได้ัตจิได้ริงจริง
เป้าหมาย : หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ยามเป้
าหมาย: การมี
: การมี
ระบบบริ
หารจั
ดการด้
านการข่
ซึ่งครอบคลุ
งการพั
ฒนาศั
กยภาพของบุ
คลากรวิธวิีกธารรวบรวม
ีการรวบรวมแลกเปลี
แลกเปลี
น แจ้
อนข้
าวสาร
1) 1)นิยนิามเป้
าหมาย
ระบบบริ
หารจั
ดการด้
านการข่
าวทีาวที
่ดี ซึ่ด่งี ครอบคลุ
มถึมงถึการพั
ฒนาศั
กยภาพของบุ
คลากร
่ยน่ยแจ้
งเตืงอเตืนข้
อมูอลมูข่ลาข่วสาร
1) นิยามเป้าหมาย : การมีระบบบริหารจัดการด้านการข่าวที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิธีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
และกลไกการบริ
หารจั
ดการด้
านการข่
ว รวมถึ
ฒนาสภาพแวดล้
อมการทำงานที
อหน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองตลอดจนมี
ตลอดจนมี
การพั
ฒนา
และกลไกการบริ
หารจั
ดการด้
านการข่
าวารวมถึ
งพังฒพันาสภาพแวดล้
อมการทำงานที
่เอื้อ่เอืต่้อต่หน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรอง
การพั
ฒนา
และกลไกการบริหารจัดการด้านการข่าว รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ตลอดจนมีการพัฒนา
กยภาพระบบการเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
อมแห่
งชาติ
สามารถรั
บภาวะไม่
ปกติความท้
ความท้
าทายและความเสี
และความเสี
านความมั
ศักศัยภาพระบบการเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
ให้พให้ร้พอร้มแห่
งชาติ
ให้สให้ามารถรั
บมืบอมืกัอบกัภาวะไม่
ปกติ
าทาย
่ยงด้่ยงด้
านความมั
่นคง่นคง
ศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับภาวะไม่ปกติ ความท้าทาย และความเสี่ยงด้านความมั่นคง
: ประสิ
ภาพของหน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองไม่
้อยกว่
อยละ8080
2) 2)ตัวตัชีว้ ชีัด้ว:ัด ประสิ
ทธิทภธิาพของหน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองไม่
น้อนยกว่
าร้อาร้ยละ
2) ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) 3)องค์องค์
ประกอบการชี
้วัด้วความสำเร็
จของเป้
าหมาย
ฒนาศั
กยภาพบุ
คลากรด้
านการข่
าว า2.ว 2.การรวบรวม
่ยน่ยแจ้
งเตืงอเตืนข้อนข้
อมูอลมูข่ลาวสาร
หารหาร
ประกอบการชี
ัดความสำเร็
จของเป้
าหมาย: 1.: 1.การพั
การพั
ฒนาศั
กยภาพบุ
คลากรด้
านการข่
การรวบรวมแลกเปลี
แลกเปลี
น แจ้
ข่าวสาร3. 3.การบริ
การบริ
3) องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย : 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการข่าว 2. การรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร 3. การบริหาร
จัดจัการด้
านการข่
าว า4.ว 4.สภาพแวดล้
อมที
่เอื้อ่เอืต่้อต่หน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรอง
ฒนาศั
กยภาพระบบการเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
ดการด้
านการข่
สภาพแวดล้
อมที
อหน่
วยงานด้
านการข่
าวและประชาคมข่
าวกรองและและ5. 5.การพั
การพั
ฒนาศั
กยภาพระบบการเตรี
ยมพร้
อมแห่
งชาติ
จัดการด้านการข่าว 4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง และ 5. การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

การถ่
การถ่
ายทอดเป้
ายทอดเป้
าหมายและตั
าหมายและตั
วชีว้วชีัด้วัด
การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
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- การบูรณาการระบบและขยายผล
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการข่าว

- การขยายความเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลด้านการข่าวในประชาคม
ข่าวกรอง
- การจัดตั้งเครือข่ายให้ครอบคลุม
ประเด็นความมั่นคงและพื้นที่
-

- การจัดวางเครือข่ายให้ครอบคลุม
พื้นทีเ่ ป้าหมายภัยคุกคามความมั่นคง
- การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ ผ่าน สขช.

ปี 2565
100

ปี 2564
80

- การประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรอง
- การจั ดทำแผนรวบรวมข่าวกรอง
คณะอนุที่ปรึกษาการข่าว 3 คณะ
ระดับสูง
- การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้ง
- การจัดประชุมคณะอนุที่ปรึกษา
- การมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ศูนย์อนาคตศึกษา
การข่าว
การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา

2. การบริหารจัดการ
- การรวบรวมข่าวกรองระดับสูง

Baseline
ปี 2563
X
50
1. การรวบรวม แลกเปลี่ยน
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
- ฐานข้อมูล การข่าว (อยู่ระหว่าง
- การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
การดำเนินการ)
ด้านการข่าวและเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านการข่าว อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
- เครือข่ายด้านการข่าวทุกภาคส่วน
- การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ในพื้นที่ความมั่นคงภายในประเทศ
- เครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ
-

4) ค่าเป้าหมาย :

3-2
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Baseline
ปี 2563
ปี 2564
X
50
80
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคง
- การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดหาระบบ ปลอดภัยทางไซเบอร์ และเริ่มทำการวิจัย
เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
Cyber Security
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
- การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
ในประชาคมข่าวกรอง
ในประชาคมข่าวกรอง
5.การพั ฒ นาศั ก ยภาพระบบการ
- การดำเนินโครงการสำคัญ (Flagship
- การทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
Project) ตามมติคณะกรรมการเตรียมพร้อม (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
การสร้ างความเข้ าใจการดำเนิ น การ แห่งชาติ คือ โครงการการฝึกการบริหาร
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วิ ก ฤ ติ ก ารณ์ ร ะ ห ว่ า งป ระ เท ศ ที ่ ม ี
ประเด็ นด้ านความมั่ นคง (อยู่ ร ะหว่ า ง ความเชี่ยวชาญด้านการบริห ารจัดการ
ภั ย จากนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ร ะหว่ า ง
ดำเนินการ)
ไทย - เกาหลีใต้
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- การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
ในประชาคมข่าวกรอง
- การจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

- การกระชับความร่วมมือในประชาคม
ข่าวกรอง ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ แจ้ง
เตือน ระงับ ยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปี 2565
100
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ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ

1.1 ฐานข้อมูลการข่าว
1.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าวอย่างน้อย
3 หน่วยงาน
1.1.2 ขยายความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวในประชาคมข่าวกรอง
1.1.3 บูรณาการระบบและขยายผลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการข่าว
1.2 เครือข่ายด้านการข่าวทุกภาคส่วน
1.2.1 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ความมั่นคงภายในประเทศ
1.2.2 จัดตั้งเครือข่ายให้ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงและพื้นที่
1.2.3 จัดวางเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายภัยคุกคามความมั่นคง
1.3 เครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ
1.3.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ ผ่าน สขช.
2. การบริหารจัดการ
2.1 การรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
2.1 การรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
2.1.1 ประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรอง คณะอนุที่ปรึกษาการข่าว 3 คณะ
2.2 การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา
2.1.2 จัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
2.2 การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา
2.2.1 จัดประชุมคณะอนุที่ปรึกษาการข่าว
2.2.2 มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
1. การรวบรวม แลกเปลี่ยนแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
1.1 ฐานข้อมูลการข่าว
1.2 เครือข่ายด้านการข่าวทุกภาคส่วน
1.3 เครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ

5) วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :

10
20
40
10
15
15
20
20
70
20
50
30
10
20

คะแนน
40
10
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3-5
องค์องค์
ประกอบการชี
ประกอบการชี
้วัดความสำเร็
้วัดความสำเร็
จของเป้
จของเป้
าหมาย
าหมาย
ปัจจัปัยจวัจัดยความสำเร็
วัดความสำเร็
จขององค์
จขององค์
ประกอบ
ประกอบ
ยวัดความสำเร็
ปวระกอบ
คะแนน
3.ปัสภาพแวดล้
3.จจัสภาพแวดล้
อมทีอ่เมที
อืจ้อ่เขององค์
ต่อือ้ หน่
ต่อหน่
วยงานด้
ยงานด้
านการข่
านการข่
าว าว 3.13.1
จัดตัจั้งดและพั
ตั้งและพั
ฒนาศู
ฒนาศู
นย์ปนฏิย์ปบฏิัติกบารความมั
ัติการความมั
่นคงปลอดภั
่นคงปลอดภั
ยทางไซเบอร์
ยทางไซเบอร์
าวกรองทำงานอย่
าวกรองทำงานอย่
าปงมีระสิ
ประสิ
ทธิภทาพ
ธิภาพ
3.1 จัดตั้งและพัฒนาศูและประชาคมข่
นย์และประชาคมข่
ปฏิบัติการความมั
่นคงปลอดภัายงมี
ทางไซเบอร์
3.1.1
3.1.1
จัดตัจั้งดศู100
ตัน้งย์ศูปนฏิย์ปบฏิัติกบารความมั
ัติการความมั
่นคงปลอดภั
่นคงปลอดภั
ยทางไซเบอร์
ยทางไซเบอร์
และจั
และจั
ดหาระบบ
ดหาระบบ
จัารความมั
ดตัจั้งดและพั
นาศู
นย์ปนยฏิย์ทางไซเบอร์
่นคงด่นหาระบบ
ตั้งและพั
ฒนาศู
ปบฏิัติกบารความมั
ัติการความมั
คง
Cyber
Cyber
Security
3.1.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิ3.1
บัติก3.1
่นฒ
คงปลอดภั
และจั
60Security
ปลอดภั
ยทางไซเบอร์
ปลอดภั
ยทางไซเบอร์
Cyber Security
3.1.2
3.1.2
พัฒพันาศู
ฒนาศู
นย์ปนฏิย์ปบฏิัติกบารความมั
ัติการความมั
่นคงปลอดภั
่นคงปลอดภั
ยทางไซเบอร์
ยทางไซเบอร์
และเริ
และเริ
่มทำการวิ
่มทำการวิ
จัย จัย
3.1.2 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเริ่มทำการวิจัย
เพื่อเพืพั20
ฒ
่อพันาเพิ
ฒนาเพิ
่มขีด่มความสามารถในการป้
ขีดความสามารถในการป้
องกัอนงกัภัยนคุภักยคามทางไซเบอร์
คุกคามทางไซเบอร์
เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 3.1.3
3.1.3
กระชั
กระชั
บความร่
บความร่
วมมืวอมมืในประชาคมข่
อในประชาคมข่
าวกรอง
าวกรอง
ป้องกั
ป้อนงกัภัยนคุภักยคามไซเบอร์
คุกคามไซเบอร์
แจ้งแจ้
เตื20งอเตืน อระงั
น ระงั
บ ยับบยั้งบภัยัย้งคุภักยคามทางไซเบอร์
คุกคามทางไซเบอร์
3.1.3 กระชับความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
แจ้งเตือน ระงั
บฒยั้งนาศั
ภัฒยนาศั
คุกกยภาพบุ
คามทางไซเบอร์
4. การพั
4.บ ยัการพั
กยภาพบุ
คลากร
คลากร
4.14.1
ความเป็
ความเป็
นวิชนาชี
วิชพาชีความรู
พ ความรู
้/ทัก้/ษะ
ทักษะ
ความสามารถ
ความสามารถ
การวิ
การวิ
เคราะห์
เคราะห์
การปฏิ
การปฏิ
บัติกบาร
ัติการ
4.1 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์ การปฏิบัติการ 4.1.1
4.1.1
พัฒพันาบุ
ฒ100
นาบุ
คลากรด้
คลากรด้
านการข่
านการข่
าวในประชาคมข่
าวในประชาคมข่
าวกรอง
าวกรอง
4.1.1 พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวในประชาคมข่าวกรอง
100
5. การพั
5. การพั
ฒนาศั
ฒนาศั
กยภาพระบบการเตรี
กยภาพระบบการเตรี
ยมพร้
ยมพร้
อมแห่
อมแห่
งชาติ
งชาติ5.15.1
จัดโครงการการฝึ
จัดโครงการการฝึ
กการบริ
กการบริ
หารวิ
หารวิ
กฤติกกฤติารณ์
การณ์
ระหว่
ระหว่
างประเทศฯ
างประเทศฯ
ด้านการจั
ด้านการจั
ดการภั
ดการภั
ย ย
จากนิ
จากนิ
วเคลี
ยร์แยละรั
ร์40
และรั
งสี งสี
5.1 จัดโครงการการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระหว่างประเทศฯ ด้านการจัดการภั
ย วเคลี
จากนิวเคลียร์และรังสี
5.25.2
การทบทวนแผนเตรี
การทบทวนแผนเตรี
ยมพร้
ยมพร้
อมแห่
อมแห่
งชาติ
งชาติ
(พ.ศ.
(พ.ศ.
2562
2562
- 2565)
- 2565)
5.2 การทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
30 วยงานที
5.2.1
5.2.1
จำนวนหน่
จำนวนหน่
วยงานที
่กำหนดแผน
่กำหนดแผน
แผนงาน
แผนงาน
โครงการ
โครงการ
และงบประมาณ
และงบประมาณ
รองรัรองรั
บ บ
แผนเตรี
ยมพร้
ยมพร้
อมแห่
อมแห่
งชาติ
งชาติ
5.2.1 จำนวนหน่วยงานที่กำหนดแผน แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรั
บแผนเตรี
15
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5.2.2
5.2.2
จำนวนหน่
จำนวนหน่
วยงานที
วยงานที
่กำหนดหลั
่กำหนดหลั
กสูตกรและคู
สูตรและคู
่มือในการเผชิ
่มือในการเผชิ
ญกัญบภักับยคุภักยคามทุ
คุกคามทุ
ก ก
รูปแบบ
5.2.2 จำนวนหน่วยงานที่กำหนดหลักสูตรและคู่มือในการเผชิญกับภัยคุกคามทุรูปกแบบ
15
รูปแบบ
5.35.3
การจั
การจั
ดทำแผนเตรี
ดทำแผนเตรี
ยมพร้
ยมพร้
อมแห่
อมแห่
งชาติ
งชาติ
ฉบัฉบั
บใหม่
บใหม่
พ.ศ.พ.ศ.
2566
2566
- 2570
- 2570
5.3 การจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570
30 ยมพร้
5.3.1
5.3.1
มีแผนเตรี
มีแผนเตรี
ยมพร้
อมแห่
อมแห่
งชาติ
งชาติ
ฉบับฉบัใหม่
บใหม่
5.3.1 มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับใหม่
30
30 30
30 30

15 15

30 30
15 15

40 40

100100
100100

20 20

20 20

คะแนน
คะแนน
100100
60 60
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6) การแบ่
งมอบหน่
วยงานรั
บผิดบชอบและแหล่
งข้อมูงข้ลอ:มูล :
6) การแบ่
งมอบหน่
วยงานรั
ผิดชอบและแหล่
ผิดชอบและแหล่งข้อมูล :
องค์ปองค์
ระกอบการชี
ประกอบการชี
้วัดความสำเร็
้วัดความสำเร็
จของเป้
จของเป้
าหมาย
าหมาย
ปัจจัปัยจวัดจัยความสำเร็
วัดความสำเร็
จขององค์
จขององค์
ประกอบ
ประกอบ
หน่วหน่
ยงาน
วยงาน แหล่แหล่
งข้อมูงข้ลอมูล
สำเร็จของเป้าหมาย 1. การรวบรวม
ปัจแลกเปลี
จัยวั่ยดนแจ้
ความสำเร็
แหล่งข้อมูล
1. การรวบรวม
แลกเปลี
่ยนแจ้
งเตืองนข้
เตืจขององค์
อนข้
มูลอข่มูาวสาร
ลปข่ระกอบ
าวสาร1.1 ฐานข้
1.1 ฐานข้
อมูลอการข่
มูลหน่
การข่
าวยงาน
าว
สขช.สขช. หน่วหน่
ยในประชาคม
วยในประชาคม
จ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร 1.1 ฐานข้อมูลการข่าว
สขช. อมูลอด้หน่
ข่าวกรอง
ข่าวกรอง
1.1.11.1.1
พัฒนาระบบฐานข้
พัฒนาระบบฐานข้
มูานการข่
ลวด้ยในประชาคม
านการข่
าวและเชื
าวและเชื
่อมโยงข้
่อมโยงข้
อมูลอด้มูานลด้าน
ข่วายงาน
วกรอง
1.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวและเชื่อมโยงข้อมูลด้การข่
าน การข่
าวอย่าาวอย่
งน้อายงน้3อยหน่3วหน่
ยงาน
การข่าวอย่างน้อย 3 หน่วยงาน
1.1.21.1.2
ขยายความเชื
ขยายความเชื
่อมโยงระบบฐานข้
่อมโยงระบบฐานข้
อมูลอด้มูานการข่
ลด้านการข่
าว าว
ในประชาคมข่
าวกรอง
าวกรอง
1.1.2 ขยายความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ในประชาคมข่
ในประชาคมข่าวกรอง
1.1.31.1.3
บูรณาการระบบและขยายผลการเชื
บูรณาการระบบและขยายผลการเชื
่อมโยงฐานข้
่อมโยงฐานข้
อมูลอมูล
1.1.3 บูรณาการระบบและขยายผลการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ด้านการข่
ด้านการข่
าว าว
ด้านการข่าว
1.2 เครื
1.2อเครื
ข่ายด้
อข่านการข่
ยด้านการข่
าวทุากวทุ
ภาคส่
กภาคส่
วน วน
สขช.สขช. หน่วหน่
ยในประชาคม
วยในประชาคม
1.2 เครือข่ายด้านการข่าวทุกภาคส่วน
หน่
ข่าวกรอง
ข่าวกรอง
1.2.11.2.1
พัฒนาเครื
พัฒนาเครื
อสขช.
ข่ายเฝ้
อข่าายเฝ้
ระวัางระวั
ในพืวงยในประชาคม
้นในพื
ที่ค้นวามมั
ที่ความมั
่นคงภายในประเทศ
่นคงภายในประเทศ
ข่ามวกรอง
1.2.1 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ความมั่นคงภายในประเทศ
1.2.21.2.2
จัดตั้งจัเครื
ดตั้งอเครื
ข่ายให้
อข่าคยให้
รอบคลุ
ครอบคลุ
มประเด็
ประเด็
นความมั
นความมั
่นคงและพื
่นคงและพื
้นที่ ้นที่
1.2.2 จัดตั้งเครือข่ายให้ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงและพื
้นจัดทีวางเครื
่ จัดวางเครื
1.2.31.2.3
อข่ายให้
อข่าคยให้
รอบคลุ
ครอบคลุ
มพื้นมทีพื่ เป้
้นทีา่หมายภั
เป้าหมายภั
ยคุกคาม
ยคุกคาม
1.2.3 จัดวางเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายภัยคุกคามความมั
ความมั
่นคง ่นคง
ความมั่นคง
1.3 เครื
1.3อเครื
ข่ายข่
อข่าวกรองระหว่
ยข่าวกรองระหว่
างประเทศ
างประเทศ
สขชสขช หน่วหน่
ยข่าววกรอง
ยข่าวกรอง
1.3 เครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ
มิตรประเทศ
มิตรประเทศ
1.3.11.3.1
เสริมเสริ
สร้ามงความร่
สร้สขช
างความร่
วมมือวมมื
กับหน่
อหน่
กัวบวยข่
หน่
ยข่าาววกรอง
วกรองมิ
ยข่าวกรองมิ
ตรประเทศ
ตรประเทศ
มิตรประเทศ
1.3.1 เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศผ่าน ผ่สขช.
าน สขช.
ผ่าน สขช.
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3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
2. การบริหารจัดการ

สขช.

สขช.

2.2 การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา
2.2.1 จัดประชุมคณะอนุที่ปรึกษาการข่าว
2.2.2 มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้ง
ศูนย์อนาคตศึกษา
3.1 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
3.1.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และจัดหาระบบ Cyber Security
3.1.2 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
และเริ่มทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
3.1.3 กระชับความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง ป้องกันภัย
คุกคามไซเบอร์ แจ้งเตือน ระงับ ยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์

หน่วยงาน
สขช.

ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
2.1 การรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
2.1.1 ประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรอง คณะอนุที่ปรึกษา
การข่าว 3 คณะ
2.1.2 จัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง

สพธอ., ทท., ทบ., ทร.,
ทอ., กห., ศรภ., ตร.ส.,
ขกท. และ มท.

หน่วยในประชาคม
ข่าวกรอง

แหล่งข้อมูล
หน่วยในประชาคม
ข่าวกรอง
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5. การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5.2 การทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
5.2.1 จำนวนหน่วยงานที่กำหนดแผน แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ รองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5.2.2 จำนวนหน่วยงานที่กำหนดหลักสูตรและคู่มือในการเผชิญ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
5.3 การจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 2570
5.3.1 มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับใหม่

ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
4.1 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์
การปฏิบัติการ
4.1.1 พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวในประชาคมข่าวกรอง
5.1 จัดโครงการการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระหว่างประเทศฯ
ด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี
สมช.
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สมช.

สมช.
สมช.

สมช. และ ปส.

แหล่งข้อมูล
หน่วยในประชาคม
ข่าวกรอง

สมช.
สมช.

สมช.

หน่วยงาน
สขช.
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แนวทางการพัฒนา
แผนระดับที่ 3 รองรับ
แนวทางการพัฒนา แผนปฏิ บ ั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรอง
ระบบงานข่าวกรอง แบบบู ร ณาการ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนั ก
แบบบูรณาการ
ข่าวกรองแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
งานข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรองให้ มีประสิทธิภ าพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล
และองค์กรด้านการข่าว 2) เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วย
ข่าวกรอง หน่ วยงานภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ และ
พัฒ นาเครือข่ายด้านข้อมูล ข่าวสารกับทุกภาคส่ วน 3) ศึกษา
เครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์
โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินการ
ข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่าย

ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
โครงการสำคัญ
หน่วยงาน
สขช.
* โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง
1.1 โครงการจั ด ตั้ งและพั ฒ นาศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความมั่ น คงปลอดภั ย
ไซเบอร์
1.2 โครงการข่าวกรองทางการเงิน
1.3 โครงการเครือข่ายข่าวกรองระหว่างประเทศ
1.4 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน
1.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว
1.6 โครงการรวบรวมข่าวกรองระดับสูง
1.7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา
- เพื่ อให้ ผลการดำเนิ นการข่ าวกรองครอบคลุ ม ถู กต้ อง แม่ นยำ และทั น
สถานการณ์ เป็นการเสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนสนับสนุนการรักษา

นิยามของเป้าหมาย : การมีระบบบริหารจัดการด้านการข่าวที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วิธีการรวบรวม แลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร
และกลไกการบริหารจัดการด้านการข่าว รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพ
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมแห่งชาติให้สามารถรับมือกับภาวะไม่ปกติ ความท้าทาย และความเสี่ยงด้านความมั่นคง

เป้าหมาย : หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

แผนย่อย : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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แนวทางการพัฒนา



โครงการสำคัญ
หน่วยงาน
ความมั่นคงแห่ งชาติ แ ละการรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้ น การบริห าร
จัดการการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ด้วยการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใน
ประชาคมข่าวกรอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานข่า วกรอง ที ่ม ีผ ลต่อ ความมั ่น คง และความอยู ่ด ีก ิน ดีข อง
ประชาชนตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษาเพื่อ
เป็นเครื่องมือการประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในระดับยุทธศาสตร์
* โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ ข่ า วในภู มิ ภ าคและสนั บ สนุ น การ กรมการ
ปฏิบัติงานศูนย์ข่าวระดับจังหวัด/อำเภอ
ปกครอง
* การพั ฒ นาฐานข้ อมู ลการข่ า วเพื่ อสนั บ สนุ น การสื บ สวนและป้ อ งกั น
กรม
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง
สอบสวน
คดีพิเศษ
* แผนงานยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. สำนักงาน
ปปง.
แ ผ น เต รี ย ม พ ร้ อ ม แ ห่ งช าติ (พ .ศ . 2 56 2 – 2 56 5 ) 1) โครงการการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สมช.
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามตระหนั ก เชื่ อ มั่ น ด้านการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง ไทย - เกาหลีใต้
มี ภู มิ คุ้ ม กั น และพร้ อ มเข้ า มาผนึ ก กำลั ง ในการป้ อ งกั น
(Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparedness) การบริหาร
จั ด การขณ ะเกิ ด เหตุ (Response) การพื้ น ฟู (Recovery)
การลดผลกระทบ (Mitigation) การปรั บ ตั ว (Adaptation)
และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk

แผนระดับที่ 3 รองรับ
ด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน 3) การพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 4) เสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง 5) พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์
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แผนระดับที่ 3 รองรับ
Reduction) ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การเชิ งรุ ก แบบเบ็ ด เสร็ จ
(Proactive Comprehensive Management) ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิภ าพ ทัน ท่ว งที และยั่งยืน โดยมีวัตถุป ระสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้เป็น
ทิศ ทางและแนวทางหลั ก ในการเผชิญ กั บ ภาวะไม่ ป กติ และ
จัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุก
รู ป แบบ 2) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ภู มิ คุ้ ม กั น และ
ศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว น ให้ มี ค วามตระหนั ก และมี ค วาม
เข้มแข็ง พร้อมสนั บสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันใน
ลั ก ษณ ะประชารั ฐ 3) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ต่ า งประเทศในการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม และ
4) เพื่อให้ การบริหารจัดการแผนเกิดการบูรณาการและผนึก
กำลังทุกภาคส่วนในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ

โครงการสำคัญ

หมายเหตุ : * โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

แนวทางการพัฒนา



หน่วยงาน
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วมมื
าานความมั
่ น่นคงคง่น2.่น2.
กกำ�ลั
การเตรี
ย มกำ�ลั
กำ�ลั
เพืง่อง่ อเพื
การป้
นประเทศ
ประเทศ
3) องค์
ปองค์
ระกอบการชี
ระกอบการชี
้วัดความสำเร็
ความสำเร็
จของเป้
ของเป้
าหมาย
หมาย
: : : 1.1.ความร่
ความร่
ความร่
วมมือวอด้วมมื
ด้มมื
อด้ด้าานความมั
นความมั
การใช้
การใช้
ำลักงงกำลั
การเตรี
ำลังงการเตรี
การเตรี
มกำลั
มกำลั
ง และการผนึ
และการผนึ
กกำลั
งงกำลั
เพื
การป้
เพื่อ่อการป้
การป้
อองกังกัอนองกั
งกั
ประเทศ
3)3)องค์
ปประกอบการชี
้ว้วัดัดความสำเร็
จจของเป้
าาหมาย
1.1.ความร่
อนความมั
คงคงการใช้
2.2.การใช้
ยยมกำลั
งงและการผนึ
กกกำลั
นนประเทศ
3. ขี3.ด3.ความสามารถเพื
ความสามารถเพื
่อรัก่อษาอธิ
่อรัรักกษาอธิ
ษาอธิ
ปไตยและผลประโยชน์
ไตยและผลประโยชน์
แห่งแชาติ
แห่ห่งชาติ
งชาติ
ขีขีดดความสามารถเพื
ปปไตยและผลประโยชน์

2) ตั2)ว2)ชีตั้วตัวัดวชีชี:้ว้วัดัด: :วัดระดั
บระดั
ความพร้
ความพร้
อมของกองทั
มของกองทั
พและหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
านความมั
่นคง่น่นคงคง
วัวัดดระดั
บบความพร้
ออมของกองทั
พพและหน่
ววยงานด้
านความมั

ความร่
มมืวอวอมมื
ด้าาอนความมั
คงกั
บประเทศรอบบ้
ประเทศรอบบ้
กอาเซี
ประเทศมหาอำ�นาจ
และองค์
กการระหว่
างประเทศ
นินิยยามเป้
าาหมาย
คความร่
ด้ด้าานความมั
่น่นคงกั
บบประเทศรอบบ้
กกอาเซี
มิตมิตรประเทศ
ประเทศมหาอำนาจ
และองค์
1) นิ1)ย1)ามเป้
ามเป้
าหมาย
หมาย
: : :การมีการมี
การมี
วามร่
วมมื
ด้มมื
อนความมั
นความมั
่น่นคงกั
บคงกั
ประเทศรอบบ้
านานาประเทศสมาชิ
านประเทศสมาชิ
นประเทศสมาชิ
ประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยอาเซี
นยนยมิยนตมินรประเทศ
ตรประเทศ
รประเทศ
ประเทศมหาอำนาจ
ประเทศมหาอำนาจ
และองค์
และองค์
การระหว่
การระหว่
ารระหว่
างประเทศ
างประเทศ
ตามกรอบความเร่
ตามกรอบความเร่
งด่วงนที
ัฐนที
บาลกำหนดเพื
บาลกำหนดเพื
่อเสริ่อ่มอเสริ
เสริ
สร้มามสร้
งความสั
สร้าางความสั
งความสั
มพันมธ์มพัแพันละความร่
นธ์ธ์แและความร่
ละความร่
วมมืวอวมมื
ทางทหาร
มมืออทางทหาร
ทางทหาร
การใช้
การใช้
กำลักงกำลัการเตรี
ำลังงการเตรี
การเตรี
ยมกำลั
มกำลั
ง และการผนึ
และการผนึ
กกำลั
งกำลั
เพืง่องเพื
การป้
เพื่อ่อการป้
การป้
องกัอนองกั
ประเทศ
งกันนประเทศ
ประเทศ
ตามกรอบความเร่
ด่งด่ว่ รวนที
่ ร่ัรฐัฐบาลกำหนดเพื
การใช้
ยยมกำลั
งงและการผนึ
กกกำลั
ในการพั
ในการพั
ฒนา/เสริ
นา/เสริ
มสร้มามสร้
งกองทั
สร้าางกองทั
งกองทั
พ และหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
นความมั
่นคง่น่นรวมทั
รวมทั
้งภาครั
้งภาครั
ฐ ภาคเอกชน
ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
และภาคประชาชน
โดยให้
โดยให้
ความสำคั
วามสำคั
ญกับญญการเตรี
การเตรี
ยมความพร้
มความพร้
อมทัอ้งอมทั
ด้มทั
า้งนบุ
้งด้ด้าคานบุ
ลากร
นบุคคลากร
ลากร
ในการพั
ฒฒนา/เสริ
พพและหน่
ววยงานด้
าานความมั
คงคงรวมทั
้งภาครั
ฐฐภาคเอกชน
และภาคประชาชน
โดยให้
คความสำคั
กักับบการเตรี
ยยมความพร้
เครื่อเครื
เครื
งมื่ออ่องมืงมื
ยุอทอโธปกรณ์
โธปกรณ์
หลักหลั
นิหลัยกมกนินิยและระบบบริ
ยมมและระบบบริ
และระบบบริ
หารจัหหารจั
ดารจั
การดดการ
การ
เพื่อเพื
ให้เพื่อส่อให้
ามารถสนั
ให้สสามารถสนั
ามารถสนั
บสนุบนบสนุ
การแก้
สนุนนการแก้
การแก้
ไขปัไญขปั
ไขปั
หาด้
าหาด้
นความมั
นความมั
่นคง่น่นพร้
มกั
พร้อบอมกั
การช่
มกับบการช่
การช่
วยเหลื
ยเหลื
อประชาชนและพั
ประชาชนและพั
ฒนาประเทศ
นาประเทศ
ยุยุททโธปกรณ์
ญญหาด้
าานความมั
คงคงอพร้
ววยเหลื
ออประชาชนและพั
ฒฒนาประเทศ
ตลอดจนการมี
ตลอดจนการมี
ขีดความสามารถเพื
ความสามารถเพื
่อรัก่อษาอธิ
่อรัรักกษาอธิ
ษาอธิ
ปไตยและผลประโยชน์
ไตยและผลประโยชน์
แห่งแชาติ
แห่ห่งชาติ
งใชาติ
นการปฏิ
ในการปฏิ
บัติภบารกิ
บัตัติภิภารกิ
จารกิ
อื่นจจอืๆอื่นตามที
่นๆๆตามที
ตามที
่ได้รับ่ได้่ไมอบหมาย
ด้รับรับมอบหมาย
มอบหมาย
ตลอดจนการมี
ขขีดีดความสามารถเพื
ปปไตยและผลประโยชน์
ในการปฏิ

เป้เป้าาหมาย
: :กองทั
พพและหน่
ววยงานด้
านความมั
คความพร้
มิมิตติ และทุ
บบความรุ
เป้าหมาย
หมาย
: กองทั
กองทั
พและหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
านความมั
่นคงมี่น่นคงมี
คคงมี
วามพร้
วามพร้
อมสูองอมสู
ขึมสู
้นงทีขึง่จขึ้นะเผชิ
้นทีที่จ่จะเผชิ
ญะเผชิ
ภัยญคุญภักภัยคามทุ
ยคุคุกกคามทุ
คามทุ
กรูปกแบบ
กรูปรูปแบบ
แบบ
ทุกมิทุตทุกิ กและทุ
ิ และทุ
กระดักกระดั
บระดั
ความรุ
ความรุ
นแรงนนแรง
แรง

แผนย่
แผนย่
แผนย่
อย :ออการพั
ยย: :การพั
การพั
ฒนาศั
ฒฒนาศั
กนาศั
ยภาพของประเทศให้
กกยภาพของประเทศให้
ยภาพของประเทศให้
พร้อพมเผชิ
พร้ร้ออมเผชิ
มเผชิ
ญภัยญญ
คุภักภัยคามที
ยคุคุกกคามที
คามที
่กระทบต่
่ก่กระทบต่
ระทบต่
อความมั
ออความมั
ความมั
่นคงของชาติ
่น่นคงของชาติ
คงของชาติ

การถ่
การถ่
การถ่
ายทอดเป้
าายทอดเป้
ยทอดเป้
าหมายและตั
าาหมายและตั
หมายและตั
วชี้ววัดวชีชี้ว้วัดัด

3-123-12
3-12
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Baseline (ปี 2561 - 2562)
ปี 2563
0
50
อยู่ระหว่างการเตรียมการขับเคลื่อนให้เป็นไป - การมีการประชุมความร่วมมือด้านต่างประเทศ อย่างน้อย 4 ครั้ง
ตามแผนแม่บ ทฯ ประเด็น ความมั่น คง - การมีการฝึกผสม 1 ครั้ง
(แผนย่อยที่ 3)
- การจัดตั้งเครือข่ายกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคง
- การมีโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง 1 โครงการ
- การแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ 1 ครั้ง
- การมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 5 โครงการ
- การมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 1 โครงการ
- การมีการทบทวนแผนการฝึก
- การมีกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การมีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 6 โครงการ
- การมีโครงการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ 2 โครงการ
- การพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ 1 ครั้ง

4) ค่าเป้าหมาย :
ปี 2564
80

ปี 2565
100

3-13
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ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ

1.1 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และประเทศ
มหาอำนาจ
1.1.1 จำนวนการประชุม (อย่างน้อย 3 ครั้ง)
1.1.2 การฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
1.2 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
1.2.1 จำนวนการประชุม (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
2. การใช้ ก ำลั ง การเตรี ย มกำลั ง 2.1 กำลังพลและระบบกำลังสำรอง
และการผนึ กกำลั ง เพื่อการป้องกัน
2.1.1 การจัดตั้งเครือข่ายกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคง
ประเทศ (100)
2.1.2 การพัฒนาระบบกำลังสำรอง
2.1.3 การแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ
2.2 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพกำลังรบ
2.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ (อย่างน้อย 5 โครงการ)
2.2.2 จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
2.3 การพัฒนาศักยภาพกำลังพล
2.3.1 การทบทวนแผนการฝึก
2.3.2 กิจกรรมตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพ ประจำปีงบประมาณ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
2.3.3 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C-MEX)

องค์ประกอบการชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าหมาย
1. ความร่วมมือด้านความมั่นคง
(100)

5) วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :

30
30
40
20
10
10
30
20
10
30
10
10
10

70
30
40

คะแนน
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ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
องค์ประกอบการชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าหมาย
3. ขีดความสามารถเพื่อรักษา
3.1 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
อธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
3.1.1 จำนวนโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ (อย่างน้อย 6 โครงการ)
(100)
3.2 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อความมั่นคงและเทคโนโลยี
3.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ (อย่างน้อย 2 โครงการ)
3.2.2 การพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
50
50
50
30
20

คะแนน
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ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ

1.1 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และประเทศมหาอำนาจ
1.1.1 จำนวนการประชุม (อย่างน้อย 3 ครั้ง)
1.1.2 การฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
1.2 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่
ภาครัฐ
1.2.1 จำนวนการประชุม (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
2. การใช้ กำลั ง การเตรี ยมกำลั ง 2.1 กำลังพลและระบบกำลังสำรอง
และการผนึกกำลัง เพื่ อการป้องกัน
2.1.1 การจัดตั้งเครือข่ายกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคง
ประเทศ
2.1.2 การพัฒนาระบบกำลังสำรอง
2.1.3 การแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ
2.2 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพกำลังรบ
2.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ (อย่างน้อย 5 โครงการ)
2.2.2 จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (อย่างน้อย 1 โครงการ)
2.3 การพัฒนาศักยภาพกำลังพล
2.3.1 การทบทวนแผนการฝึก
2.3.2 กิจกรรมตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพ ประจำปีงบประมาณ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)
2.3.3 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C-MEX)

องค์ประกอบการชี้วัด
ความสำเร็จของเป้าหมาย
1. ความร่วมมือด้านความมั่นคง

6) การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบและแหล่งข้อมูล :

กห., มท., สมช. และ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กห., อก., อว. สทป.
และส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กห., มท., สมช.
และส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กห.

กห.

3-17

กต. และส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กห.

กห.

กห., กต., สมช., สขช.
และส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

กห.

หน่วยงาน

3-16
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องค์ประกอบการชี้วัด
ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
ความสำเร็จของเป้าหมาย
3. ขีดความสามารถเพื่อรักษา
3.1 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
อธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
3.1.1 จำนวนโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ (อย่างน้อย 6 โครงการ)
3.2 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพื่อความมั่นคงและเทคโนโลยี
3.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ (อย่างน้อย 2 โครงการ)
3.2.2 การพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)

แหล่งข้อมูล
กห., อก., อว., ดศ.,
สทป. และส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
กห.

3-17
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การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
การประมวลแผนระดั
บบทีบ่ทีที3่ ่ 3และโครงการรองรั
3 และโครงการรองรั
และโครงการรองรั
บบบ
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แนวทางการพั
แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒฒนา
ฒนา
นา
แผนระดั
แผนระดั
แผนระดั
บทีบบ่ ที3ที่ ่3รองรั
3รองรั
รองรั
บ บบ
โครงการสำคั
โครงการสำคั
โครงการสำคั
ญญญ
หน่หน่
หน่
วยงาน
ววยงาน
ยงาน
แนวทางการพั
แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒฒนา
ฒนา
นา - แผนปฏิ
--แผนปฏิ
แผนปฏิ
บัตบบิ กัตัตารด้
ิ กิ การด้
ารด้
า นการพั
าานการพั
นการพั
ฒฒนาศั
ฒนาศั
นาศั
ก ยภาพของประเทศ
กกยภาพของประเทศ
ยภาพของประเทศ 1)1)1)โครงการพั
โครงการพั
โครงการพั
ฒฒนาขี
ฒนาขี
นาขี
ดความสามารถของกองทั
ดดความสามารถของกองทั
ความสามารถของกองทั
พ พพ
กห.
กห.
กห.
ศักศัศัยภาพของประเทศ
กกยภาพของประเทศ
ยภาพของประเทศด้าด้ด้นความมั
าานความมั
นความมั
่นคง
่น่นคงคง
ระยะที
ระยะที
ระยะที
่ 1่ 1่(พ.ศ.
1(พ.ศ.
(พ.ศ.
2563
2563
2563
- 2565)
--2565)
2565)
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม 2)2)2)โครงการพั
โครงการพั
โครงการพั
ฒนาศั
ฒฒนาศั
นาศั
กยภาพการรั
กกยภาพการรั
ยภาพการรั
กษาความมั
กกษาความมั
ษาความมั
่นคงทางเทคโนโลยี
่น่นคงทางเทคโนโลยี
คงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สสารสนเทศ
ารสนเทศ
าานความมั
่น่นคง
ออแนวความคิ
ดดทางยุ
ททธศาสตร์
และไซเบอร์
ด้าด้ด้นความมั
นความมั
่นคง
คง ได้ได้ยได้ึดยยถืึดึดอถืถืแนวความคิ
แนวความคิ
ดทางยุ
ทางยุ
ทธศาสตร์
ธศาสตร์3 3แนวความคิ
3 แนวความคิ
แนวความคิ
ด ดได้
ด ได้แได้ก่แแก่ก่ และไซเบอร์
และไซเบอร์
าางความร่
ววมมื
่น่นคงคง
(Security
Cooperation)
โครงการพั
จจการอวกาศ
1)1)การสร้
1)การสร้
การสร้
างความร่
งความร่
วมมื
มมื
อด้ออาด้นความมั
ด้าานความมั
นความมั
่นคง
(Security
(Security
Cooperation)
Cooperation) 3)3)3)โครงการพั
โครงการพั
ฒฒนากิ
ฒนากิ
นากิ
จการอวกาศ
การอวกาศ
2)2)2)การผนึ
การผนึ
กกำลั
กำลั
งป้งงอป้ป้งกั
นประเทศ
ประเทศ(United
(UnitedDefence)
Defence)และ
และ 4)4)4)โครงการเพิ
โครงการเพิ
่มประสิ
ประสิ
ทธิททภธิธิาพด้
าพด้
านการข่
นการข่
าวกรองทหาร
วกรองทหาร
การผนึ
กกกำลั
อองกังกั
นนประเทศ
(United
Defence)
และ
โครงการเพิ
่ม่มประสิ
ภภาพด้
าานการข่
าาวกรองทหาร
3)3)3)
การป้
การป้
องกั
ก(Active
(Active
Defence)
Defence)
เป็เป็นเป็แนวความคิ
แนวความคิ
ดหลั
หลั
ก กก 5)5)5)โครงการส่
โครงการส่
งเสริ
เสริ
มการวิ
การวิ
จัยจจและพั
และพั
ฒฒ
นาเพื
ฒนาเพื
นาเพื
่อการป้
การป้
องกั
ประเทศ
การป้
อองกันงกัเชินนเชิงเชิรุงกงรุรุก(Active
Defence)
นนแนวความคิ
ดดหลั
โครงการส่
งงเสริ
มมการวิ
ัยัยและพั
่อ่อการป้
อองกันงกัประเทศ
นนประเทศ
โดยมี
โดยมี
เป้เาป้เป้หมายเพื
หมายเพื
่อให้
องทั
พและหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
นความมั
่นคงมี
คงมี 6)6)6)โครงการส่
โครงการส่
งเสริ
เสริ
มและพั
และพั
ฒนาอุ
นาอุ
ตสาหกรรมป้
สาหกรรมป้
องกัอองกันงกัประเทศและการพลั
ประเทศและการพลั
งงานทหาร
งานทหาร
โดยมี
าาหมายเพื
่อ่อให้กให้องทั
กกองทั
พพและหน่
ววยงานด้
าานความมั
่น่นคงมี
โครงการส่
งงเสริ
มมและพั
ฒฒนาอุ
ตตสาหกรรมป้
นนประเทศและการพลั
งงงานทหาร
ความพร้
ความพร้
อมสู
มสู
งขึง้นงขึขึที้น้นจ่ ทีทีะเผชิ
ะเผชิ
ญญภัญยภัภัคุยยกคุคุคามทุ
คามทุ
กรูกกปรูรูแบบ
แบบทุกทุทุมิกกตมิมิิ ตและ
ติ ิและ
และ 7)7)7)โครงการพั
โครงการพั
ฒฒนาระบบควบคุ
ฒนาระบบควบคุ
นาระบบควบคุ
มบัมมงบับัคังงบคัคับับบญบับัญชา
ญชา
ชาและระบบ
และระบบสารสนเทศเพื
สารสนเทศเพื
่อ ่อ่อ
ความพร้
ออมสู
จ่ จ่ ะเผชิ
กกคามทุ
ปปแบบ
โครงการพั
และระบบ
สารสนเทศเพื
ทุกทุทุระดั
ระดั
บความรุ
ความรุ
นแรง
แรงโดยมี
โดยมี
ระดั
ะดั
บความพร้
ความพร้
อมของกองทั
มของกองทั
พและ
และ การบริ
การบริ
หารราชการทั
ารราชการทั
่วไป
กกระดั
บบความรุ
นนแรง
โดยมี
รระดั
บบความพร้
ออมของกองทั
พพและ
การบริ
หหารราชการทั
่ว่วไปไป
หน่หน่
หน่
วยงานด้
ววยงานด้
ยงานด้
านความมั
าานความมั
นความมั
่นคง
่น่นคงคง
ร้อร้ยละ
ร้ออยละ
ยละ
808080
ซึ่งซึแบ่
ซึ่ง่งแบ่
แบ่
งออกเป็
งงออกเป็
ออกเป็
น น2นแนวทาง
22แนวทาง
แนวทาง 8)8)8)โครงการพั
โครงการพั
โครงการพั
ฒฒนาระบบการส่
ฒนาระบบการส่
นาระบบการส่
งกำลั
งงกำลั
กำลั
งบำรุ
งงบำรุ
บำรุ
งร่งวงร่มร่ววมม

ดดระดั
บบความพร้
ออมของกองทั
พพและหน่
ววยงานด้
าานความมั
่น่นคงคง
ตัวตัตัชีวว้ ชีชีัด้ว้วัด:ัดวั: :ดวัวัระดั
ระดั
บความพร้
ความพร้
อมของกองทั
มของกองทั
พและหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
นความมั
่นคง

ยยามของเป้
าาหมาย
: :การมี
คความร่
ววมมื
าานความมั
่น่นคงกั
บบประเทศรอบบ้
กกอาเซี
ตตรประเทศ
ประเทศมหาอำนาจ
และองค์
กการระหว่
าางประเทศ
นิยนินิามของเป้
ามของเป้
าหมาย
หมาย: การมี
การมี
ความร่
วามร่
วมมื
มมื
อด้ออาด้ด้นความมั
นความมั
่นคงกั
คงกั
บประเทศรอบบ้
ประเทศรอบบ้
านาานประเทศสมาชิ
นประเทศสมาชิ
ประเทศสมาชิ
กอาเซี
อาเซี
ยนยยนมินตมิมิรประเทศ
รประเทศประเทศมหาอำนาจ
ประเทศมหาอำนาจและองค์
และองค์
การระหว่
ารระหว่
างประเทศ
งประเทศ
ตามกรอบความเร่
ววนที
่อ่อเสริ
มมสร้สร้
าางความสั
แและความร่
ววมมื
ออทางทหาร
การใช้
กกำลัำลั
ยยมกำลั
กกกำลั
่อ่อการป้
อองกันงกัประเทศ
นนประเทศ
ตามกรอบความเร่
ตามกรอบความเร่
งด่งวงด่ด่นที
นที
่รัฐ่รบาลกำหนดเพื
่รัฐัฐบาลกำหนดเพื
บาลกำหนดเพื
่อเสริ
เสริ
มสร้
างความสั
งความสั
มพัมมนพัพัธ์นนแธ์ธ์ละความร่
ละความร่
วมมื
มมื
อทางทหาร
ทางทหารการใช้
การใช้
กำลั
ง งการเตรี
งการเตรี
การเตรี
ยมกำลั
มกำลั
ง งและการผนึ
งและการผนึ
และการผนึ
กกำลั
กำลั
ง งเพืงเพื่อเพืการป้
การป้
องกั
ประเทศ
ในการพั
มมสร้าสร้งกองทั
าางกองทั
ววยงานด้
าานความมั
่น่นคงคงรวมทั
รวมทั
้ง้งภาครั
และภาคประชาชน
โดยให้
คความสำคั
บบการเตรี
ยยมความพร้
ออมทั
าานบุ
คคลากร
ในการพั
ในการพั
ฒฒนา/เสริ
ฒนา/เสริ
นา/เสริ
มสร้
งกองทั
พ พและหน่
พและหน่
และหน่
วยงานด้
ยงานด้
านความมั
นความมั
่นคง
รวมทั
้งภาครั
ภาครั
ฐ ฐภาคเอกชน
ฐภาคเอกชน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
และภาคประชาชนโดยให้
โดยให้
ความสำคั
วามสำคั
ญญกัญบกักัการเตรี
การเตรี
ยมความพร้
มความพร้
อมทั
มทั
้งด้้งา้งด้ด้นบุ
นบุ
คลากร
ลากร
่อ่องมืงมื
ททโธปกรณ์
หหารจั
ดดการ
่อ่อให้สให้ามารถสนั
สสามารถสนั
บบสนุ
นนการแก้
ไไขปั
าานความมั
่น่นคงคงพร้พร้
ออมกั
บบการช่
ววยเหลื
ออประชาชนและพั
เครืเครื
เครื
่องมื
อ อยุอทยุยุโธปกรณ์
โธปกรณ์หลัหลั
หลั
กนิกกยนินิมยยมและระบบบริ
มและระบบบริ
และระบบบริ
หารจั
ารจั
ดการ
การเพืเพื่อเพืให้
ามารถสนั
บสนุ
สนุ
นการแก้
การแก้
ไขปั
ขปั
ญญหาด้
ญหาด้
หาด้
านความมั
นความมั
่นคง
พร้
อมกั
มกั
บการช่
การช่
วยเหลื
ยเหลื
อประชาชนและพั
ประชาชนและพั
ฒฒนาประเทศ
ฒนาประเทศ
นาประเทศ
ตลอดจนการมี
ีดีดความสามารถเพื
ปปไตยและผลประโยชน์
งงชาติ
่อ่อให้มให้ียมมุทียียโธปกรณ์
ุทุทโธปกรณ์
กก/สำคั
ครบตามจำนวนความต้
อองการขั
ดดในระดั
บบของสงครามจำกั
ตลอดจนการมี
ตลอดจนการมี
ขีดขขความสามารถเพื
ความสามารถเพื
่อรั่อ่อกรัษาอธิ
รักกษาอธิ
ษาอธิ
ปไตยและผลประโยชน์
ไตยและผลประโยชน์
แห่แแงห่ห่ชาติ
ชาติ
เพืเ่อพืเพืให้
โธปกรณ์
หลัหหกลัลั/สำคั
/สำคั
ญญญ
ครบตามจำนวนความต้
ครบตามจำนวนความต้
องการขั
งการขั
้นต่้น้นำต่ต่สุำดำสุสุในระดั
ในระดั
บของสงครามจำกั
ของสงครามจำกั
ด ดด
(แผนเผชิ
))ให้เให้
ยยงพอต่
ออการปฏิ
ิภิภารกิ
ับับมอบหมาย
(แผนเผชิ
(แผนเผชิ
ญญเหตุ
ญเหตุ
เหตุ
) ให้
พีเยพีเพีงพอต่
งพอต่
อการปฏิ
การปฏิ
บัตบบิภัตัตารกิ
ารกิ
จอืจจ่นอือื่นๆ่น ๆทีๆ่ไทีด้ที่ไร่ได้ด้ับรรมอบหมาย
มอบหมาย

าาหมาย
: :กองทั
ววยงานด้
าานความมั
่น่นคงคงภาครั
ภาครั
และภาคประชาชน
คความพร้
ออมในการป้
อองกันงกัและแก้
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คงของชาติ

 

3-18
3-18
3-18

130

7/16/2564 BE 9:49 AM

แนวทางการพัฒนา



แผนระดับที่ 3 รองรับ
6 ประเด็นพัฒนา 14 กลยุทธ์ 17 โครงการสำคัญ ดังนี้ 1) แนวทาง
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ (1 ประเด็นพัฒนา 1 กลยุทธ์)
และ 2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง
(5 ประเด็นการพัฒนา 13 กลยุทธ์)
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- การนำทรัพยากรที่เป็นพลังอำนาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งด้าน
การทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาบูรณาการตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอำนาจ
กำลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ในการ
ป้ องกัน ประเทศได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยจะต้อ งมีก ารเตรียมการและ
กระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม ด้วยการจัดเตรียมกำลัง
เสริ ม สร้ าง พั ฒ นา และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทั้ งมวลให้ ก องทั พ และ
หน่ว ยงานด้า นความมั่น คง สามารถพึ่ง พาตนเองได้แ ละมีความพร้อมใน
การบูร ณาการร่ว มกัน หรือ ใช้ก ำลัง เพื่อ การป้องปราม การแก้ไขและยุติ
ความขัดแย้ง

โครงการสำคัญ
9) โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง
10) โครงการพัฒนาระบบการระดมสรรพกำลัง
11) โครงการพัฒนาเสริมสร้างกำลังอาสาสมัครประจำพื้นที่
ทหารกองหนุน ทหารนอกประจำการทหารผ่านศึกทุกประเภท
12) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
13) โครงการพัฒนาการผนึกกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
14) โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
15) โครงการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตาม
พระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
16) โครงการสนั บ สนุ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ
17) โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

หน่วยงาน
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แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
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เป้
าหมาย
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3) องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย :
เป้าหมายที่ 1 ได้แก่ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำน
เป้าหมายที่ 2 ได้แก่ ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพขอ
4-2
4) ค่าเป้าหมาย :
4-2
Baseline
Baseline (ปี 2561 - 2562) และ 2563 - 2565
4-2 (ปี 2561 - 2562) และ 2563
มีว่ ิธ1ีค- ของแต่
ำนวณค่
เป้วาหมาย
้
Baselineกับ(ปีค่า2561
- 2562)จกรรมช่
และกต.2563
2565 ลาะตั
3. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างปี baseline
เฉลี่ยจำนวนกิ
วงที
ชี้วัดย่อดัยงนี(หากมากกว่
าเดิมร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน)
1.ละตั
เก็บวชีข้้วอกััดมูบย่ลช่อจำนวนกิ
จกรรมา(absolute
4. หาค่าร้อายละความแตกต่
างระหว่กัาบงค่ค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่
(2561-2565)
วยงที(หากมากกว่
่ 2 (2566-2570)
อยละ 5แต่ถืลอะตั
ว่าวผ่ชีา้วน)ัดย่อยสำหรับปี 2560 เพื่อเก็บ
3. หาค่าร้อยละความแตกต่
งระหว่างปี baseline
เดิมร้(หากมากกว่
อยละ numbers)
5 ถือว่าาเดิผ่มาร้น)ภายใต้
Baseline (ปี 2561 - 2562) และ 2563 2.- 2565
บข้อกัมูบลช่จำนวนกิ
จกรรมภายใต้
แร้ต่อยละ
ละช่ว5ง ถื(ช่าอเดิ
วว่งละ
5ยละ
ปี) 5โดยนำจำนวนกิ
5. หาค่าร้อายละความแตกต่
างค่จากรรมช่
เฉลี่ยจำนวนกิ
จกรรมช่วงที่ 2กับ(2566-2570)
วงที่ 3(หากมากกว่
(2571-2575)
ถือว่าผ่าน) จกรรมทั้งหมดในแต่ละช่ว
4. หาค่าร้อยละความแตกต่
งระหว่างค่าเฉลีา่ยงระหว่
จำนวนกิ
วงที่ 1 (2561-2565)
ช่วงที่ 2เก็(2566-2570)
าเดิม(หากมากกว่
ามผ่ร้าอน)
3. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างปี baseline กับค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วกิัดจย่กรรมในแต่
อย (หากมากกว่
า
เดิ
ม
ร้
อ
ยละ
5
ถื
อ
ว่
า
ผ่
า
น)
Baseline
(ปี
2561
- 2562) และ 2563 - 2565
ละช่(หากมากกว่
วง
5. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 2 (2566-2570) กับช่วงที่ 3 (2571-2575)
าเดิมร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน)
4. หาค่าร้อยละความแตกต่
จำนวนกิวชีจ้วกรรมช่
(หากมากกว่
ร้อยละ 5 ถืกัอบว่ค่าาผ่เฉลี
าน)่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย (หาก
หาค่่ 2า(2566-2570)
ร้อยละความแตกต่
างระหว่าเดิ
งปีมbaseline
5) าวิงระหว่
ธีการวัาดงค่ค่าาเฉลี
เป้า่ยหมายตั
ัด : วงที่ 1 (2561-2565) กับช่3.วงที
5. หาค่า5)
ร้อยละความแตกต่
งระหว่าวงค่ชี้วาเฉลี
(หากมากกว่
อยละ
5 ถือว่จากรรมช่
ผ่าน) วงที่ 1 (2561-2565) กับช่วงที่ 2 (2566-2570) (หา
หาค่่ 3า(2571-2575)
ร้อยละความแตกต่
างระหว่าเดิ
งค่มาร้เฉลี
่ยจำนวนกิ
วิธีการวัดค่าเป้าาหมายตั
ัด : ่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 2 (2566-2570) กับช่4.วงที
องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
ปัจจัยวัาดงระหว่
ความสำเร็
ขององค์
ประกอบ
คะแนน
5. หาค่าร้อยละความแตกต่
างค่าจเฉลี
่ยจำนวนกิ
จกรรมช่วงที่ 2 (2566-2570) กับช่วงที
่ 3 (2571-2575) (หา
5) วิธีการวัองค์
ดค่าปเป้ระกอบการชี
าหมายตั
ชี้วัดความสำเร็
: ่ 1 : ประเทศไทยมี
จของเป้าหมาย
ปัจจัยาวัทายจากภายนอกได้
ดความสำเร็จขององค์
คะแนน
เป้าวหมายที
ความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้
ทุกปรูระกอบ
ปแบบสูงขึ้น
าหมายที่ 1 ้ว: ัด1.ประเทศไทยมี
คมวามมั
่นและความร่
คงและสามารถรั
มือกับความท้
รูาปหมายตั
แบบสู
5)
ธีการวัดอค่น/การหารื
าทจเปุ้กขององค์
วงาชีขึงประเทศของผู
้วนัด :
ระดับความสั
พันาธ์หมาย
วมมือด้าบนความมั
่นคง าทายจากภายนอกได้
อปต่ระกอบ
้แทนระดับสูง ไปยังประเทศ
องค์ปเป้ระกอบการชี
ความสำเร็
จของเป้
ปั1.1จจัจำนวนการเยื
ยวัดวิความสำเร็
คะแนน
ตวามมั
ิกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที
ี าทายจากภายนอกได้
มหาอำนาจ/มิ
1. ระดั
ความสัมในทุ
พันกธ์แมิคละความร่
วมมือด้านความมั
1.1 ่มจำนวนการเยื
อน/การหารื
งประเทศของผู
้แ(outbound
ทนระดัจบของเป้
สูงvisit)
ไปยัาหมาย
งประเทศ
- ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์
เป้าหมายที
่ 1 :บประเทศไทยมี
่นคงและสามารถรั
บมื่นอคงกับความท้
รูต่รประเทศต่
ปาแบบสู
งขึา้นวงัดๆความสำเร็
องค์ทปุกอตระกอบการชี
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (เฉลี
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที
่มี ่ยร้อยละ) มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่
าง ๆ (outbound
1.2 จำนวนการต้
อนรับการเยือvisit)
น/การหารือที่ ปทท. ของผู้แทนระดับสูง จากประเทศ
1. ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง 1.1 จำนวนการเยือน/การหารืเป้อต่าหมายที
างประเทศของผู
้แทนระดับคสูวามมั
ง ไปยั่นงประเทศ
- าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
่ 1 : ประเทศไทยมี
คงและสามารถรับมือกับความท้
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)
มหาอำนาจ/มิ
รประเทศต่
ๆ (inbound
visit) บสูง จากประเทศ
1.2 จำนวนการต้
อานรัง บๆการเยื
อตน/การหารื
อาทีง่ ปทท.
ของผู้แทนระดั
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มี
มหาอำนาจ/มิ
ตรประเทศต่
(outbound
visit)
1.
ระดั
บ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
แ
ละความร่
ว
มมื
อ
ด้
า
นความมั
น
่
คง
1.1
จำนวนการเยื
อ
น/การหารื
อต่างประเทศของผู้แทนร
มหาอำนาจ/มิ
ต
รประเทศต่
า
ง
ๆ
(inbound
visit)
1.3
จำนวนการประชุ
ม
ระหว่
า
งประเทศทั
ง
้
ที
่
ปทท.
และในต่
า
งประเทศ
ซึ
ง
่
มี
ผ
แ
้
ู
ทนไทย
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)
1.2 จำนวนการต้อนรับการเยืในทุ
อน/การหารื
อที่ ปทท. ของผู้แทนระดับสูง จากประเทศ
- ตรประเทศต่าง ๆ (outbound visit)
กมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที
่มี
มหาอำนาจ/มิ
เข้าร่วมมระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนไทย
1.3 จำนวนการประชุ
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ความสำคั
ๆ (inbound
visit)
ญทางยุ
ทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)
1.2
จำนวนการต้
อ
นรั
บการเยือน/การหารือที่ ปทท. ของ
เข้าร่วม
1.4 จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
1.3 จำนวนการประชุมระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนไทย มหาอำนาจ/มิ
- ตรประเทศต่าง ๆ (inbound visit)
มหาอำนาจ/มิ
ตรประเทศบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
1.4 จำนวนกิจกรรมที
่สะท้อนการยกระดั
เข้าร่วม
1.3
จำนวนการประชุ
มระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และใ
ตรประเทศ
เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มมหาอำนาจ/มิ
ขึ้นในการกำหนดทิ
ศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
1.4 จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เข้าร่วม เป้าหมายที่ 2 : ระดั
ประเทศไทยมี
่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่
ง1.เสริจำนวนกิ
มเสถียรภาพของภู
มิภาคเอเชี
ยรวมทั
้งาเป็นการเมื
นประเทศแนวหน้
าในภู
มิภาคอาเซี
บความสำเร็บทบาทเพิ
จของบทบาทไทยในการกำหนดทิ
ศ
ทาง
จ
กรรม/การหารื
อ
/การประชุ
ม
ด้
อ
งและความมั
่นคงระดั
บ ยน
มหาอำนาจ/มิตรประเทศ
1.4 จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์
งบเสริ
มเสถีย่มรภาพของภู
มิภาคเอเชี
(เฉลี
่ยร้องยละ)
ูมิภาค/ภู
มิภมาค
ที่ไทยเป็
นประธาน/เจ้
าภาพ ่นคงระดั
ระดั่ บ2ความสำเร็
จและส่
ของบทบาทไทยในการกำหนดทิ
ศทางศยทางและส่
1. จำนวนกิ
อ/การประชุ
มด้ยารวมทั
นการเมื
บ มิภาคอาเซียน
เป้าหมายที
: ประเทศไทยมี
ทบาทเพิ
ขึ้นในการกำหนดทิ
เสริจมกรรม/การหารื
เสถีอนุยภรภาพของภู
ิภาคเอเชี
้งเป็องและความมั
นประเทศแนวหน้
าในภู
มหาอำนาจ/มิตรประเทศ
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (เฉลี่ยร้อยละ) อนุภูมิภาค/ภูมิภ2.าคจำนวนเอกสาร/ข้
ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้
าภาพ
อเสนอด้
านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทยเป็น
ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิศทาง 1. จำนวนกิจกรรม/การหารือเป้
/การประชุ
องและความมั
่นคงระดั
- งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรว
าหมายทีม่ ด้2า:นการเมื
ประเทศไทยมี
บทบาทเพิ
่มขึ้นบในการกำหนดทิศทางและส่
ผู้ริเริ่มเสนอด้
และผลัากนการเมื
ดัน เพื่อเป็
นเอกสารผลลั
พธ์ในการประชุ
มที่มไทยเป็
ีนัยสำคั
2. จำนวนเอกสาร/ข้
งและความมั
่นคงระหว่
างประเทศที
น ญต่ออนุภูมิภาค/และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (เฉลี่ยร้อยละ) อนุภูมิภาค/ภู
มิภาค ที่ไทยเป็นอระดั
ประธาน/เจ้
าภาพ
บ
ความสำเร็
จ
ของบทบาทไทยในการกำหนดทิ
ศ
ทาง
1.
ิภาค
ผู้ริเริ่มและผลักดัภูนมเพื
่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมที่มีนัยสำคัญต่ออนุภูมิภาค/จำนวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการเมือง
2. จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้าและส่
นการเมื
่นคงระหว่
างประเทศที
น อนุภูมิภาค/ภู
- มิภาค ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้าภาพ
งเสริองและความมั
มเสถียรภาพของภู
มิภาคเอเชี
ย (เฉลี่ไทยเป็
่ยร้อยละ)
ภูมิภาค
ผู้ริเริ่มและผลักดัน เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมที่มีนัยสำคัญต่ออนุภูมิภาค/ 2. จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้านการเมืองและความมั่นค
ภูมิภาค
ผู้ริเริ่มและผลักดัน เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุ
ภูมิภาค

อบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอ
1 : ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
มสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง 1.1 จำนวนการเยือน/การหารือต่างประเทศของผู้แทนระดับสูง
ระเทศมหาอำนาจและประเทศที่มี
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ (outbound visit)
างยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)
1.2 จำนวนการต้อนรับการเยือน/การหารือที่ ปทท. ของผู้แทนร
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ (inbound visit)
1.3 จำนวนการประชุมระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และในต่างป

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :

Baseline (ปี 2561 - 2562) และ 2563 - 2565
ละความแตกต่างระหว่างปี baseline กับค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย (หากมากกว่า
ละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 (2561-2565) กับช่วงที่ 2 (2566-2570) (หากมากก
ละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 2 (2566-2570) กับช่วงที่ 3 (2571-2575) (หากมากก
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Baseline (ปี 2561 - 2562) และ 2563 - 2565
3. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างปี baseline กับค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย (หากมากกว่าเดิมร้อยละ 5 ถือว่าผ่าน) Baseline (ปี 2561 - 2562) และ 2563 - 2565
4. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 (2561-2565) กับช่วงที
2 (2566-2570)
(หากมากกว่
าเดิามงปีร้อbaseline
ยละ 5 ถือว่กัาบผ่ค่าาน)เฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย (หาก
3. ่ หาค่
าร้อยละความแตกต่
างระหว่
5. หาค่าร้อ6)
ยละความแตกต่
างระหว่
างค่าบเฉลี
จำนวนกิจกรรมช่
3 (2571-2575)
(หากมากกว่
าเดิามงค่ร้อายละ
ถือว่าผ่จากรรมช่
น) วงที่ 1 (2561-2565) กับช่วงที่ 2 (2566-2570) (หา
4. ่ หาค่
าร้อยละความแตกต่
างระหว่
เฉลี่ย5จำนวนกิ
การแบ่งมอบหน่
วยงานรั
ผิด่ยชอบและแหล่
งข้อวมูงที
ล ่ :2 (2566-2570) กับช่วงที
5. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 2 (2566-2570) กับช่วงที่ 3 (2571-2575) (หา
จของเป้าหมาย
ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
หน่วยงาน
แหล่งข้อมูล
5) วิธีการวัองค์
ดค่าปเป้ระกอบการชี
าหมายตัวชี้วัดความสำเร็
:
เป้าหมายที่้ว1ัดความสำเร็
: ประเทศไทยมี
ความมั
่นคงและสามารถรับมือกับความท้ปัาจทายจากภายนอกได้
แบบสู
วิธีการวัดจค่ขององค์
าทเปุ้กรูาปหมายตั
วงขึชี้นวัด :
องค์ประกอบการชี
จของเป้
าหมาย
จัยวั5)
ดความสำเร็
ประกอบ
คะแนน
ระดั
บ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
แ
ละความร่
ว
มมื
อ
ด้
า
น
1.1
จำนวนการเยื
อ
น/การหารื
อ
ต่
า
งประเทศของผู
แ
้
ทนระดั
บ
สู
ง
ทุ
ก
หน่
ว
ยงาน
เอกสารคำอธิบปัาย/
จจัยวัดความสำเร็จขององค์
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้องค์
ทุกรูปประกอบการชี
แบบสูงขึ้น ้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
ความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและ ไปยังประเทศมหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ (outbound visit)
ที่มีภารกิจด้าน ตัวอย่างกิจกรรมสำคัญ
1. ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง 1.1 จำนวนการเยือน/การหารือต่เป้างประเทศของผู
้แทนระดับสูงคไปยั
งประเทศ
- าทายจากภายนอกได้ทุกรูป4-2
าหมายที่ 1 : ประเทศไทยมี
วามมั
่นคงและสามารถรับมือกับความท้
แบบสูงขึ้น
ประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ในการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด
1.2 จำนวนการต้อนรับการเยือน/การหารือที่ประเทศไทยของผู้แทน
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มี
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ 1.(outbound
visit)
ระดับความสั
มพันธ์แางละความร่
วมมือด้านความมั่นคง 1.1 จำนวนการเยื
อน/การหารื
อต่านงประเทศของผู้แทนร
(เฉลี่ยร้อยละ)
ของแผนแม่
บทฯ ประเด็
ระดับสูง จากประเทศมหาอำนาจ/มิ
ตรประเทศต่
ๆ (inbound
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยร้อยละ)
1.2 จำนวนการต้อนรับการเยือน/การหารื
่ ปทท. ของผู้แทนระดับสูง จากประเทศ
- ตรประเทศต่าง ๆ (outbound visit)
ในทุกมิติกอับทีประเทศมหาอำนาจและประเทศที
่มี
มหาอำนาจ/มิ
การต่างประเทศ
visit)
Baseline
(ปี 2561
- 2562)
และ (เฉลี
2563
2565
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่
าง ๆ ความสำคั
(inbound
ญvisit)
ทางยุ
ทธศาสตร์
่ยร้อ- ยละ)
1.2
จำนวนการต้
อนรับการเยือน/การหารือที่ ปทท. ของ
(พ.ศ.2561-2580)
1.3
จำนวนการประชุ
ระหว่างประเทศทั
้งงทีที่ป1ระเทศไทยและ
3. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่1.3
างปีจำนวนการประชุ
baseline
กับค่มาระหว่
เฉลี่ยมจำนวนกิ
จ
กรรมช่
ว
ของแต่
ล
ะตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ย่
อ
ย
(หากมากกว่
า
เดิ
ม
ร้
อ
ยละ
5
ถื
อ
ว่
า
ผ่าน) าง ๆ (inbound visit)
างประเทศทั้งที่ ปทท. และในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนไทย มหาอำนาจ/มิ
- ตรประเทศต่
างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนไทยเข้าร่วม
4. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่เข้าางค่ร่วาในต่
อยละ 5 ถือว่าผ่ามน)ระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และใ
มเฉลี่ยจำนวนกิจกรรมช่วงที่ 1 (2561-2565) กับช่วงที่ 2 (2566-2570) (หากมากกว่าเดิ
1.3มร้จำนวนการประชุ
1.4
จำนวนกิ
จ
กรรมที
ส
่
ะท้
อ
นการยกระดั
บ
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งไทย
5. หาค่าร้อยละความแตกต่างระหว่1.4
างค่จำนวนกิ
าเฉลี่ยจำนวนกิ
วงที่ 2 (2566-2570)
(2571-2575)
(หากมากกว่าเดิ
มร่ร้วอมยละ
จกรรมทีจ่สกรรมช่
ะท้อนการยกระดั
บความสัมกัพับนช่ธ์วรงที
ะหว่่ 3างไทยกั
บประเทศ
- 5 ถือว่าผ่าน)
เข้
า
กับประเทศมหาอำนาจ/มิตรประเทศ
มหาอำนาจ/มิตรประเทศ
1.4 จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์
เป้าหมายที่ 25): ประเทศไทยมี
บทบาทเพิ
ศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
วิธีการวัดค่าเป้
าหมายตั่มวขึชี้นวัดในการกำหนดทิ
:
เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซี
ยน ตรประเทศ
มหาอำนาจ/มิ
1. ระดับความสำเร็องค์
จของบทบาทไทย
1.1
จำนวนกิ
จ
กรรม/การหารื
อ
/การประชุ
ม
ด้
า
นการเมื
อ
งและ
ทุ
ก
หน่
ว
ยงาน
เอกสารคำอธิบาย/ คะแนน
ประกอบการชี้วัดศความสำเร็
ของเป้าจหมาย
ปัจอจังและความมั
ยวัดความสำเร็
จขององค์
ประกอบ ศทางและส่
ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิ
ทาง 1. จจำนวนกิ
กรรม/การหารือ/การประชุ
มด้า่ นการเมื
่นคงระดั
เป้าหมายที
2 : ประเทศไทยมี
บทบาทเพิ
่มบขึ้นในการกำหนดทิ
งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรว
ในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ความมั่นคงระดับอนุภูมิภาค/ภูมิภาคที่ไทยเป็นประธาน/เจ้าภาพ
ที่มีภารกิจด้าน ตัวอย่างกิจกรรมสำคัญ
และส่งเสริมเสถียรภาพของภู
มิภาคเอเชี
(เฉลี่ยร้อยละ)ความมั
อนุภ่นูมคงและสามารถรั
ิภาค/ภูมิภาค ที่ไทยเป็
าภาพ จของบทบาทไทยในการกำหนดทิ
เป้าหมายที
่ 1 ย: ประเทศไทยมี
บมือกันบประธาน/เจ้
ความท้
าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น ศทาง 1. จำนวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการเมือง
ระดัาบนการเมื
ความสำเร็
ของภูมิภาคเอเชีย (เฉลี่ยร้อยละ)
การต่างประเทศ ในการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด
1.2 จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้
องและความมั่นคงระหว่าง
าจำนวนการเยื
นการเมื
อเสริ
งและความมั
่นคงระหว่
าิภงประเทศที
่ไทยเป็
- มิภาค ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้
และส่
ง
ม
เสถี
ย
รภาพของภู
ม
าคเอเชี
ย
(เฉลี
ย
่
ร้
อนยละ)
ภูมิภาค/ภู
าภาพ
1. ระดับความสัมพันธ์และความร่ว2.มมืจำนวนเอกสาร/ข้
อด้ประเทศที
านความมั่ไทยเป็
่นคงอเสนอด้
1.1
อ
น/การหารื
อ
ต่
า
งประเทศของผู
แ
้
ทนระดั
บสูง ไปยัอนุงประเทศ
ของแผนแม่บทฯ ประเด็-น
นผู้ริเริ่มและผลักดัน เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์
ผู้ริเริ่มและผลั่มกี ดัน เพื่อเป็มหาอำนาจ/มิ
นเอกสารผลลัตพรประเทศต่
ธ์ในการประชุ
่มีนัยสำคัญต่อvisit)
อนุภูมิภาค/
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที
าง ๆมที(outbound
2. จำนวนเอกสาร/ข้
อเสนอด้านการเมืองและความมั่นค
การต่างประเทศ
ในการประชุมที่มีนัยสำคัญต่ออนุภูมิภาค/ภูมิภาค
ิภาค
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (เฉลี่ยภูร้อมยละ)
และผลั
กดัน เพื่อเป็นเอกสารผลลั
1.2 จำนวนการต้อนรับการเยือน/การหารือที่ ปทท. ของผู้แทนระดัผูบ้รสูิเริง่มจากประเทศ
- พธ์ในการประชุ
(พ.ศ.2561-2580)
ภูมิภาค
มหาอำนาจ/มิตรประเทศต่าง ๆ (inbound visit)
1.3 จำนวนการประชุมระหว่างประเทศทั้งที่ ปทท. และในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนไทย
เข้าร่วม
1.4 จำนวนกิจกรรมที่สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
มหาอำนาจ/มิตรประเทศ
เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิศทาง 1. จำนวนกิจกรรม/การหารือ/การประชุมด้านการเมืองและความมั่นคงระดับ
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (เฉลี่ยร้อยละ) อนุภูมิภาค/ภูมิภาค ที่ไทยเป็นประธาน/เจ้าภาพ
2. จำนวนเอกสาร/ข้อเสนอด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทยเป็น
-
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :
Baseline (ปี 2561
Baseline
- 2562)
(ปี 2561
และ 2563
- 2562)
- 2565
และ 2563 - 2565
ต่ยละความแตกต่
างระหว่า้วงปีัดความสำเร็
baseline
างระหว่จากังปี
บค่baseline
าเฉลี
่ยจำนวนกิ
กับค่าจเฉลี
กรรมช่
่ยจำนวนกิ
วงที่ 1 จของแต่
กรรมช่ลวะตั
งทีปัว่จ1ชีจั้วยของแต่
ัดวัย่ดอความสำเร็
ย ล(หากมากกว่
ะตัวชี้วจัดขององค์
ย่อายเดิ(หากมากกว
มร้ปอระกอ
ยละ 5
อบการชี
ของเป้
าหมาย
ต่1ยละความแตกต่
า:งระหว่
างค่าเฉลีางระหว่
าจเฉลี
กรรมช่
่ยจำนวนกิ
วงที่ 1 จ(2561-2565)
งที่ 1 กั(2561-2565)
บาทายจากภายนอกได้
ช่วงที่ 2 (2566-2570)
กับช่วงทีท่ 2ุก(หากมากกว่
(2566-2570)
มร้อยละ
ประเทศไทยมี
ค่ยจำนวนกิ
วามมัางค่
่นคงและสามารถรั
บกรรมช่
มือกับวความท้
รูปแบบสูงขึา้นเดิ(หากมาก
ต่มสั
ยละความแตกต่
างระหว่
า
งค่
า
เฉลี
า
งระหว่
ย
่
จำนวนกิ
า
งค่
า
จ
เฉลี
กรรมช่
ย
่
จำนวนกิ
ว
งที
่
2
จ
(2566-2570)
กรรมช่
ว
งที
่
2
กั
(2566-2570)
บ
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
หน่วยงาน
4-6
23. การประชุม Political Consultation ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งที่ 1
24. การประชุม Political Consultation ไทย-เนเธอร์แลนด์
โครงการสำคัญ*
หน่วยงาน
ครั้งที่ 2
25. การหารื
อเชิงยุทธศาสตร์
ไทย-สหราชอาณาจั
กร ครั้งที่ 14
23. การประชุ
ม Political
Consultation
ไทย-ไอร์แลนด์
26. การประชุ
มหารือConsultation
ด้านการเมือง (Political
Consultation)
24. การประชุ
ม Political
ไทย-เนเธอร์
แลนด์
ครั้งที่ ไทย-สวิ
2
ส ครั้งที่ 5
27. การประชุ
Political
Consultation ไทย-ยู
25. การหารื
อเชิงยุทมธศาสตร์
ไทย-สหราชอาณาจั
กร ครัเ้งครน
ที่ 4
26. การประชุ
มหารื
ด้านการเมื
องา(Political
Consultation)
28. การเยื
อน อสปป.
ลาว อย่
งเป็นทางการของ
นรม.
ไทย-สวิในช่
ส วครังไตรมาสที
้งที่ 5 ่ 2 -3 ของปี 2564
27. การประชุ
ม Political
Consultation
เครน วมมือ
29. การประชุ
มคณะกรรมาธิ
การร่วมว่ไทย-ยู
าด้วยความร่
ทวิภอาคีนไทย
ครั้งที่ 22 นรม.
28. การเยื
สปป.– สปป.
ลาว อย่ลาว
างเป็(JC)
นทางการของ
ในช่วงไตรมาสที
30. การเยื่ อ2นกั-3มของปี
พูชาอย่2564
างเป็นทางการของ นรม.
31. การประชุ
มคณะกรรมาธิ
าด้วยความร่
29. การประชุ
มคณะกรรมาธิ
การร่วกมว่ารร่าด้ววมว่ยความร่
วมมือวมมือ
ทวิภาคีทวิไทย
สปป.ไทย
ลาว– (JC)
ภาคี– (JC)
กัมพูครั
ชา้งทีครั่ 22
้งที่ 11
32. โครงการเฉลิ
70 ปีนรม.
การสถาปนาความสัมพันธ์
30. การเยื
อนกัมพูชาอย่มาฉลองครบรอบ
งเป็นทางการของ
31. การประชุ
การร่
ด้วยความร่าวงไทยกั
มมือ บ สปป. ลาว
ทางการทูมคณะกรรมาธิ
ตระหว่างไทยกั
บกัมวมว่
พูชาาและระหว่
การจั
ทวิภาคี33.(JC)
ไทยดการประชุ
– กัมพูชามคณะกรรมาธิ
ครั้งที่ 11 การร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
32. โครงการเฉลิ
มพันธ์
ทวิภาคี (JC)มฉลองครบรอบ
ไทย – เมียนมา70ครัปี้งทีการสถาปนาความสั
่ 11
34. ตการสั
นบ้าน
ทางการทู
ระหว่มามนาการเมื
งไทยกับกัมอพูงและเศรษฐกิ
ชาและระหว่จาของประเทศเพื
งไทยกับ สปป.่อลาว
33. การจั
การประชุ
มคณะกรรมาธิ
ารร่วมว่
าด้วฐยความร่
35. ดการจั
ดประชุ
มร่วมนายกรักฐมนตรี
และรั
มนตรีอย่วมมื
างไม่อ เป็น
ทวิภาคีทางการ
(JC) ไทย
– เมีCabinet
ยนมา ครัRetreat
้งที่ 11 - JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4
(Joint
34. การสั
มมนาการเมื
าน JCR)
(สำหรั
บการประชุองและเศรษฐกิ
มระดับเจ้าหน้จาของประเทศเพื
ที่อาวุโสเพื่อเตรี่อยนบ้
มการ
35. การจั
ประชุมร่วมนายกรัมฐมนตรี
และรัConsultation
ฐมนตรีอย่างไม่Group
เป็น (PCG)
36. ดโครงการการประชุ
Political
ไทย(Joint
- เวียCabinet
ดนาม ครั้งRetreat
ที่ 8 - JCR) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4
ทางการ
(สำหรั37.
บการประชุ
มระดั
เจ้าาหน้
ที่อโสเอเปค
าวุโสเพื่อและการประชุ
เตรียมการ JCR)
การประชุ
มเจ้บาหน้
ที่อาาวุ
มอื่น ๆ
36. โครงการการประชุม Political Consultation Group (PCG)
ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 8
37. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และการประชุมอื่น ๆ
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แนวทางการพัฒนา

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
38. โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
39. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค
อื่น ๆ เพื่อสานต่อ/ขับเคลื่อน ครม.เพื่อการพัฒนาให้แก่ประเทศ
กำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ
40. ความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development
Partner) ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในสาขาที่ตอบโจทย์ผลกระทบ
จากสถานการณ์หลัง COVID-19 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง
ด้านสุขภาพ (2) ความมั่นคงด้านอาชีพ (3) ความมั่นคงด้านอาหาร
และ (4) ความมั่นคงด้านพลังงาน
1. แผนงาน/โครงการ : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
- Hanuman Guardian 20 ในห้วง พ.ค. - ก.ค.64
(สถานที่ฝึก รอการยืนยันจากการประชุมวางแผนในห้วงเดือน พ.ย.
63)
- การฝึกผสม รหัส คชสีห์ ครั้งที่ 22 (Kocha Singha 2020)
จากเดิม กำหนดดำเนินการ ในห้วง ต.ค. - พ.ย.63 ณ พื้นที่ฝึก
ทภ.1 จว.ก.จ. โดย ทภ.1 (พล.ร.9) จัด พัน.ร.(-) และ ทสป. จัด
ร้อย.ร. และหน่วย ช.สนาม ขึน้ ควบคุมการปฏิบัติ เปลี่ยนเป็น
ดำเนินการ
ในห้วง ต.ค. - พ.ย.64 (Kocha Singa 2021)
- การประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (IndoPacific Armies Chiefs Conference : IPACC) ครั้งที่ 12
การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกกลุ่มประเทศ
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แนวทางการพัฒนา

แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Armies Management
Seminar: IPAMS) ครั้งที่ 44 และการประชุมนายทหารประทวน
อาวุโส (Senior Enlisted Leaders Forum: SELF) ครั้งที่ 6
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในห้วง ก.ย. 64
2. การประชุม ผบ.ทอ.อาเซียน ครั้งที่ 18 โดย ทอ. เป็นเจ้าภาพ
และ ทอ. วางแผนจัดการฝึก ASEAN HADR Exercise ร่วมกับ
ทอ. มิตรประเทศอาเซียน ณ ประเทศไทย
1. โครงการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
โดยจะมีการลงพื้นที่ชายแดนไทย กับ 4 ประเทศรอบบ้าน ได้แก่
เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งจะพิจารณาการ
ดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อนำข้อมูลยกร่างแผนบริหาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับใหม่ต่อไป
2. การประชุมสรุปผลการลาดตระเวน ประจำปี 2563
3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน 4
ประเทศ ประจำปี 2563
4. การประชุมผู้แทนระดับสูงกลไกความร่วมมือด้านการบังคับใช้
กฎหมายในแม่น้ำโขง
5. การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 6
6. การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและประสานการ
ดำเนินการตามแนวทางการกำหนดท่าทีไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ
(อปนท.) ครั้งที่ 1-4/2563
7. การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย
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1.2 การดำเนินงานด้านเขตแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลัก : กต.
ร่วม : กห. สมช.



แผนระดับที่ 3 รองรับ
(อปรท.)
8. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานของ
ศปปข.
10. การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – อินโดนีเซีย
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
โครงการสนับสนุนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา
1. จัดประชุม JBC (ฝ่ายไทย) และการประชุมหารือกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุม JBC ไทย – กัมพูชา และการดำเนินการภายใต้
กรอบ JBC ไทย – กัมพูชา
3. การจัดสัมมนาและมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทย –
กัมพูชา รวมทั้งการสำรวจและตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย –
กัมพูชา
4. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงวิชาการในประเด็น
ด้านเขตแดนที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น
โครงการสนับสนุนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – เมียนมา
5. จัดประชุม JBC (ฝ่ายไทย) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดหรือเข้าร่วมการประชุม JBC ไทย-เมียนมา และการ
ดำเนินการภายใต้กรอบ JBC
7. การจัดสัมมนาและมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทย – เมียน
มา รวมทั้งการสำรวจและตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

โครงการสำคัญ*

กต.

หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
8. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมเชิงวิชาการใน
ประเด็นด้านเขตแดนที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น
โครงการสนับสนุนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย –
มาเลเซีย
9. จัดประชุม LBC (ฝ่ายไทย) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. จัดหรือเข้าร่วมการประชุม LBC ไทย - มาเลเซีย และ
การดำเนินการภายใต้กรอบ LBC
11. จัดสัมมนาและมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดนไทย มาเลเซีย รวมทัง้ การสำรวจและตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย
12. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมเชิงวิชาการใน
ประเด็นด้านเขตแดนที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น
โครงการสนับสนุนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย –
ลาว
13. จัดประชุม SOM และ JBC (ฝ่ายไทย) เพื่อเตรียมการสำหรับ
การประชุม SOM และ JBC ไทย - ลาว และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
14. จัดหรือเข้าร่วมการประชุม SOM และ JBC ไทย - ลาว และ
การดำเนินการภายใต้กรอบ JBC ไทย-ลาว
15. การจัดสัมมนาและมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับเขตแดน
ไทย – สปป. ลาวรวมทั้งการสำรวจและตรวจพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย – สปป. ลาว
16. การมประชุมและฝึกอบรมเชิงวิชาการในประเด็น
ด้านเขตแดนที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
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ตารางประสานสอดคล้องและ
โครงการสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผนย่อยการบูรณา
การความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(แผนย่อย Security/มีความมั่นคง)
ปีงบประมาณ 2564 – 2565
ตารางประสานสอดคล้องฯ ทำหน้าที่
เป็ นแผนระดั บที่ ๓ ในการขับเคลื่ อน
แผนย่อยที่ ๔ โดยได้กำหนดหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน่ วยงานร่ ว ม
รับผิดชอบภายใต้แนวทางการพั ฒนา
ของแผนย่ อ ยฉบั บ นี้ พร้ อ มทั้ งระบุ
โครงการของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นา
ในการขับเคลื่อนแผนย่อยฯ

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค
2.1 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน
หลัก : กต.
ร่วม : กห. สมช. สตช.



โครงการสำคัญ*
โครงการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
17. การเจรจาแบ่งเขตไหล่ทวีประหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(1) การประชุมเตรียมการเจรจา (ฝ่ายไทย)
(2) การประชุมเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน
18. การเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาแบ่ง
เขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน
(1) การเดินทางไปหารือข้อกฎหมายกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทะเลเกี่ยวกับการเจรจาแบ่งเขตทางทะเล
1. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
3. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุม APT/ EAS และ ARF
4. การประชุม SEANWFZ Working Group และ SEANWFZ
Executive Committee และการประชุม SEANWFZ
Commission
แผนงาน/โครงการ : การดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน
มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การประชุม รมว.กห.อาเซียน รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 การประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’
Meeting: ADMM) และ การประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.
ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus:
ADMM-Plus) ณ เวียดนาม
1.2 การประชุม ASEAN Defence Senior Officials' Meeting
Working Group (ADSOM WG) และ ASEAN Defence Senior
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โครงการสำคัญ*
Officials' Meeting-Plus Working Group (ADSOM-Plus WG)
ณ บรูไนดารุสซาลาม
1.3 การประชุม ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting
(ADSOM)/ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting-Plus
(ADSOM-Plus) ณ บรูไนดารุสซาลาม
1.4 การประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’
Meeting (ADMM) ณ บรูไนดารุสซาลาม
2. การประชุมในกรอบ ARF ได้แก่
2.1 การประชุม ARF DOD ณ บรูไนดารุสซาลาม
2.2 การประชุม ARF ASPC ณ เวียดนาม
2.3 การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime
Security ณ สิงคโปร์
2.4 การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief
ณ สปจ.
3. การประชุมในกรอบการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในกรอบอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ดังนี้
3.1 การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ระหว่าง กห.ไทย - กห.กัมพูชา ณ กัมพูชา
3.2 การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ระหว่าง สนผ.กห. กับ สถาบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการป้องกันประเทศ (IDIR)
กห.เวียดนาม ณ เวียดนาม
3.3 การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย - เวียดนาม ณ เวียดนาม
3.4 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร
หน่วยงาน
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โครงการสำคัญ*
ไทย - ฟิลิปปินส์ ณ ฟิลิปปินส์
3.5 การประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารระดับอาวุโส ระหว่าง
กห. - กห.เวียดนาม ณ เวียดนาม
3.6 การประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารระดับอาวุโสระหว่าง
กห. - กห.อินโดนีเซีย ณ อินโดนีเซีย
3.7 การประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารระดับอาวุโส ระหว่าง
กห. - กห.เมียนมา ณ เมียนมา
3.8 การประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารระดับอาวุโส ระหว่าง
กห. - กห.กัมพูชา ณ กัมพูชา
4. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหาร
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Civil-Military Coordination
Workshop) ณ ประเทศไทย
4.2 การประชุม Tactical Working Group on Civil-Military
Coordination (TWG CIMC) ครั้งที่ 1 ณ สิงคโปร์
4.3 การประชุม Japan-ASEAN Vice-Ministerial Forum ณ ญี่ปุ่น
แผนงาน/โครงการ : การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิด
ในกรอบ ADMM และ ADMM - Plus มีกิจกรรมการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเอกสารความร่วมมือ
ระหว่าง กห. กับองค์กรภาคประชาสังคมด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
ณ ประเทศไทย
2. การประชุมคณะทำงาน Virtual ASEAN Defence Network of
CBR Defence Experts ณ สิงคโปร์
หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
3. การเข้าร่วมการประชุม Ad HOC ADI ณ บรูไนดารุสซาลาม
4. การเข้าร่วมการประชุม EWG on HADR ครั้งที่ 1
ณ อินโดนีเซีย
5. การเข้าร่วมการประชุม EWG on PKO ครั้งที่ 1
ณ เวียดนาม
6. การประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบพหุ
ภาคี ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา-เมียนมา-มาเลเซีย-เวียดนาม ณ
ประเทศไทย
ไตรมาสที่ 2
1. เงินสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ในนามรัฐบาลไทย
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ADI
3. การประชุมเตรียมการจัดทำแผนการฝึกของคณะทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล EWG on MS ครั้งที่ 1
ณ จ.ชลบุรี
4. การประชุมว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มใน
เชิงปฏิบัติในกรอบ ADMM ณ บรูไนดารุสซาลาม
5. การประชุม Our Eye initiatives ครั้งที่ 1
6. การประชุม Technical Working Group on Civil-Military
Coordination (TWG CIMIC) ครั้งที่ 1 ณ ฟิลิปปินส์
7. การจัดประชุม EWG on MS ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย
8. การเข้าร่วมการประชุม EWG on CT ครั้งที่ 1 ณ เมียนมา
9. การเข้าร่วมการประชุม EWG on MM ครั้งที่ 1 ณ บรูไนบรูไนดา
รุสซาลาม
10. การประชุมโครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิก
หน่วยงาน
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2.2 ป้ป้อองกังกันนและรั
และรับบมือมืกัอบกัภับยภัความมั
ยความมั
่นคงก
่นคงทุ
รูทุปกแบบ
งภังยภึความมั
รูปแบบรวมถึ
รวมถึ
ยความมั่นน่ คงรู
คงรูปปแบบใหม่
แบบใหม่
- ความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
หลัก : สมช.
ร่วม : สตช. ปปง. ยธ. สขช.
ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้าน กกร. สากล (ศตก.)



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
อาเซียน (ADIP) ณ บรูไนดารุสซาลาม
ไตรมาสที่ 3
1. การประชุมเพื่อจัดทำแผนการฝึกของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความมั่นคงทางทะเล EWG on MS ครั้งที่ 2 ณ จ.ชลบุรี
2. การประชุมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในกรอบอาเซียน (APCN) ณ อินโดนีเซีย
ไตรมาสที่ 4
1. การประชุม Our Eye initiatives ครั้งที่ 2
2. การประชุม Technical Working Group on Civil-Military
Coordination (TWG CIMIC) ครั้งที่ 2 ณ ฟิลิปปินส์
3. การเข้าร่วมการประชุม EWG on MS ครั้งที่ 2 ณ สหรัฐฯ
4. การประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(ASEAN Defence Industry Collaboration : ADIC) ณ เวียดนาม
1. โครงการเจรจาจัดทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน (ทวิภาคี)
2. โครงการเจรจาสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ (ทวิภาคี)
3. 1st Meeting of the BIMSTEC Home Secretaries
4. 1st Meeting of Home Ministers
5. 9th Joint Working Group on the Counter Terrorism
and Transnational Crimes (WG-CTTC)
6. 4th Meeting of the BIMSTEC National Security Chief
7. กปช. ตามสาขาย่อยทั้ง 6 อาทิ
(1) คณะทำงานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย
(2) คณะทำงานย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าว
กรอง
กต.

หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
(3) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(4) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ค้ายาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
(5) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
8. การประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Counter
Terrorism and Transnational Crime
9. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
10. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
11. การประชุมผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
หัวหน้าฝ่ายกงสุลอาเซียน
12. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกฎหมายอาเซียนและการประชุม
รัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน
1. การทบทวนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยปรับเป็นแผนระดับ 3 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง รวมถึงจัดทำแนวทางการประเมินผลการ
ดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ อาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาตัวชี้วัดที่สำคัญ
ในการประเมิน
2. การประเมินและปรับปรุงรายงานสถานการณ์ด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติของไทยและบางประเด็นที่เกี่ยวพันกับอาเซียนในปี 2564
โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ตลอดจนพิจารณา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สขช. บช.ส. ศรภ.
3. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาวงเปิดในประเด็น

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 150

สมช.

หน่วยงาน

4-16

150

7/9/2564 BE 4:04 PM

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 151

แนวทางการพัฒนา

- ความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย
หลัก : สมช.
ร่วม : สตช. ปปง. ยธ. สขช.
ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้าน กกร. สากล (ศตก.)



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (ยังไม่กำหนดวันและสถานที่)
1. 1st Meeting of the BIMSTEC Home Secretaries
2. 1st Meeting of Home Ministers
3. 9th Joint Working Group on the Counter Terrorism
and Transnational Crimes (WG-CTTC)
4. 4th Meeting of the BIMSTEC National Security Chief
5. กปช. ตามสาขาย่อยทั้ง 6 อาทิ
(1) คณะทำงานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย
(2) คณะทำงานย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าว
กรอง
(3) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
(4) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ค้ายาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
(5) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
1. เจ้ าภาพจั ด การประชุ ม The Fourth BIMSTEC Think Tank
Security Dialogue (บูรณาการกับกองความมั่นคงทางทะเล)
2. เจ้าภาพจัดการประชุม Thailand – Australia Consultation
on Counter Terrorism and Violent Extremism (ทางไกล)
3. การเตรียมการยกร่างแผนป้ องกัน แนวคิดสุ ดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2562 –
2565 โดยมีความสอดคล้ องกับ แผนปฏิ บัติการเพื่อป้ องกัน และ
สมช.
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
รับมือกับอุบัติการณ์ของลัทธิหัวรุนแรงและความคิดสุดโต่งรุนแรง
สำหรั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น (2018 – 2025) (ASEAN Plan of
Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of
Radicalisation and Violent Extremism 2018 – 2025
4. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) เพื่ อ พั ฒ นามาตรการการปกป้ อ งโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานสำ�คั
อการร้
าย และการจั
ดทำ�
ฐานสำคัญญและพื
และพืน้ ที้ นส่ ทีาธารณะจากการก่
่ ส าธารณะจากการก่
อการร้
าย และการ
คูจัด่มทำคู
ือเชิง่มบูือรเชิณาการในด้
านการต่
อต้านการก่
อการร้อาการร้
ย าย
งบูรณาการในด้
านการต่
อต้านการก่
1. ห้วง มี.ค. 64 การฝึกร่วม/ผสม ต่อต้านการก่อการร้าย ไทย –
อซ. (KRIS)
2. ห้วง เม.ย. 64 การฝึก ร่วม/ผสม ต่อต้านการก่อการร้าย ไทย–
อต. (Dusk Panther)
3. ห้วง เม.ย. 64 การประชุมความร่วมมือการต่อต้านการก่อการ
ร้าย ไทย–วน.
4. ห้วง พ.ค. 64 การฝึก ร่วม/ผสม ต่อต้านการก่อการร้าย ไทย–
อต. (Dawn Panther)
5. ห้วง มิ.ย.64 การฝึก ร่วม/ผสม ต่อต้านการก่อการร้าย ไทย –
สปจ. (Joint Strike)
6. ห้ ว ง ก.ค. 64 การประชุ ม คณะทำงานผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
ต่อต้าน
การก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือ รวม.กห.อาเซียน
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อาเซีอยาเซี
นด้ยานด้
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2.3 ความร่วมมือเพื่อป้องกันแนวคิดสุดโต่ง
ที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน
หลัก : สขช. กต.
ร่วม : สมช. กอ.รมน. ศอ.บต.

แนวทางการพัฒนา
- ความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติ
หลัก : มท.
ร่วม : กห. กต.



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
1. กต. ร่วมกับสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย
(UNCT) ขับเคลื่อนประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วน
2. กต. สนับสนุน มท. ส่งเสริมและพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพชุดค้นหาและกู้ภัย
ในเขตเมือง (USAR)
3. กต. เข้าร่วมการประชุม Humanitarian Assistance
Segment (HAS) ในกรอบ ECOSOC ณ นครนิวยอร์ก
4. การประชุม ARF Inter-sessional Meeting on Disaster
Relief และการเป็นประธานร่วมกับจีนในการดำเนินกิจกรรมใน
กรอบของ ARF ISM on DR ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ และ
การฝึกภารกิจค้นหาและช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในเขตเมือง
1. การประชุม ARF Inter-sessional Meeting on Counter
Terrorism and Transnational Crime
2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
กต.

หน่วยงาน
กต.
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แนวทางการพัฒนา

2.4 ความร่วมมือเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
หลัก : กต.
ร่วม : สมช. มท.



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
1. กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย จชต. และองค์การระหว่าง
ประเทศ
2. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายยุวทูต จชต. (SBPAC
Ambassador Network)
3. กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกียวกับสถานการณ์การ
แก้ปัญหาและพัฒนา จชต.
1. โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพและการดำรงชีวิต
แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ในฝั่งไทยและเมียนมา
และการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ดำรงชีวิตของ ผภร. และผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหา
สถานะและสมควรได้รับความคุ้มครองด้านมนุษยธรรม
2. การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา เรื่อง ผภร. ระดับปลัด
กต. และระดับ อธ. อย่างละ 1 ครั้ง
3. การส่ง ผภร. กลับเมียนมา 1-2 ครั้ง
1. การประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการโยกย้ายถิ่น
ฐานของประชากร (การประชุม Bali Process) ณ นครดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กต. เลื่อนจัดการ
ประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด)
2. การประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของเมียนมาและการตรวจ
เยี่ยมผู้หนีภัยการสู้รบที่เดินทางกลับมาตุภูมิ
สมช.

กต.

หน่วยงาน
ศอ.บต.
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แนวทางการพัฒนา
2.5 ความร่วมมือเพื่อสร้างเสริม
ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค
หลัก : กห.
ร่วม : สมช. กต.



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
การส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาประมง IUU
และสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงไทยในตลาดสหภาพยุโรป
การประชุม 2nd Meeting of the IORA Maritime Saftey and
Security Working Group (ยังไม่ได้กำหนด แต่คาดว่าจะจัด
ในปีงบประมาณ 2564)
1. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนากับหน่วยงานและองค์กรระหว่าง
ประเทศในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์และความ
มั่นคงของชาติทางทะเล (ซึ่งดำเนินการตามพันธกรณีที่มีการ
ประชุม และเชิญ สมช. เข้าร่วมการประชุม) อาทิ การประชุม
ASEAN Regional Forum Inter – Sessional Meeting on
Maritime Security (ARF ISM on MS) การประชุม ASEAN
Maritime Forum (AMF) และ Expanded ASEAN Maritime
Forum (EAMF) การประชุม Workshop
ในประเด็นทางทะเล (ระดับนโยบาย) และการประชุม Regional
Cooperation Agreement on Combating Piracy and
Armed Robbery Ships in Asia Information Sharing
(ReCAAP ISC)
2. การจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจระหว่างไทย - อินเดีย
ด้านความมั่นคงทางทะเล (India – Thailand Joint Task Force
on Maritime Cooperation (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งไทยเป็น
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2.6 การดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบท
ที่เหมาะสม
หลัก : กต.
ร่วม : ศอ.บต. / กอ.รมน. ภาค 4 สน.



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
เจ้าภาพ) (บูรณาการกับกองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ)
3. การประชุม The Fourth BIMSTEC Think Tank Security
Dialogue (บูรณาการกับกองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ)
1. การสนับสนุนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยฯ ในการเดินทาง
ติดตามนักกอรีและฮาฟีซ ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
อ่านคัมภีร์อัลกุรอานในต่างประเทศ และสนับสนุนรางวัลหรือ
ทุนการศึกษาสำหรับกิจกรรมของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยฯ
2. การเชิญสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารมวลชน
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากประเทศมุสลิมจำนวน 7 - 9 คน เยือน
ประเทศไทยระยะเวลาประมาณ 7 วัน และให้คณะได้เยี่ยมคารวะ
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำ
ทางศาสนา (จุฬาราชมนตรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็น
ต้น) ตลอดจนพบปะกับประชาชนในพื้นที่ นักวิชาการและสื่อของ
ไทย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมในไทย
3. การจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมุสลิม
ในประเทศไทย และจัดทำสมุดบันทึก ปฏิทิน และสื่อต่าง ๆ โดยใช้
ภาพประกอบจากการประกวดภาพถ่าย
4. การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ ผ่านการดำเนินกิจกรรมทั้ง
ในและ ตปท. ได้แก่
4.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ของรัฐบาล ประกอบด้วย
กต.

หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
การนำคณะทูตและคณะผู้แทน ตปท. รวมทั้งผู้แทนองค์การ
รวปท. เยือน จชต. รวมถึงการนำคณะผู้แทน ปท. พันธมิตรของ
ไทยใน OIC ทั้งจากที่เมืองหลวง และซาอุดีฯ และผู้แทน สนง.
เลขาธิการ OIC เยือน จชต.
4.2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ประเด็น จชต. สำหรับ
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์
จชต.
ต่อประชาคม รวปท. โดยการจ้างเหมาบุคคลากรเพื่อประสานงาน
และบริหารจัดการข้อมูล
4.3 การดำเนินภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจทั้งภายในและ
ตปท. เกี่ยวกับประเด็น จชต. ผ่านการเดินทางเข้าร่วมการประชุม/
การบรรยาย/ การเป็นวิทยากรของผู้แทนกระทรวงฯ
4.4 การชี้แจงต่อผู้แทนรัฐบาล ตปท. และองค์การ รวปท. ที่มี
ความสนใจสถานการณ์ จชต. และการเดินทางไปหารือและติดตาม
ประเด็นการประชุมตามกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ
OIC และกรอบการประชุมของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
4.5 การเข้าร่วมประชุมตามกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนา
ความร่วมมือกับองค์การ รวปท. (IOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ในการแก้ไขปัญหา จชต. (อพอ.จชต.) เพื่อขับเคลื่อน
แนวทางของภาครัฐต่อกลุ่มดังกล่าวและผลักดันให้เกิดการ
ดำเนินการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
5. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งในและ ตปท. ได้แก่
5.1 การจัดกิจกรรมการนำนักวิชาการด้านศาสนาเยือน
จอร์แดนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับฝ่ายจอร์แดน
และให้ความรู้แก่ นศ. ไทยมุสลิมในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลามสายกลางและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5.2 การนำนักการศาสนาหรือนักวิชาการด้านศาสนาของอียิปต์
จากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร มาให้ความรู้กับ นศ. ไทยมุสลิมใน
อียิปต์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามสายกลางและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
5.3 การนำผู้เชี่ยวชาญ/ องค์ความรู้ในสาขาด้านการส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การส่งเสริมแนวคิดมุสลิมสายกลาง และการต่อต้านแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงจาก ตปท. มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับหน่วยงานไทย
1. กิจกรรมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจำประเทศ
ไทย องค์กรระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. กิจกรรมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ
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3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ
3.1 ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง
ศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
หลัก : กห. กต.
ร่วม : สมช.



แผนระดับที่ 3 รองรับ
ตารางประสานสอดคล้องและ
โครงการสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนแผนย่อยการบูรณา
การความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(แผนย่อย Security/มีความมั่นคง)
ปีงบประมาณ 2564 – 2565
ตารางประสานสอดคล้องฯ ทำหน้าที่
เป็ นแผนระดั บที่ ๓3 ในการขับเคลื่ อน
แผนย่อยที่ ๔4 โดยได้กำหนดหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน่ วยงานร่ ว ม
รับผิดชอบภายใต้แนวทางการพั ฒนา
ของแผนย่ อ ยฉบั บ นี้ พร้ อ มทั้ งระบุ
โครงการของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นา
ในการขับเคลื่อนแผนย่อยฯ
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แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ
กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก กิจกรรมรอง การดำเนินการจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดน มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การจัดระบบป้องกันและการบริหารเพื่อความมั่นคงชายแดน
2. การสนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
3. การติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงาน/โครงการ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศด้านความมั่นคง กิจกรรมหลัก ความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศ กิจกรรมรอง การเสริมสร้างความร่วมมือกับกองทัพ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มีกิจกรรมการดำเนินงานที่
สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารจากหน่วยระดับ

โครงการสำคัญ*
แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางทหาร กิจกรรมหลัก ความร่วมมือทางทหารกับ
ต่างประเทศ กิจกรรมรอง การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน มีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การเสริมสร้างความร่วมมือ ไทย - กัมพูชา
2. การเสริมสร้างความร่วมมือ ไทย - มาเลเซีย
3. การเสริมสร้างความร่วมมือ ไทย - สปป.ลาว
4. การเสริมสร้างความร่วมมือ ไทย - อินโดนีเซีย
5. การเสริมสร้างความร่วมมือ ไทย – เมียนมา
หน่วยงาน
กห.
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
ทางยุทธวิธีกับประเทศในอาเซียน
2. การประชุม จก.ยก.ทหาร อาเซียน (ASEAN Military
Operations Meeting: AMOM)
3. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงาน
ความร่วมมือด้านความมั่นคง
4. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการและการฝึก
5. การประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่าง ไทย - สหรัฐฯ
(THAI - TAC)
6. การประชุมประสานงานฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส
7. การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)
8. การจัดประชุมเตรียมกำลังเป็นบุคคลในระบบบัญชีรายชื่อ
พร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List)
9. การตรวจความพร้อมและให้คำแนะนำหน่วยในระบบ
กองกำลังเตรียมพร้อมสหประชาชาติ (Peacekeeping
Capability Readiness System: PCRS)
10. การประชุมคณะทำงานปรับอัตราค่าเช่ายืมยุทโธปกรณ์
สำหรับภารกิจรักษาสันติภาพ เป็นต้น
11. การฝึกอบรมครูเพื่อการฝึกเป็นหน่วยด้านการปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพ (Training of Trainers: TOT)
12. การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางทหารในภารกิจรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ (United Nations Military Expert on
Mission Course: UNMEM)
13. การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ
(United Nations Staff Officer Course: UNSOC)
14. การเข้าร่วมการฝึกและสังเกตการณ์การปฏิบัติการเพื่อ
หน่วยงาน
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สั
น
ติ
ภ
าพนานาชาติ
15. การประชุมสัมมนาทางวิชาการและก
สันสัตินภติาพนานาชาติ
ภาพนานาชาติ
15.
การประชุ
ม
สั
ม
มนาทางวิ
ช
าการและการฝึ
ก
อบรม
ด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้ควา
15.15.การประชุ
การประชุ
มสัมมสัมนาทางวิ
มมนาทางวิ
ชาการและการฝึ
ชาการและการฝึ
กอบรม
กอบรม
ด้
า
นการปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเพื
่
อ
สั
น
ติ
ภ
าพภายใต้
ค
วามร่
ว
มมื
อ
ด้
า
นการ
ด้าด้นการปฏิ
านการปฏิ
บัตบิกัตารเพื
ิการเพื
่อสั่อนสัตินภติาพภายใต้
ภาพภายใต้
ความร่
ความร่
วมมื
วมมื
อด้อาด้นการ
านการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับมิตรประเทศ
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเพื
่
อ
สั
น
ติ
ภ
าพกั
บ
มิ
ต
รประเทศ
16. การประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระห
ปฏิปฏิ
บัตบิกัตารเพื
ิการเพื
่อสั่อนสัตินภติาพกั
ภาพกั
บมิบตมิรประเทศ
ตรประเทศ
16.
การประชุ
ม
แลกเปลี
ย
่
นการเยื
อ
นระหว่
า
งศู
น
ย์
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเพื
อ
่
16.16.การประชุ
การประชุ
มแลกเปลี
มแลกเปลี
่ยนการเยื
่ยนการเยื
อนระหว่
อนระหว่
างศูางศู
นย์นปย์ฏิปบฏิัตบิกัตารเพื
ิการเพื
่อ ่อสันติภาพ
สั
น
ติ
ภ
าพ
17. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมั
ภาพ
สันสัตินภติาพ
17.
การประชุ
ม
สมั
ช
ชาสหประชาชาติ
ส
มั
ย
สามั
ญ
ประจำปี
(UNGA)
17.17.การประชุ
การประชุ
มสมั
มสมั
ชชาสหประชาชาติ
ชชาสหประชาชาติ
สมัสยมัสามั
ยสามั
ญประจำปี
ญประจำปี
(UNGA)
18. การประชุมประจำปีสมาคมครูฝึกอบ
(UNGA)
(UNGA)
18.
การประชุ
ม
ประจำปี
ส
มาคมครู
ฝ
ก
ึ
อบรมการรั
ก
ษาสั
น
ติ
ภ
าพ
18.18.การประชุ
การประชุ
มประจำปี
มประจำปี
สมาคมครู
สมาคมครู
ฝึกฝอบรมการรั
ึกอบรมการรั
กษาสั
กษาสั
นตินภติาพ
ภาพ นานาชาติ (APTC)
นานาชาติ
(APTC)
19. การประชุมประจำปีสมาคมครูฝึกอบ
นานาชาติ(APTC)
(APTC)
นานาชาติ
19.
การประชุ
ม
ประจำปี
ส
มาคมครู
ฝ
ก
ึ
อบรมการรั
ก
ษาสั
น
ติ
ภ
าพ
19.19.การประชุ
การประชุ
มประจำปี
มประจำปี
สมาคมครู
สมาคมครู
ฝึกฝอบรมการรั
ึกอบรมการรั
กษาสั
กษาสั
นตินภติาพ
ภาพ เอเชีย-แปซิฟิก (AAPTC)
เอเชี
ย
-แปซิ
ฟ
ิ
ก
(AAPTC)
20. การแลกเปลี่ยนวิทยากรและผู้เข้ารับ
เอเชี
ย-แปซิ
เอเชี
ย-แปซิ
ฟิกฟิก(AAPTC)
(AAPTC)
20.
การแลกเปลี
ย
่
นวิ
ท
ยากรและผู
เ
้
ข้
า
รั
บ
การฝึ
ก
ด้
า
นการ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับมิตรประเทศ
านการ
20.20.การแลกเปลี
การแลกเปลี
่ยนวิ
่ยนวิ
ทยากรและผู
ทยากรและผู
้เข้้เาข้รัาบรัการฝึ
บการฝึ
กด้กาด้นการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเพื
่
อ
สั
น
ติ
ภ
าพกั
บ
มิ
ต
รประเทศ
ปฏิปฏิ
บัตบิกัตารเพื
ิการเพื
่อสั่อนสัตินภติาพกั
ภาพกั
บมิบตมิรประเทศ
ตรประเทศ
* โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถ
*
โครงการศึ
ก
ษาวิ
เ
คราะห์
แ
ละประเมิ
น
สถานการณ์
ค
วามมั
น
่
คง
สมช.
* *โครงการศึ
โครงการศึ
กษาวิ
กษาวิ
เคราะห์
เคราะห์
และประเมิ
และประเมิ
นสถานการณ์
นสถานการณ์
ความมั
ความมั
่นคง
่นคง ประเทศรอบบ้
สมช.
สมช.าน
ประเทศรอบบ้
า
น
3.2 การส่งเสริมบทบาทของไทย
ประเทศรอบบ้
ประเทศรอบบ้
านาน
1. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับเจ้า
1.
โครงการอบรมภาษาต่
า
งประเทศสำหรั
บ
เจ้
า
หน้
า
ที
ด
่
า
้
นการรั
ก
ษา
ในเวทีความมั่นคงระหว่า1.งประเทศ
1.โครงการอบรมภาษาต่
โครงการอบรมภาษาต่
างประเทศสำหรั
างประเทศสำหรั
บเจ้บาเจ้หน้
าหน้
าทีา่ดที้า่ดนการรั
้านการรั
กษา
กษา สันติภาพกต.กต.
กต.
ติ
ภ
าพ
และการเข้าร่วมรักษาสันสัตินสัสัภตินนาพ
ภติาพ
ภาพ
1. การเดินทางไปราชการเพื่อประชุมรัฐภา
1.
การเดิ
น
ทางไปราชการเพื
อ
่
ประชุ
ม
รั
ฐ
ภาคี
ส
นธิ
ส
ญ
ั
ญาว่
า
ด้
ว
ย
สมช.
ของสหประชาชาติ 1. 1.การเดิ
ธ (ATT) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ
การเดิ
นทางไปราชการเพื
นทางไปราชการเพื
่อประชุ
่อประชุ
มรัมฐรัภาคี
ฐภาคี
สนธิ
สนธิ
สัญสญาว่
ัญญาว่
าด้าวด้ยวย การค้าอาวุ
สมช.
สมช.
การค้
า
อาวุ
ธ
(ATT)
ณ
กรุ
ง
เจนี
ว
า
สมาพั
น
ธรั
ฐ
สวิ
ส
ห้
ว
งเดื
อ
น
หลัก : กต.
การค้
การค้
าอาวุ
าอาวุ
ธ (ATT)
ธ (ATT)ณณกรุกรุ
งเจนี
งเจนี
วาวสมาพั
า สมาพั
นธรั
นธรั
ฐสวิ
ฐสวิ
ส สห้วห้งเดื
วงเดื
อนอน สิงหาคม
สิ
ง
หาคม
ร่วม : กห.
2. การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม
สิงสิหาคม
งหาคม
2.
การเดิ
น
ทางไปราชการเพื
่
อ
เข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
สั
ม
มนาในพั
น
ธกรณี
ต
่
า
ง
2. 2.การเดิ
การเดิ
นทางไปราชการเพื
นทางไปราชการเพื
่อเข้่อเข้
าร่าวร่มประชุ
วมประชุ
มสัมมสัมนาในพั
มมนาในพั
นธกรณี
นธกรณี
ต่าตง่าง ๆ ตามภารกิจงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอ
ๆ
ตามภารกิ
จ
งานการไม่
แ
พร่
ข
ยายอาวุ
ธ
ที
ม
่
ี
อ
านุ
ภ
าพทำลายล้
า
ๆ ๆตามภารกิ
ตามภารกิ
จงานการไม่
จงานการไม่
แพร่
แพร่
ขยายอาวุ
ขยายอาวุ
ธทีธ่มทีีอ่มานุ
ีอานุ
ภาพทำลายล้
ภาพทำลายล้
างสูางสู
งสู
ง งง 3. ค่าใช้จ่ายของการประชุมรัฐภาคี การปร
่า่ายของการประชุ
ฐฐภาคี
การประชุ
มมทบทวน
3. 3.
3.ค่าค่ค่ใช้าาใช้
ใช้
จ่าจจยของการประชุ
ยของการประชุ
มรัมมฐรัรัภาคี
ภาคีการประชุ
การประชุ
มทบทวน
ทบทวนการการ
การ ประชุมรัฐภาคีสมัยวิสามัญ และการเวียนค
ประชุ
ม
รั
ฐ
ภาคี
ส
มั
ย
วิ
ส
ามั
ญ
และการเวี
ย
นคำประกาศ
ของ
ประชุ
ประชุ
มรัมฐรัภาคี
ฐมภาคี
มัสยมัวิยสวิมัามั
สยามั
ญวิสญและการเวี
ยนคำประกาศ
ยนคำประกาศ
ของของ
การประชุ
รัสฐภาคี
ามัและการเวี
ญ และการเวี
ยนคำ�ประกาศของ
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แนวทางการพัฒนา

3.3. สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเยาวชน/นักเรียน
ไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สร้างขีดความสามารถ หรือพัฒนา
อาชีพ
หลัก : กต.
ร่วม : -



แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญ*
สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (ยังคงกิจกรรมไว้) (ไทยได้ให้
สัตยาบันแล้วตั้งแต่ปี 60แต่เพิ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ 22 ม.ค. 64)
1 โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)
2 ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาตามคำขอ/รายประเทศ
(Individual Request)
3. โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา
ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ณ จ.กำปงสปือ และสถาบัน
เทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จ. กัมปงธม กัมพูชา
4. โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)
5. โครงการ The Promotion of Climate Resilience in
Farming Communities of Cambodia
6. โครงการตั้งศูนย์เรียนรู้ SEP ณ วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง
7. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัยเทคนิค
วิชาชีพ แขวงคำม่วน
8. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรม
และป่าไม้ แขวงจำปาสัก
9. โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนใน 5 พื้นที่: ได้แก่ ยะไข่
คะหยิ่น คะยา มอญ และภาคตะนาวศรี
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign
Languages - YUFL)
กต.

หน่วยงาน

4-30
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แนวทางการพั
แนวทางการพั
ฒนา ฒนา

แผนระดั
แผนระดั
บที่ 3บรองรั
ที่ 3 บรองรับ

โครงการสำคั
โครงการสำคั
ญ* ญ*
หน่วยงาน
หน่วยงาน
11. โครงการพั
11. โครงการพั
ฒนาการเรี
ฒนาการเรี
ยนการสอนภาษาไทย
ยนการสอนภาษาไทย
ณ มหาวิ
ณ ทมหาวิ
ยาลัทย ยาลัย
ภาษาต่ภาษาต่
างประเทศมั
างประเทศมั
ณฑะเลย์
ณฑะเลย์
(Mandalay
(Mandalay
University
University
of of
Foreign
Languages
– MUFL)
Foreign
Languages
– MUFL)
12. โครงการส่
เสริมความสามารถในการจั
ดการและใช้
ประโยชน์
12. โครงการส่
งเสริมงความสามารถในการจั
ดการและใช้
ประโยชน์
จากไผ่จากไผ่
ในเมียในมาอย่
างยั่งยืานงยั่งยืน
นเมียนมาอย่
13. โครงการพั
กษะแรงงาน/วิ
าชีพ (สปป.
13. โครงการพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะแรงงาน/วิ
ชาชีพช(สปป.
ลาว/กัลาว/กั
มพูชา/มพูชา/
เมียนมา)
เมียนมา)
14. โครงการพระราชดำริ
ในสมเด็
จพระกนิ
ฐาธิราาชเจ้า
14. โครงการพระราชดำริ
ในสมเด็
จพระกนิ
ษฐาธิรษาชเจ้
กรมสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี ด้มาารี
นการ
กรมสมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
ด้านการ
พัฒนาคุ
พัฒณนาคุ
ภาพชี
ณภาพชี
วิตเด็กวและเยาวชน
ิตเด็กและเยาวชน
ใน 8 ประเทศได้
ใน 8 ประเทศได้
แก่ (1)แสปป.ลาว
ก่ (1) สปป.ลาว
(2) เมี(2)
ยนมา
ย (4)เซียฟิล(4)ิปปิฟินลส์ิป(5)
เมีย(3)
นมาอิน(3)โดนีอิเนซีโดนี
ปินส์ติม(5)อร์ติ-เลสเต
มอร์-เลสเต
(6) มองโกเลี
(6) มองโกเลี
ย (7) ยภูฏ(7)านภูและ
ฏาน (8)
และบัง(8)
กลาเทศ
บังกลาเทศ

************************
************************

* โครงการ
(ตัวหนา)
ง โครงการสำคั
ญประจำปี
งบประมาณ
่ได้รับความเห็
นชอบจากคณะรั
วันทีกั่ น29ยายน
กันยายน
* โครงการ
(ตัวหนา)
หมายถึหมายถึ
ง โครงการสำคั
ญประจำปี
งบประมาณ
2565 2565
ที่ได้รับทีความเห็
นชอบจากคณะรั
ฐมนตรีฐมนตรี
ตามมติตามมติ
คณะรัคฐณะรั
มนตรีฐมนตรี
เมื่อวันเมืที่อ29
2563 2563

หมายเหตุ
หมายเหตุ
- คณะกรรมการขั
- คณะกรรมการขั
บเคลื่อบนแผนย่
เคลื่อนแผนย่
อยด้านการบู
อยด้านการบู
รณาการความร่
รณาการความร่
วมมือวด้มมื
านความมั
อด้านความมั
่นคงกับ่นคงกั
อาเซีบยอาเซี
นและนานาชาติ
ยนและนานาชาติ
รวมทั้รวมทั
งองค์ก้งรภาครั
องค์กรภาครั
ฐและทีฐและที
่มิใช่ภาครั
่มิใช่ฐภาครั
มีองค์
ฐ ปมีระกอบดั
องค์ประกอบดั
งนี้ งนี้
1. กระทรวงการต่
างประเทศ
กงานสภาความมั
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงยุ
กงานตำรวจแห่
1. กระทรวงการต่
างประเทศ
2. สำนั2.กสำนั
งานสภาความมั
่นคงแห่่นงคงแห่
ชาติ ง3.ชาติ
กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงยุ
ติธรรมติธ6.รรม
สำนั6.กสำนั
งานตำรวจแห่
งชาติ งชาติ
กข่าวกรองแห่
องกันและปราบปราบปรามการฟอกเงิ
น 9. กองอำนวยการรั
กษาความมมั
่นคงภายในราชอาณาจั
นย์ อำนวยการบริ
7. สำนั7.กสำนั
ข่าวกรองแห่
งชาติ ง8.ชาติ
สำนั8.กสำนั
งานป้กองานป้
งกันและปราบปราบปรามการฟอกเงิ
น 9. กองอำนวยการรั
กษาความมมั
่นคงภายในราชอาณาจั
กร 10.กรศู10.
นย์ อศูำนวยการบริ
หาร หาร
งหวัดชายแดนภายใต้
บัตอิกต้ารต่
อต้านการก่
ายสากล
กองบั
ญชาการกองทั
ไทยกระทรวงสาธารณสุ
12. กระทรวงสาธารณสุ
(ส่วนราชการที
่ยวข้บประเด็
องกับประเด็
จังหวัดจัชายแดนภายใต้
11. ศูน11.ย์ปศูฏินบย์ัตปิกฏิารต่
านการก่
อการร้อาการร้
ยสากล
กองบัญ
ชาการกองทั
พไทยพ12.
ข (ส่วขนราชการที
่เกี่ยวข้่เอกีงกั
นที่ นที่
พิจารณา)
13. กระทรวงดิ
ัลเพื่อเศรษฐกิ
(ส่วนราชการที
่ยวข้บประเด็
องกับประเด็
ที่พิจารณา)
และกระทรวงการพั
14. กระทรวงการพั
นาสังคมและความมั
่นคงของมนุ
พิจารณา)
13. กระทรวงดิ
จิทัลเพืจ่อิทเศรษฐกิ
จและสัจงและสั
คม (ส่งคม
วนราชการที
่เกี่ยวข้่เอกีงกั
นที่พิจนารณา)
และ 14.
ฒนาสัฒงคมและความมั
่นคงของมนุ
ษย์ ษย์
(ส่วนราชการที
่ยวข้บประเด็
องกับประเด็
ที่พิจารณา)
(ส่วนราชการที
่เกี่ยวข้่เอกีงกั
นที่พิจนารณา)
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แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
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Baseline (ปี 2561 - 2562)
ปี 2563
X
31.67
อยู่ระหว่างการเตรียมการขับเคลื่อนให้ - การมีกลไกการขับเคลื่อนฯ 2 กลไก
เป็นไปตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความ - การประชุมตามกลไกฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลไกละ 1 ครั้ง
มั่นคง แผนย่อยที่ 5
- การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนฯ 1 ครั้ง

4) ค่าเป้าหมาย :
ปี 2564
70

ปี 2565
100

3) องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย : 1. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และ 2. ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
และ 3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลความมั่นคง

2) ตัวชี้วัด : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง

1) นิยามเป้าหมาย : การมีแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่มีการแบ่งมอบหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที การมีระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
บุคลากร และทรั พยากรการดำเนิน งาน ฯลฯ รวมถึงการมีระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่น คงที่มีข้อมูลครบถ้วนและใช้งานได้จริง ตลอดจนมีช่องทางการ
ตรวจสอบการดำเนินงานและช่องทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แผนย่อย : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
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ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
1.1 การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนฯ
1.1.1 จำนวนการประชุม/การเตรียมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนฯ
(อย่างน้อย 2 ครั้ง)
1.1.2 มีแนวทางการขับเคลื่อนฯ
(แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง)
1.2 กลไกการขับเคลื่อน (2 กลไก)
1.2.1 มีการจัดตั้งกลไกฯ สำเร็จ (2 กลไก)
1.2.2 จำนวนการประชุมตามกลไกฯ (มีการประชุมเพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนฯ อย่างน้อยกลไกละ 1 ครั้ง/ปี)
2.1 การมีแนวทาง/แผนงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
ของ สมช. กอ.รมน. และ ศรชล.

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
1. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (100)

2. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม (100)

5) วิธีการวัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :
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40

60
30
30

30

คะแนน
40
10
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3. ระบบการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง (100)

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย

ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
2.2 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ ของ สมช.
กอ.รมน. และ ศรชล. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนากฎหมาย/
ระเบียบขององค์กร การพัฒนาบุคลากรขององค์กร)
2.2.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ
2.2.2 มีการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบองค์กร อย่างน้อย 1 เรื่อง
2.2.3 มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1 มีกลไกในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง
3.2 มีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ใช้งานได้จริง หรือ มีแพลตฟอร์ม
ฐานข้อมูล
3.2.1 มีแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
3.2.2 จำนวนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ด้าน
45
25

70

20
20
20
30

คะแนน
60
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2. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
1. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

6) การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบและแหล่งข้อมูล :

กอ.รมน.

สมช.
สมช.
สมช.

1.2 กลไกการขับเคลื่อน (2 กลไก)
1.2.1 มีการจัดตั้งกลไกฯ สำเร็จ (2 กลไก)
1.2.2 จำนวนการประชุมตามกลไกฯ (มีการประชุมเพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนฯ อย่างน้อยกลไกละ 1 ครั้ง/ปี)

2.1 การมีแนวทาง/แผนงาน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
ของ สมช. กอ.รมน. และ ศรชล.

หน่วยงาน
สมช.

ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
1.1 การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนฯ
1.1.1 จำนวนการประชุม/การเตรียมการจัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ (อย่างน้อย 2 ครั้ง)
1.1.2 มีแนวทางการขับเคลื่อนฯ
(แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง)

สมช.
กอ.รมน.
ศรชล.

สมช.
สมช.
กอ.รมน.
กห.
กต.

แหล่งข้อมูล
สมช.
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3. ระบบการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง

3. ระบบการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง
องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย
3. ระบบการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย

องค์ประกอบการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย

ปัจจัยวัดความสำเร็จขององค์ประกอบ
2.2 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ ของ สมช.
กอ.รมน. และ ปัศรชล.
บปรุงโครงสร้
างองค์ปกระกอบ
ร การพัฒนา
จจัยวัปรั
ดความสำเร็
จขององค์
กฎหมาย/ระเบี
บขององค์ฒกนาระบบบริ
ร การพัฒนาบุ
กร)
2.2
ความสำเร็จยในการพั
หารจัคลากรขององค์
ดการฯ ของ สมช.
2.2.1 และ
มีปรับศรชล.
ปรุงโครงสร้
างองค์
กรแล้าวงองค์
เสร็จกร การพัฒนา
กอ.รมน.
ปรับปรุ
งโครงสร้
กฎหมาย/ระเบี
กร การพัฒยบองค์
นาบุคกลากรขององค์
2.2.2 มีการพัยบขององค์
ฒนากฎหมาย/ระเบี
ร อย่างน้อย 1กร)
เรื่อง
2.2.1
รับปรุ
งโครงสร้ฒานาบุ
งองค์คลากร
กรแล้วอย่
เสร็างน้
จ อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.3 มีกปารจั
ดอบรมพั
มีการพัฒนากฎหมาย/ระเบี
ยบองค์
อย่างน้
อย 1รเรืณาการ
่อง
3.1 2.2.2
มีกลไกในการบริ
หารจัดการแผนปฏิ
บัตกิกรารด้
นการบู
ปัจดจั่นอบรมพั
ยคงวัดความสำเร็
จขององค์
ประกอบ
ข้อมู2.2.3
ลด้านความมั
มีการจั
ฒนาบุคลากร
อย่างน้
อยปีละ 1 ครั้ง
3.2 มีความสำเร็
ฐกานข้
อมูลจด้ในการพั
านความมั
คงที่ใช้งานได้
ง หรืาอนการบู
มีแพลตฟอร์
ม
2.2
ฒนาระบบบริ
หารจั
ของ
สมช.
3.1
ลไกในการบริ
หารจั
ด่นการแผนปฏิ
บัตจดิกริการฯ
ารด้
รณาการ
ลและ ศรชล.
กอ.รมน.
ข้ฐานข้
อมูลอด้มูานความมั
่นคงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนา
กฎหมาย/ระเบี
ก่นรบคงที
การพั
นาบุ
คจลากรขององค์
กร) ม
มสำหรั
การเชื
มโยงฐานข้
อมูอลมีแพลตฟอร์
3.2 3.2.1
มีฐานข้มีอแมูพลตฟอร์
ลยด้บขององค์
านความมั
่ใช้ฒง่อานได้
ริง หรื
2.2.1
บปรุ่องมโยงฐานข้
โครงสร้างองค์
รแล้
วเสร็
ฐานข้
อมูลมีมีปกรัารเชื
3.2.2
อมูลกอย่
างน้
อยปีจ ละ 1 ด้าน
2.2.2
ฒนากฎหมาย/ระเบี
กร อย่อามูงน้
3.2.1 มีมีกแารพั
พลตฟอร์
มสำหรับการเชืย่อบองค์
มโยงฐานข้
ล อย 1 เรื่อง
2.2.3
ฒนาบุ
างน้ลอะยปี1 ลด้ะาน1 ครั้ง
3.2.2 มีมีกการจั
ารเชืด่ออบรมพั
มโยงฐานข้
อมูคลลากร
อย่างน้อย่อยปี
3.1 มีกลไกในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการ
ข้อมูลด้านความมั่นคง
3.2 มีฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ใช้งานได้จริง หรือ มีแพลตฟอร์ม
ฐานข้อมูล
3.2.1 มีแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
3.2.2 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ด้าน
กอ.รมน.
มท. ยธ. ดส. สตช.
กห. ศรชล. และ
หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.
กอ.รมน.

กอ.รมน.

กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
สมช.

สมช.
หน่วยงาน
กอ.รมน.
สมช.

กอ.รมน.

กอ.รมน.

แหล่งข้อมูล
สมช.
กอ.รมน.
ศรชล.
สมช.
กอ.รมน.
5-5
ศรชล.
กอ.รมน.
แหล่ศรชล.
งข้อมูล
กอ.รมน.
ศรชล.
สมช.
กอ.รมน.
กอ.รมน.
มท. ยธ. ดส. สตช.
ศรชล.
กห.กอ.รมน.
ศรชล. และ
หน่ยธ.
วยงานอื
ๆ
มท.
ดส. ่นสตช.
่เศรชล.
กี่ยวข้อและ
ง
กห.ทีกอ.รมน.
หน่วศรชล.
ยงานอื่น ๆ
ทีกอ.รมน.
่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล 5-5

หน่วยงาน

หน่วยงาน
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แผนระดับที่ 3 รองรับ

าชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1. แผนปฏิบัติราชการของสำ�นั
(พ.ศ. 2561 – 2564)
บูรณาการกลไก
แผนดั งงกล่
กล่ าาวได้
วได้กกำ�หนดวิ
ำหนดวิสสัยั ยทัทัศศน์น์ขของ
อง สมช.
สมช. คืคืออ “องค์
“องค์กกรมี
รมีคความสามารถ
วามสามารถ
การบริหารจัดการ แผนดั
พร้
มเป็นผูน้นผูำด้้ นำ�ด้
า นการจั
ด การความมั
่ น คงของชาติ
ใ ห้ มลระหว่
ี ค วามสมดุ
พร้ออมเป็
านการจั
ดการความมั
่นคงของชาติ
ให้มีความสมดุ
างความล
ความมั่นคง
ระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา” และได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์
(กอ.รมน. เป็นหน่วยงาน มั่นคงและการพัฒนา” และได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี
๔กลยุประเด็
ทธศาสตร์
ที่มโดยประเด็
ีกลยุทธ์รนองรั
บการดำ�เนิ
นการทธ์ทโดยประเด็
ทธ์รองรันบยุการดำเนิ
นการ
ยุทธศาสตร์
และกลยุ
ี่เกี่ยวข้องกับน
รับผิดชอบ)
ยุการบู
ทธศาสตร์
และกลยุทหธ์ารจั
ที่เกีดการความมั
่ยวข้องกับ่นคง
การบู
รณาการกลไกการบริ
ดังนีร้ ณาการกลไกการบริหาร
จั1)ดประเด็
การความมั
่นคง ดังทนีี่ 3้ พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การ
นยุทธศาสตร์
1)
นยุกทำหนดเป้
ธศาสตร์
ที่ 3 พัขฒองประเด็
นาการขันบยุเคลื
่อนงานด้
คง
ปฏิ บประเด็
ั ติ ซึ่ งได้
าประสงค์
ท ธศาสตร์
คื อานความมั
ประเทศมี่นการ
ไปสู
่การปฏิบัติ ซึ่งกฎหมาย
ได้กำ�หนดเป้
าประสงค์
ของประเด็
นยุทธศาสตร์
คือ
บู ร ณาการแผนงาน
และการบริ
ห ารจั
ด การในการขั
บ เคลื่ อ นงาน

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
งและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
สมช.
-- โครงการปรั
โครงการปรับปรุ
บปรุ
งและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
นความมั่นคงให้
สอดคล้
องกับสถานการณ์
ความมั่นคงที่เปลี
่ยนแปลง่ น คง
ด้ด้าานความมั
่ น คงให้
ส อดคล้
อ งกั บ สถานการณ์
ค วามมั
ฒนาองค์กรระบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ที- โครงการพั
่เปลี่ยนแปลง
ดความสามารถและศั
- ขีโครงการพั
ฒนาองค์กกยภาพบุ
รระบบคลากร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
- โครงการพั
ฒนาและเพิ่มประสิ
ทธิภาพการใช้
ขีดความสามารถและศั
กยภาพบุ
คลากรกฎหมายความมั่นคง
- โครงการพั
ทธิภ่มาพการบริ
ดการและความคุ
้มค่า ่นคง
โครงการพัฒฒนาประสิ
นาและเพิ
ประสิทหธิภารจัาพการใช้
กฎหมายความมั
งภารกิจฒของรั
ฐ ทธิภาพการบริหารจัดการและความคุ้มค่า
- ในเชิ
โครงการพั
นาประสิ
ในเชิงภารกิจของรัฐ

นิยามของเป้าหมาย : การมีแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่มีการแบ่งมอบหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที การมี ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
บุคลากร และทรัพยากรการดำเนินงาน ฯลฯ รวมถึงการมี ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่น คงที่มีข้อมูลครบถ้วนและใช้งานได้จริง ตลอดจนมีช่องทางการ
ตรวจสอบการดำเนินงานและช่องทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แผนย่อย : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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2. (ร่าง) แผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2561 – 2565)

แผนระดับที่ 3 รองรับ
ด้านความมัก่นารบู
คงทีร่มณาการแผนงาน
ีประสิทธิภาพ โดยมี
กลยุทธ์ทและการบริ
ี่เกี่ยวข้อง คือห(1)
ประเทศมี
กฎหมาย
ารจับูดรณาการและ
การในการ
เคลื่อนนโยบาย/ยุ
ทธศาสตร์
และแผนด้
งเป็อนง
ขัขับบเคลื
นงานด้านความมั
่นคงที
่มีประสิานความมั
ทธิภาพ่นคงไปสู
โดยมี่การปฏิ
ลยุทธ์บทัตี่เิอกีย่่ยาวข้
ด้
า
นความมั
่
น
คงที
่
ม
ี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
โดยมี
ก
ลยุ
ท
ธ์
ท
่
ี
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
คื
อ
(1)
บู
ร
ณาการและ
(2) ปรับปรุงและพั
ฒนากฎหมายด้
านความมั
่นคงให้แสละแผนด้
อดคล้ องกัาบน
คืรูอปธรรม
(1) และ
บูรณาการและขั
บเคลื
่อนนโยบาย/ยุ
ทธศาสตร์
ขัภารกิ
บเคลืจ่อและการปฏิ
นความมั
่น่นคงไปสู
ารปฏิ
บและพั
ัติ อย่วายงาน
งเป็
บั ตทิงธศาสตร์
านของสำนั
กงานสภาความมั
คงแห่
ความมั
่นนนโยบาย/ยุ
คงไปสู่การปฏิ
บัติอย่แาละแผนด้
งเป็
นรูปาธรรม
และ
(2) ปรั่งกชาติ
บปรุแงละหน่
ฒนาน
รูทีป่เกีธรรม
(2) ปรับ่นปรุคงให้
งและพั
ฒนากฎหมายด้
านความมั
่นคงให้ สบอดคล้
องกั บ
่ยวข้อและ
ง านความมั
กฎหมายด้
สอดคล้
องกับภารกิ
จและการปฏิ
ัติงานของ
ภารกิ
และการปฏิ
บั ติงท่นานของสำนั
กบงานสภาความมั
่นคงแห่
วยงาน
2) ประเด็
นยุทธศาสตร์
ี่ คงแห่
4 ยกระดั
ขีแดละหน่
ความสามารถการบริ
หารจั
ดการภายใน
สำ�นั
กจงานสภาความมั
งชาติ
วยงานที
่เกี่ยงวข้ชาติ
องและหน่
่เกีประเด็
่ยกวข้ร อซึง่ งนได้ยุทกำหนดเป้
ของประเด็
นยุ ท ธศาสตร์ คื อ สำนัหารจั
กงานสภา
2)ทีองค์
ธศาสตร์าทประสงค์
่ี 4 ยกระดั
บขีดความสามารถการบริ
ดการ
2)
ประเด็
น
ยุ
ท
ธศาสตร์
ท
่
ี
4
ยกระดั
บ
ขี
ด
ความสามารถการบริ
ห
ารจั
ด
การภายใน
ภายในองค์
ซึ่งมได้ีการพั
กำ�หนดเป้
าประสงค์
องประเด็นกการบริ
ยุทธศาสตร์
คือ
ความมั่นคงแห่กงรชาติ
ฒนาระบบบริ
หารจัดขการตามหลั
หารกิจการ
องค์
ซึ่ ง่ดได้ีแกละสร้
ำหนดเป้
องประเด็
นยุ ทฒธศาสตร์
อ สำนั
กงานสภา
สำ�นั
กกรงานสภาความมั
่ นประสงค์
คงแห่
งขชาติ
นาระบบบริ
ารจั
การ
บ้านเมื
องที
างบุคาลากรสู
่การเป็
นนักมยุี กทารพั
ธศาสตร์
ความมั่คืนคงมื
อหอาชี
พดโดยมี
ความมั
่
น
คงแห่
ง
ชาติ
ม
ี
ก
ารพั
ฒ
นาระบบบริ
ห
ารจั
ด
การตามหลั
ก
การบริ
ห
ารกิ
จ
การน
ตามหลั
านเมือฒงทีนาบุ
่ดีแคละสร้
างบุเป็คนลากรสู
การเป็
กลยุ ท ธ์ กที่การบริ
เกี่ ย วข้ อหง ารกิ
คื อ จ(1)การบ้
สร้ า งและพั
ลากรให้
นั ก ยุ ท ่ธศาสตร์
บ้กายุนเมื
อ่นงที
่ดีแอละสร้
ค่นลากรสู
่กอาชี
ารเป็
นักยุทกธศาสตร์
่นดการภายในองค์
คงมื
นัความมั
ทธศาสตร์
ความมั
คงมื
ลยุทธ์คทวามมั
่ยวข้
อง อคือาชี
อ (1)พ โดยมี
สร้การง
คงมื
อาชี
พางบุ
และ
(2) พัอฒ
นารูพปนโดยมี
แบบและการบริ
หี่เกีารจั
กลยุ
ท
ธ์
ท
่
ี
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
คื
อ
(1)
สร้
า
งและพั
ฒ
นาบุ
ค
ลากรให้
เ
ป็
น
นั
ก
ยุ
ท
ธศาสตร์
และพั
ฒนาบุองตัคลากรให้
เป็ทนธินัภกาพเพื
ยุท่อธศาสตร์
ความมั
่นคงมืดอ้าอาชี
พ และ
ให้มีความคล่
วและมีประสิ
ตอบสนองต่
อสถานการณ์
นความมั
่นคง
ความมั
่นคงมืปอแบบและการบริ
อาชีพ และ (2) พัหฒารจั
นารูปดแบบและการบริ
(2)
พัฒ่ยนแปลงไป
นารู
การภายในองค์หการจั
ร ให้ดการภายในองค์
มีความคล่องตักรว
ที่เปลี
ให้มีความคล่
ประสิ
ทธิภาพเพื่อตอบสนองต่
อสถานการณ์
ด้านความมั
่นคง ่
และมี
ป ระสิอทงตัธิวภและมี
าพเพื
่ อ ตอบสนองต่
อ สถานการณ์
ด้ า นความมั
่ น คงที
ที2.่เปลี
่ยานแปลงไป
เปลี
(ร่่ยนแปลงไป
ง) แผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2561 – 2565)

แนวทางการพัฒนา
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แนวทางการพัฒนา
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แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
่ 1 (พ.ศ.
2563 –อ2565
)
แผนปฏิบัติกระยะที
ารด้านการบู
รณาการข้
มูลด้านความมั
่นคง
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารด้
า
นการบู
ร
ณาการข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่นคง
จัดทำ�โดย
สมช.
มี
เ
ป้
า
หมายเพื
อ
่
สร้
า
งระบบฐานข้
อ
มู
ล
และข้
ทำโดย สมช. ระยะที
มี เป้ า หมายเพื
า งระบบฐานข้
่ 1 (พ.ศ.่ อ สร้
2563
– 2565 ) อ มู ล และข้ ออมูมูลล
ระยะที
2563
ด้จัด้าาดนความมั
นความมั
่นคงที
คงที
ันสมั่ ถู1ยก(พ.ศ.
อสร้
ง าและสมบู
ณ์เ)พีอยมูงพอ
สามารถ
่ทมีัน่ทเสมั
ต้ถูอกงต้่ อและสมบู
ร–ณ์2565
เพียรงพอสามารถสนั
ทำโดย ่นสมช.
ป้ ายหมายเพื
งระบบฐานข้
ล และข้บอสนุมู ลน
จักลไกการตั
ด ทำโดย
สมช.
มี เป้แก้ดาปหมายเพื
สร้่นปาคงในระดั
งระบบฐานข้
อคงในระดั
มู ลวและข้
มู ล
สนั
บสนุนกลไกการตั
สินใจเพื
่ออแก้
ัญหาความมั
่นโดยมี
บอชาติ
นใจเพื
ัตถุประสงค์
ด้านความมัด่นสิคงที
่ทัน่อสมั
ย ัญถูกหาความมั
ต้อง และสมบู
รณ์เพีบยชาติ
งพอสามารถสนั
บสนุน
ด้เพืา่อนความมั
คงทีมู่ทลันด้เสมั
ต้อ่นงคงและพั
และสมบู
รณ์
เพียงพอสามารถสนั
สนุนา
น
โดยมี
ัตถุป่นระสงค์
พืนความมั
่อยจัถูดกทำ�ฐานข้
อมูฒลด้นาระบบข้
านความมั
่นลในการประเมิ
คงและพับฒ
จัดวทำฐานข้
กลไกการตั
ดสินอใจเพื
่อาแก้
ปัญหาความมั
่นคงในระดั
บชาติอโมูดยมี
วัตถุประสงค์น
กลไกการตั
ใจเพื่อแก้มืปอัญภัหาความมั
คงในระดั
บชาติโดยมี
ระสงค์
ระบบข้
อ มูดสิลในนการรั
ในการประเมิ
ใ นการรั
บ มื อวทภััตธิถุยภปคุาพการ
ก คาม
สถานการณ์
ยนคุ่นสถานการณ์
กคงและพั
คาม่นตลอดจนเพิ
เพื
่อจัดทำฐานข้
อมูลด้าบนความมั
ฒนาระบบข้่ มอประสิ
มูลในการประเมิ
น
เพื
่
อ
จั
ด
ทำฐานข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่
น
คงและพั
ฒ
นาระบบข้
อ
มู
ล
ในการประเมิ
ตลอดจนเพิ
่
ม
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการแลกเปลี
่
ย
นเชื
่
อ
มโยงข้
อ
มู
ล
ระหว่
า
แลกเปลี่ยนเชืใ่อนการรั
มโยงข้บอมูมืลอระหว่
านความมั
่นคงทและบริ
หารนง
สถานการณ์
ภั ย คุ กางหน่
คามวยงานด้
ตลอดจนเพิ
่ ม ประสิ
ธิ ภ าพการ
สถานการณ์
บ มื่นอคงภั ยและบริ
คามหารจั
ตลอดจนเพิ
ท ธิงภนี้าพการ
หน่
วยงานด้
ดการข้
อ่ มมูประสิ
ลด้าญนความมั
่นคง
จัดการข้
อ่ยมูนเชื
ลาด้ใ่อนความมั
านการรั
นความมั
่ทคุันกาสมั
่งแผนฯ
มีสาระสำคั
แลกเปลี
มโยงข้อมู่นลคงที
ระหว่
งหน่ย วซึยงานด้
านความมั
่นคง ดัและบริ
หาร
่ยยนเชื
มโยงข้
ระหว่างหน่
ทีแลกเปลี
่ทถุันปสมั
ซึ่ง่อแผนฯ
ญ ดัวยงานด้
งนี้ านความมั่นคง และบริหาร
ระสงค์
ข้อ ดังมีอนีมูส่น้ ลาระสำ�คั
จัวัดตการข้
อมูลด้4านความมั
คงที่ทันสมัย ซึ่งแผนฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้
อมูลด้านความมั
่งแผนฯ มีอมูสาระสำคั
ญ ดัง่นนีคง
้
วัจั1)ดตการข้
ถุประสงค์
4 ข้อ ดั่นงคงที
นี้ ่ทันสมัย ดซึทำฐานข้
กำหนดกรอบแนวนโยบายการจั
ลด้านความมั
วัตเพื
ถุป่อระสงค์
4 ข้อ ดังนี้
ถุเพืปอ่่อระสงค์
4 ข้อ ดังอนีมู้ ลในการติดตามดวิทำ�ฐานข้
1)วั2)ตเพื
กำ�หนดกรอบแนวนโยบายการจั
อมูลด้านนความมั
น่ คง
พัฒ นาระบบข้
เคราะห์
สถานการณ์
1) เพื
่อกำหนดกรอบแนวนโยบายการจั
ดทำฐานข้
อมูลด้ประเมิ
านความมั
่นคง
2)
เพื่อกำหนดกรอบแนวนโยบายการจั
่ อ พั ฒ นาระบบข้
อภัมูยคุลกในการติ
ด ตาม
1)
ดทำฐานข้
อมูไลวิขด้เระงั
าคราะห์
นความมับ่นยัประเมิ
เพิ่ มเพื
คาม
น แก้
้งคงปั ญ หาน
2)
เพืศั่อกพัยภาพในการรั
ฒ นาระบบข้อบมูมืลอในการติ
ดตามป้ อวิงกั
เคราะห์
ประเมิบนยัสถานการณ์
สถานการณ์
เพิย่มพิศับกัตอยภาพในการรั
บมือวิภัเคราะห์
ยคุกคามประเมิ
ป้องกั
นและแก้ไข
2)
พัฒ นาระบบข้
มูลในการติดตาม
นสถานการณ์
ภัย่ มเพื
คุศัก่อกคามและภั
เพิ
ยภาพในการรั
บิ มื อ ภั ย คุก คาม ป้ อ งกั น แก้ ไข ระงับ ยับ ยั้งปั ญ หา
ระงั
บศักยัเพิยภาพในการรั
บ่มยัประสิ
้งปัญทหาภั
ยป้พิอ่อบงกัมโยงข้
ัตนิ แก้ไอขมูลระงั
เพิ
บยมืคุอกภัคามและภั
ย คุก คาม่ยนเชื
บ ยัาบงหน่
ยั้งปัวยงาน
ญ หา
3)ย่ มเพื
ธิบภัตาพการแลกเปลี
ระหว่
ภั3)
คุเพืก่อคามและภั
ย
พิ
ิ
่อเพิ่ม่ นประสิ
นเชื่อจมโยงข้
อมูล่ นระหว่
ามงี
ภัด้ ยานความมั
คุกคามและภั
ยพิบทัตธิิ ภวาพการแลกเปลี
คงและหน่
ยงานที่ ส นั่ยบนเชื
สนุ่อน่ยมโยงข้
ภารกิ
ด้มูาลนความมั
คงให้
3)
เพื
่
อ
เพิ
่
ม
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการแลกเปลี
อ
ระหว่
า
งหน่
ว
ยงาน
หน่
านความมั
่นคงและหน่
วยงานที
นภารกิ
ด้าน
3)
เพืวยงานด้
่อทเพิ
ประสิ
ทธิภาพการแลกเปลี
่ยนเชื
่อมโยงข้่สอนัมูบล สนุ
ระหว่
างหน่วจยงาน
ประสิ
ธิภ่มาพ
ด้ความมั
านความมั
่
น
คงและหน่
ว
ยงานที
่
ส
นั
บ
สนุ
น
ภารกิ
จ
ด้
า
นความมั
่
น
คงให้
มี
่นคงให้
มการข้
ีประสิอทมูวลธิยงานที
ภาาพ
ด้4)านความมั
่ น คงและหน่
่ ส นั บ่นสนุ
น ภารกิ
จยด้ถูากนความมั
่ น คงให้รณ์มี
เพื
่
อ
บริ
ห
ารจั
ด
ด้
นความมั
คงที
่
ท
ั
น
สมั
ต้
อ
ง
และสมบู
ท่อธิบริ
ภาพหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกต้อง และ
4)ประสิ
เพื
ประสิ
ทธิภ่จาพ
เพี
ย
งพอที
หาความมั่นคงที
่นคงได้
ย่ายงมีถูปกระสิ
ธิและสมบู
ภาพ รณ์
4) เพืร่อณ์
บริพหะใช้
ารจัใดนการแก้
การข้
อะใช้
มูไขปั
ลด้ใญานการแก้
นความมั
่ทัหาความมั
นอสมั
ต้อ่นงทคงได้
สมบู
อเพี
ย
งที
่
จ
ไ
ขปั
ญ
อย่ารงมี
4)
เพื
่
อ
บริ
ห
ารจั
ด
การข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่
น
คงที
่
ท
ั
น
สมั
ย
ถู
ก
ต้
อ
ง
และสมบู
ณ์ย
เป้ยาหมาย
คืะใช้
อ การมี
ระบบฐานข้
อมูลและข้
อมูลอด้ย่าานความมั
่นธิคงที
่ทันสมั
เพี
งพอที
จ
่
ใ
นการแก้
ไ
ขปั
ญ
หาความมั
น
่
คงได้
งมี
ป
ระสิ
ท
ภ
าพ
ประสิ
ทธิภ่จะใช้
าพ ในการแก้
เพี
งพอที
ญหาความมั่นคงได้
อนย่ากลไกการตั
งมีประสิทธิดภสิาพ
ถูเป้กยาต้หมาย
อง และสมบู
รณ์ระบบฐานข้
เพีไยขปั
งพอสามารถสนั
บมูสนุ
่อย
คื
อ
การมี
อ
มู
ล
และข้
อ
ล
ด้
า
นความมั
่นคงทีน่ทใจเพื
ัน่นสมั
เป้
า
หมาย
คื
อ
การมี
ร
ะบบฐานข้
อ
มู
ล
และข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
คงที
เป้
าหมาย
คือ การมี่นรคงในระดั
ะบบฐานข้บอชาติ
มูลและข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย ่
แก้
ขปั
หาความมั
ถูทักนไต้สมั
องยญและสมบู
ร
ณ์
เ
พี
ย
งพอสามารถสนั
บสนุนกลไกการตั
นใจเพื่อ
ถูกต้อง รและสมบู
รณ์พอเพียงสามารถสนั
บสนุดดนสิสิกลไกการ
ถูกต้อง และสมบู
ณ์เพียงพอสามารถสนั
บสนุนกลไกการตั
นใจเพื่อ
แก้
ไ
ขปั
ญ
หาความมั
น
่
คงในระดั
บ
ชาติ
ตัแก้ดไสิขปั
นใจเพื
่อแก้ไขปั
ญหาความมั
ญหาความมั
่นคงในระดั
บชาติ่นคงในระดับชาติ
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(สมช. เป็นหน่วยงาน
(สมช. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ)
รับผิดชอบ)

บูรณาการข้อมูล
นความมัอ่นมูคงล
บูด้ราณาการข้
บูรณาการข้อมูล
(สมช.
เป็นหน่ว่นยงาน
ด้านความมั
คง
ด้านความมั
น
่
รับผิดชอบ) คง

แผนระดับที่ 3 รองรับ
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โครงการบูรรณาการข้
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานการเตรี
นการบริหยารจั
-- โครงการบู
มพร้ดอการชายแดน
มแห่งชาติ
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
โครงการ/ระบบ/ข้
อมูอลมูของหน่
วยงานที
่เกี่ยดวข้การชายแดน
องที่ร่วมบูรณาการ
-- โครงการบู
รณาการข้
ลด้านการบริ
หารจั
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการชายแดน
โครงการบูรณาการข้
ลด้านการรั
กษาผลประโยชน์
ทางทะเล
-- โครงการ/ระบบ/ข้
อมูอลมูของหน่
วยงานที
่เกี่ยวข้องที่ร่วแมบูห่งรชาติ
ณาการ
- โครงการ/ระบบ/ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมบูรณาการ
โครงการบูรรณาการข้
ญหาอาชญากรรมข้
ามชาติ
ละการก่
อการร้าย
-- โครงการบู
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานปั
นการรั
กษาผลประโยชน์
แห่งแชาติ
ทางทะเล
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
โครงการบูรรณาการข้
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานปั
นปัญญหาอาชญากรรมข้
หาผู้หลบหนีเข้าาเมืมชาติ
อง และการก่อการร้าย
-- โครงการบู
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
โครงการบูรรณาการข้
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานปั
นอัตญลัหาผู
กษณ์้หลบหนีเข้าเมือง
-- โครงการบู
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
โครงการบูรรณาการข้
ณาการฐานข้
-- โครงการบู
อมูลอด้มูาลนอัด้าตนการแก้
ลักษณ์ ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัด
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านอัตลักษณ์
ชายแดนภาคใต้
- โครงการบู
รณาการฐานข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัด
- โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัด
- โครงการบู
รณาการข้อมูลด้านการข่าว
ชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้
โครงการบูรรณาการข้
ณาการข้ออมูมูลลด้ด้าานการข่
นอื่น ๆาว
-- โครงการบู
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว
โครงการกำกั
บและติอดมูตามการขั
-* โครงการบู
รณาการข้
ลด้านอื่น ๆบเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
- โครงการบูรณาการข้อมูลด้านอื่น ๆ
ด้านความมั่นบคงและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
* โครงการกำกั
* โครงการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง
ด้านความมั่นคง

โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่
บทฯ ประเด็
่นคงเป้าหมาย
โครงการสำคั
ญโครงการที
่ส่งผลต่นอความมั
การบรรลุ
โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
- โครงการบูรณาการข้
อมูลด้านการเตรี
ยมพร้นอมแห่
งชาติ่นคง
ของแผนแม่
บทฯ ประเด็
ความมั
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
สมช.
สมช.

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สมช.

5-8
5-8
หน่วยงาน
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ตัตัวชี้วัดด
ชี้วัดบบความสำเร็
แผนฐานข้
อมูลอด้มูานความมั
่นคง ่นคง
1)ตั1)วระดั
ความสำ�เร็จการมี
จการมี
แผนฐานข้
ลด้านความมั
1)
ระดั
บ
ความสำเร็
จ
การมี
แ
ผนฐานข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่นคง ่ น่นคงระหว่
ระดับบความสำ�เร็
ความสำเร็จจการพั
การพัฒฒนาระบบข้อมูลด้านความมั
2)2) ระดั
นความมั
คงระหว่าางง
2)
ระดั
บ
ความสำเร็
จ
การพั
ฒ
นาระบบข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่
น
คงระหว่
าง
หน่วยงาน
ยงาน
หน่
วยงาน
3) ระดั
ระดั
ความสำเร็จการมีกลไกการแลกเปลี
3)หน่
บบความสำ�เร็
ลไกการแลกเปลี่ยย่ นเชื
นเชื่ออ่ มโยงข้
มโยงข้ออมูมูลรระหว่
ะหว่าางง
3)
บความสำเร็
จ่นการมี
หน่วระดั
ยงานด้
าานความมั
คง่นคงกลไกการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมู ลระหว่าง
หน่
ยงานด้
นความมั
วระดั
ยงานด้
านความมั่นจจคง
4)หน่
บบความสำ�เร็
การบริ
คงเพื่ อ่อ
4) ระดั
ความสำเร็
การบริหหารจั
ารจัดดการข้อมูลด้านความมั่ น คงเพื
4)
ระดั บ ความสำเร็ จ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นความมัอ่ งกั
น คงเพื
ประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผนและแนวทางในการป้
งกั่ อน
ประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผนและแนวทางในการป้
นอและ
ประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผนและแนวทางในการป้
อ งกั น และ
และแก้
ปัญหาความมั
แก้ปัญหาความมั
่นคง ่นคง
แก้
ปัญหาความมัฒฒ่นนา
คง44แนวทางหลั
แนวทางการพั
นา
แนวทางหลัก กทีม่ทีีกม่ ารกำหนดกลยุ
กี ารกำ�หนดกลยุ
ธ์รองรั
แนวทางการพั
ทธ์ทรองรั
บ ดับงนีดั้ งนี้
แนวทางการพั
ฒ
นา
4
แนวทางหลั
ก
ที
ม
่
ก
ี
ารกำหนดกลยุ
ท
ธ์
ร
องรั
บ
นีอาทิ
้
1)1) นโยบายการบู
นโยบายการบูรรณาการฐานข้
ณาการฐานข้ออมูมูลลด้ด้าา นความมั
กลยุททดัธ์ธ์งอาทิ
นความมั่น่นคง
คง กลยุ
1) บบนโยบายการบู
ร ณาการฐานข้
อวมูยงานที
ล ด้ า่สนความมั
ท ธ์ อาทิ
สนั
สนุ
การมีฐฐานข้
านข้
ของหน่
่สอดคล้
งกั
บกลยุ
สถานการณ์
สนั
สนุนนการมี
ออมูมูลลของหน่
วยงานที
อดคล้
องกั่ นอบคง
สถานการณ์
และ
สนับสนุญนการมี
านข้าอนความมั
มูล่นของหน่
ยงานที
่สบอดคล้
งกั
ละ่
และสภาพปั
สนุ
นอการมี
ฐานข้อวมูยงานที
ลแของ
สภาพปั
หาด้ญาฐหาด้
นความมั
คง สนั่นบวคง
สนุนสนั
การมี
ฐานข้
อมูบลสถานการณ์
ของหน่
สภาพปั
านความมั
สนับสนุญนและสภาพปั
การมี
านข้ญ
อมูหาด้
ล่นของหน่
วยงานที
หน่
วยงานที
ส่ บอดคล้
องกับ่นสถานการณ์
น่ คง่
สอดคล้
อญงกัหาด้
สถานการณ์
แคง
ละสภาพปั
หาด้าฐนความมั
คงานความมั
และกำหนด
สอดคล้
สถานการณ์
ละสภาพปั
หาด้านความมั
่นคงบความเร่
และกำหนด
และกำ�หนดฐานข้
อมู่นลคงในแต่
ด้าแนความมั
่นญคงในแต่
ลดการลำดั
ะประเภทและจั
ฐานข้
อมูอลงกัด้าบนความมั
ละประเภทและจั
งดด่การ
วน
ฐานข้
อ
มู
ล
ด้
า
นความมั
่
น
คงในแต่
ล
ะประเภทและจั
ด
การลำดั
บ
ความเร่
ง
ด่
วน
ลำ�ดั
บความเร่
ในการจั
ดเก็บข้งอด่มูวลนในการจัดเก็บข้อมูล
ดฒเก็นาระบบฐานข้
อมูล
2)2)ในการจั
การพั
ฒบข้นาระบบฐานข้
ลด้านความมั
ธ์ อาทิ
การพั
อมูลด้อามูนความมั
่นคง กลยุ่นทคง
ธ์ อาทิกลยุ
พัฒทนาระบบ
ลนความมั
ด้านความมั
่นคง ้งกลยุ
ทธ์บปฏิ
อาทิ
นาระบบ
พั2)ฐานข้
ฒการพั
นาระบบฐานข้
ลอด้มู้งาในระดั
่นคงทั
ในระดั
บบนโยบายและ
อมูลฒด้นาระบบฐานข้
านความมัอ่นมูคงทั
บนโยบายและระดั
ัตพัิทฒี่เหมาะสม
ฐานข้
ลบด้ัตานความมั
คงทัโดยให้
้งดในระดั
บวามสำ�คั
นโยบายและระดั
บและนำข้
ปฏิดบเก็ัตบิทอี่เหมาะสม
ระดั
บอปฏิ
ิที่เหมาะสม
กับการจั
รวบรวม
โดยให้
คมูวามสำคั
ญ กับ่นการจั
เก็บ ครวบรวม
วิเญคราะห์
มูลมาใช้
ความสำคั
ญ กัปอบระสิ
บส่รวบรวม
อมูส่ลงมาใช้
วิโดยให้
เคราะห์
มูการจั
ลมาใช้
ประโยชน์
ด้อวิย่เคราะห์
างมีบสนุ
ประสิ
ทธิภดาพ
เสริม
ประโยชน์
ไและนำ�ข้
ด้อย่างมี
ทธิดภเก็
าพ
งเสริมไและสนั
นและนำข้
การจั
ทำประเภท
ประโยชน์
ย่นางมี
ประสิ
ธิ(ไม่
ภาพมีชส่ั้นงความลั
เสริมและสนั
ดทำประเภท
และสนั
การจั
ญบและกำหนดชั
ชี ข้ อบมูสนุลนด้การจั
า้นนความมั
คง
บัญชีข้อมูบลได้สนุ
ด้อานความมั
่นดคงททำ�ประเภทบั
ความลั
บ) ่ นและ
(ไม่
มชีีชขมั้อนมูความลั
บนและกำ�หนดชั
ความลั
) ระบบเทคโนโลยี
และส่งเสริ
ม สนั
บัส่งญเสริ
ลด้บาสนุ
นความมั
คง เครื
(ไม่ม่อีชงมื้นั อความลั
บบและกำหนดชั
้นความลั
และยน
สนั
พัฒ่นนา
อุปกรณ์
ที่ทบบัน) สนุ
สมั
พัส่ให้ฒงกเสริ
นา
งมืน่มอีหพัน้อุฒาปทีนากรณ์
ระบบเทคโนโลยี
ี่ทันสมัย่นให้คงทกี่ับทันหน่สมัวยย
ม เครื
สนั
บ่อสนุ
เครืน่อการในกิ
งมือ อุปจการงานด้
กรณ์ ระบบเทคโนโลยี
ับหน่
วยงานที
่ดำเนิ
าทนความมั
งานที
่มีหวน้ยงานที
าที่ดำ�เนิ
การงานด้
านความมั
่นคง ่นคง
ให้กับหน่
่มีหนน้าการในกิ
ที่ดำเนินจการในกิ
จการงานด้
านความมั

แผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนระดับที่ 3 รองรับ

โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
โครงการสำคัญโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

5-9
5-9
หน่วยงาน
หน่วยงาน

177

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 177

7/9/2564 BE 4:04 PM

แนวทางการพั
แนวทางการพัฒฒนา
นา



3)3)
3)การดำเนิ
การดำเนิ
งานด้
ระหว่
การดำ�เนินนนงานด้
งานด้าานเทคนิ
านเทคนิ
นเทคนิคคคเพืเพืเพื่อ่ออ่บูบูบูรรณาการข้
รณาการข้
ณาการข้อออมูมูมูลลลระหว่
ระหว่าางหน่
างหน่
งหน่ววยงาน
วยงาน
ยงาน
กลยุ
กลยุทททธ์ธ์ธ์อาทิ
อาทิ
าางพืงพืา้น้นงพื
ฐานการจั
ฐานการจั
ดดเก็เก็บบและประมวลผลหน่
ววยงาน
ยงาน
กลยุ
อาทิพัพัฒพัฒนาโครงสร้
ฒนาโครงสร้
นาโครงสร้
น้ ฐานสำ�หรั
บและประมวลผลหน่
จัดเก็บและประมวลผล
ทีหน่
มีมีปเ่ ปหมาะสม
ระสิ
้ง้งในมิ
กกษาความ
ที่เกี่เกี่ยว่ยวข้
วข้อองทีงที่เหมาะสม
ระสิททธิธิผผลในการใช้
ลในการใช้
ในมิตติกิการรั
ารรั
ษาความ
ยงานที
เ่่เกีหมาะสม
ย่ วข้องที
มีประสิทงงานทั
ธิานทั
ผลในการใช้
งานทั
ง้ ในมิติ
ปลอดภั
่ย่ยนเชื
ออมูมูลลอย่อย่าางเป็
ปลอดภั
ยการจั
การจัดดหมวดหมู
หมวดหมู่ขย่ข้อ้อมูการจั
มูลลการแลกเปลี
การแลกเปลี
นเชื
มโยงข้
งเป็่ยนนน
การรั
กยษาความปลอดภั
ดหมวดหมู
่ข้อ่อ่อมูมโยงข้
ล การแลกเปลี
ระบบ
พัพัฒฒนาระบบสารสนเทศเพื
หหารจั
ารจัดดการการเชื
การการเชื่ อ่ อมโยงและ
มโยงและ
เชืระบบ
่อมโยงข้
อนาระบบสารสนเทศเพื
มูลอย่างเป็นระบบ พั่ อ่ อฒบริบริ
นาระบบสารสนเทศเพื
่อบริหาร
แลกเปลี
่ ย่ ยนข้
นข้ออ่ อมูมูมโยงและแลกเปลี
ลลสำหรั
สำหรับบการวิ
การวิเ คราะห์
เ คราะห์
ขนาดใหญ่
(Big
(Big
Data
Data
จัแลกเปลี
ดการการเชื
่ยนข้ขข้ อ้ อมูมูมูลลลขนาดใหญ่
สำ�หรั
บการวิ
เคราะห์
Analytics)
บบริริกการสาธารณะสำหรั
บบข้ข้ออมูมูลลบทัทั่ริว่ วกไปแบบ
One
และการให้
ารสาธารณะสำหรั
ไปแบบ
One
ข้Analytics)
อมูลใหญ่และการให้
(Big Data
Anslytics) และการให้
ารสาธารณะ
Stop
ววยงานภาครั
ออมูมูลลฐ
StopServices
ยงานภาครั
และพัฒฒนาระบบรายการข้
นาระบบรายการข้
สำ�หรั
บServices
ข้อมูลทัของหน่
่วของหน่
ไปแบบ
One Stopฐฐและพั
Services
ของหน่วยงานภาครั
ภาครั
Catalog)
โดยรวบรวมรายละเอี
ภาครัฐฐ(Government
(Government
Data
Catalog)
โดยรวบรวมรายละเอียยดของข้
ดของข้ออมูมูมูลลล
(Government
DataData
Catalog)
โดยรวบรวมรายละเอี
ดของข้
(Metadata)
ญญจากหน่
ววยงานภาครั
ฐฐทัทั้ง้งหมดเพื
(Metadata)สำคั
สำคัสำ�คั
จากหน่
ยงานภาครั
หมดเพื
ดสร้สร้าางเป็
งเป็่ อนนจัรายการ
รายการ
(Matadata)
ญ จากหน่
ว ยงานภาครั
ฐทั่อ่อ้จังจัดหมดเพื
ดสร้ า ง
(Catalog)
(Catalog)
เป็
นรายการ (Catalog)
การบริหหารจั
หารจั
ารจั
ดการแผนปฏิ
การแผนปฏิ
ตารด้
ั กิ าารด้
านการบู
รณาการข้
มูนความ
ลด้าน
4)4)
ดดการแผนปฏิ
บบัตัติกบิการด้
รรณาการข้
ออมูมูลลด้ด้าอานความ
4)การบริ
การบริ
านการบู
นการบู
ณาการข้
่นคง
กลยุ
ทการบริ
ธ์ อาทิ
หารจับดบัตการแผนปฏิ
บัตรริกณาการ
ารด้าน
มัความมั
ททธ์ธ์อาทิ
หหารจั
ดดการแผนปฏิ
มั่น่นคงคงกลยุ
กลยุ
อาทิการบริ
ารจัการบริ
การแผนปฏิ
ัติกิการด้
ารด้าานการบู
นการบู
ณาการ
มูคงในระดั
ลด้านความมั
่นคงในระดั
นโยบาย ่นมอบให้
สภา
ข้การบู
บบนโยบาย
มอบให้
ข้ออมูมูลลด้รด้าณาการข้
านความมั
นความมั่นอ่นคงในระดั
นโยบาย
มอบให้บสภาความมั
สภาความมั
่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติ
ความมั
น่ คงแห่
สมช.)
เป็นหน่วยรับผิดชอบ การอำ�นวยการ
(โดย
เป็เป็หหน่งน่ชาติ
ววยรัยรับบ(โดย
ผิผิดดชอบ
การอำนวยการและประสานการบู
รรณาการ
(โดยสมช.)
สมช.)
ชอบ
การอำนวยการและประสานการบู
ณาการ
รณาการข้
อมูลด้านความมัน่ คงในระดับบอำ�นวยการ
ข้และประสานการบู
บบอำนวยการและประสานการปฏิ
ข้ออมูมูลลด้ด้าานความมั
นความมั่น่นคงในระดั
คงในระดั
อำนวยการและประสานการปฏิ
บัตัติ มอบให้
ิ มอบให้
และประสานการปฏิ
บัตบิบมอบให้
กอ.รมน.
วลางข้
ยกลางรั
ผินความ
ดชอบ
กอ.รมน.
กอ.รมน.เป็เป็นนหน่
หน่ววยกลางรั
ยกลางรั
ผิผิดดชอบทำหน้
ชอบทำหน้
าาทีที่เป็่เป็เป็
นนศูนศูนนหน่
ย์ย์กกลางข้
ออมูมูลลด้ด้บาานความ
า(Data
ที่เป็นCenter)
ศูนย์กลางข้
อมูลด้านความมัที่นที่ เคง
(Data
Center)
มัทำ�หน้
และกระทรวง/กรม
กี่ เกี่ ย่ ยวข้
บบปฏิ
มั่ น่ นคงคง(Data
Center)
และกระทรวง/กรม
วข้อองในระดั
งในระดั
ปฏิบและ
บั ตั ติ ิ
กระทรวง/กรม
ที่เกี่ยวข้่ย่ยนเชื
อนเชื
งในระดั
บกปฏิ
นัลางข้
บสนุ
มูนความ
ลและ
สนั
่อ่อมโยงให้
อองมูงมูนลลข้ด้ด้อาานความ
สนับบสุสุนนนข้
นข้ออมูมูลลและแลกเปลี
และแลกเปลี
มโยงให้
กับับศูศูบนนย์ัตย์กิสกลางข้
มัแลกเปลี
มั่น่นคงคง ่ยนเชื่อมโยงให้กับศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

แผนระดั
แผนระดับบทีที่ 3่ 3รองรั
รองรับบ

โครงการสำคั
โครงการสำคัญญโครงการที
โครงการที่ส่ส่ง่งผลต่
ผลต่ออการบรรลุ
การบรรลุเป้เป้าาหมาย
หมาย
ของแผนแม่
ของแผนแม่บบทฯ
ทฯประเด็
ประเด็นนความมั
ความมั่น่นคงคง

หน่
หน่ววยงาน
ยงาน
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(สมช. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ)

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา



แผนดำเนินการรองรับ
แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 – 2565)
จัจัดดทำโดย
ทำ�โดยสมช.
สมช.ซึ่งซึมี่งวมีัตวถุัตปถุระสงค์
ประสงค์
เพื่อมเสริ
สร้างความ
ดังนีดั้ ง1)นี้ เพื1)่อเสริ
สร้ามงความเข้
าใจ
เข้
า
ใจของหน่
ว
ยงานที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งในการขั
บ
เคลื
่
อ
นแผนแม่
บ
ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ประเด็ทฯ
น
ประเด็
น
ความมั
น
่
คง
2)
เพื
อ
่
กำ�หนดแนวทางการประสานและ
ความมั่ น คง 2) เพื่ อ กำหนดแนวทางการประสานและบู ร ณาการ
บูการดำเนิ
ร ณาการการดำ�เนิ
น งานระหว่
า งหน่ ว ยงานเจ้
า ภาพและ
นงานระหว่างหน่
วยงานเจ้าภาพและหน่
วยงานที
่เกี่ยวข้อง
หน่
ว
ยงานที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งอย่
า
งมี
เ
อกภาพ
และ
3)
เพื
่อให้การ
อย่างมีเอกภาพ และ 3) เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังมีรายละเอียด
ด้านความมัน่ คงได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังมีรายละเอียด ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1)
บทนำ� กล่าวถึง เหตุผลความจำ�เป็นในการมีแผนบูรณาการฯ
1) บทนำ กล่าวถึง เหตุผลความจำเป็น ในการมีแผนบู รณาการฯ และ
และวัตถุประสงค์ของแผน
วัตแนวทางการขั
ถุประสงค์ของแผน
2)
บเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง กล่าวถึง
2)
แนวทางการขั
บ
่อนยุ่อทนยุธศาสตร์
ชาติชดาติ
้านความมั
่น คง ่นกล่
าวถึง ่
กรอบแนวคิดการขัเคลื
บเคลื
ทธศาสตร์
ด้านความมั
คงไปสู
กรอบแนวคิ
การขั บ เคลืบ่ อทฯ
นยุ ทประเด็
ธศาสตร์
ช าติ ด้ า่นนความมั
่ น คงไปสู่
การปฏิ
บัติผด่านแผนแม่
นความมั
คง และนโยบาย
การปฏิบัติผ่านแผนแม่
ประเด็นความมั
่นคง
และนโยบายและแผน
และแผนระดั
บชาติวบ่าทฯ
ด้วยความมั
่นคงแห่
งชาติ
ฯ โดยมีแนวทาง
ระดั
บ
ชาติ
ว
่
า
ด้
ว
ยความมั
่
น
คงแห่
ง
ชาติ
ฯ
โดยมี
แ
นวทางการขั
การขับเคลื่อนแผนระดับชาติทั้ง 2 ฉบับไปในคราวเดียวกับนเคลื่อน
แผนระดั
บชาติ
ทั้ง 2 ฉบับบไปในคราวเดี
วกัน ชาติด้านความมั่นคง
3)
กลไกบู
รณาการขั
เคลื่อนยุทยธศาสตร์
3) กลไกบู
รณาการขั
บเคลื่อบนยุเคลื
ทธศาสตร์
ชาติด้านความมั
่นคง กล่าน่ วถึคงง
กล่
าวถึงกลไกบู
รณาการขั
อ่ นยุทธศาสตร์
ชาติดา้ นความมั
กลไกบู
รณาการขั
ทธศาสตร์บชนโยบาย
าติด้านความมั
คงใน 2 ระดับ
ใน
2 ระดั
บ ได้แบก่เคลื(1)่อนยุกลไกระดั
คือ ่นคณะกรรมการ
บูได้รแณาการยุ
ทธศาสตร์
ชาติดคื้าอนความมั
่นคง และ
(2) กลไกระดั
ก่ (1) กลไกระดั
บนโยบาย
คณะกรรมการบู
รณาการยุ
ทธศาสตร์บ
อำ�นวยการขั
บเคลื่ นอ่คงนแผนแม่
และนโยบายและแผนระดั
ชาติฯ
ชาติ ด้ านความมั
และ (2)บทฯ
กลไกระดั
บ อำนวยการขั บ เคลื่ อบนแผน
จำ�นวน
5 คณะ
แม่บทฯ และนโยบายและแผนระดั
บชาติฯ จำนวน 5 คณะ
4)
แนวทางการขั
นยุ ท ธศาสตร์
าติ ไบปสู
่ ก ารปฏิ บวั ตย ิ
4) แนวทางการขั
บเคลืบ่อเคลื
นยุท่ อธศาสตร์
ชาติไปสู่กชารปฏิ
ัติ ประกอบด้
ประกอบด้
วยรายละเอี
ดเกี่ยายทอดเป้
วกับ (1)าหมายตั
การถ่วาชียทอดเป้
รายละเอีย ดเกี
่ย วกับ (1) ยการถ่
้ วัดในระดัาบหมาย
แผน
ตัแม่วชีบ้วทย่ัดในระดั
บ
แผนแม่
บ
ทย่
อ
ย
เพื
่
อ
ให้
ส
่
ว
นราชการใช้
เ
ป็
น
กรอบ
อย เพื่ อให้ ส่วนราชการใช้เป็ นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 3
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แผนดำเนินการรองรับ
การรองรั
บ ฒนาในแผนแม่
(2) การจัดดทำ�แผนระดั
ทำแผนระดัแผนดำเนิ
บบ3 3รองรั
บ ทฯบ
ในการจั
(2)บนแนวทางการพั
การจั
ดทำ�แผนระดั
บ 3 รองรั
ประเด็
นความมั
่นฒคงนาในแผนแม่
และบ (3)
การจับบดแนวทางการพั
ทำโครงการสำคั
ญนาในแผนแม่
เพื่อให้่นสคง
อดคล้
อง
(2) การจั
ด ทำแผนระดั
3 รองรั
บและ
ทฯ
แนวทางการพั
ทฯ ประเด็นฒความมั
ตามหลั
การความสั
มพั น(3)
ธ์ เชิการจั
งญเหตุเพืดแ่อทำโครงการสำคั
ละผล
(Causal
Relationship
- XYZ)
ประเด็
นกความมั
่นคง และ
ญ เพื่อให้กสการความ
อดคล้
อง
(3)
การจั
ดทำ�โครงการสำ�คั
ให้สอดคล้
องตามหลั
และเป้
ยภายใต้
ประเด็- XYZ)
นRelationship
ความมั
่นคง า-หมาย
สัตามหลั
มพันธ์ากหมายของแผนย่
เชิการความสั
งเหตุและผล
และเป้
มพัอน(Causal
ธ์ เชิ งเหตุแRelationship
แผนแม่
ละผลบท(Causal
XYZ)
ของแผนย่
ยภายใต้แอผนแม่
บทแผนแม่
ประเด็
คง ่นดคงตามและ
5) การติ
ดอตามและประเมิ
น ผล
กล่
า วถึบทงนความมั
กระบวนการติ
และเป้
าหมายของแผนย่
ยภายใต้
ประเด็น่นความมั
5)
การติ
ตามและประเมิ
ผลทธศาสตร์
กล่าาวถึ
วถึงงชกระบวนการติ
กระบวนการติ
ตามและ
ประเมิ
นผลการดำเนิ
นงานตามยุ
าติ
ผ่านระบบติดดตามและ
ตามและ
5)
การติ
ดดตามและประเมิ
นนผล
กล่
ประเมิ
ผลการดำ�เนิ
งานตามยุ
ทและกลไกบู
ธศาสตร์
ผ่านระบบติ
ดตาม
ประเมินนนผลการดำเนิ
ผลแห่ ง ชาตินนงานตามยุ
(eMENSCR)
ณาการขั
เคลื
่อน
ประเมิ
ทธศาสตร์
ชาติชาติ
ผ่ารนระบบติ
ดบตามและ
และประเมิ
น ผลแห่
ง(eMENSCR)
ชาติ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
ดง้าชาติ
นความมั
่นคง (eMENSCR)
ประเมิ
น ผลแห่
และกลไกบูและกลไกบู
ร ณาการขั บร ณาการ
เคลื่ อ น
ขัยุบทธศาสตร์
เคลื่อนยุชทาติธศาสตร์
ชาติ่นคง
ด้านความมั่นคง
ด้านความมั

กิจกรรมดำเนินการ
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หมายเหตุ
หมายเหตุแนวทางการพั ฒ นาขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ น คง ที่ สมช. เป็ นหน่ วยงานรับผิด ชอบ มี แผนการดำเนินงานรองรั บ คือ แผนบู รณาการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หมายเหตุ
แนวทางการพั
ฒ นาขั–บ เคลื
วเมื
ยงานรั
มี แ ผนการดำเนิ
น งานรองรัาบสู่ กคืารพิ
รณาการขั
บ เคลื
นยุ
ท ธศาสตร์
ชาติ
ด้ า นความมั
่ น คง (พ.ศ 2564
ซึท่ งธศาสตร์
นั บ เป็ชนาติ
บ ที่ 3่ น คง
ตามนั
ย ยะมติเป็ นครม.
วั นบที่ผิ4ด ชอบ
60
งการเสนอแผนเข้
ครม.
โดย
แผนบู
แนวทางการพั
ฒนาขับ2565)
เคลื่อนยุ
อ่ นยุ
ทไม่ธศาสตร์
ชแผนระดั
าติด้ าดนความมั
า้ นความมั
น่ คงที่ ทีสมช.
่ สมช. เป็หน่นหน่
ว่ อยงานรั
บผิธ.ค.
ดชอบ
มีเรืแ่ อผนการดำ�เนิ
นงานรองรับอ แผนบู
คืจอารณาของ
แผนบู
รณาการขั
บ่อเคลื
อ่ นยุรทณาการฯ
ธศาสตร์
ชาติ
ด้ด้าานนความมั
่
น
คง
(พ.ศ
2564
–
2565)
ซึ
่
ง
ไม่
น
ั
บ
เป็
น
แผนระดั
บ
ที
่
3
ตามนั
ย
ยะมติ
ครม.
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
4
ธ.ค.
60
เรื
่
อ
งการเสนอแผนเข้
า
สู
่
ก
ารพิ
จ
ารณาของ
ครม.
โดย
แผนบู
ร
ณาการฯ
เป็
แผนบริ
ห
ารจั
ด
การการขั
บ
เคลื
อ
่
นยุ
ท
ธศาสตร์
ช
าติ
ด
า
้
นความมั
น
่
คง
ให้
ห
น่
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
ง
โดยเฉพาะหน่
ว
ยงานเจ้
า
ภาพแผนย่
อ
ยฯ
ทั
ง
้
5
แผน
นำ�ไปขยายผลการขั
บ
เคลื
อ
่
นฯ
ให้
บ
คู
่
ม
ื
อ
/แนวทางการขั
บ
เคลื
่
อ
นยุ
ท
ธศาสตร์
ช
าติ
ด
้
า
นความั
่
น
คง
ให้
ห
น่
ว
ยงานที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
โดยเฉพาะหน่
ว
ยงานเจ้
า
ภาพแผนย่
อ
ยฯ
ทั
้
ง
5
แ
ผน
นำไปขยายผลการขั
บ
เคลื
่
อ
นฯ
ให้
บ
รรลุ
เ
ป้
า
หมาย
นความมั่นคง (พ.ศ 2564 – 2565) ซึ่งไม่นับเป็นแผนระดับที่ 3 ตามนัยยะมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 เรื่องการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยแผนบูรณาการฯ
เป็
คูคู่ม่มือือ/แนวทางการขั
่อนยุ่อทนยุ
ชาติดช้านความั
่นไม่คงใช่ให้เป็่นหนคง
น่แผนระดั
วยงานที
ย3วข้ทีอ่จงัดโดยเฉพาะหน่
วบยงานเจ้
ภาพแผนย่
อยฯาภาพแผนย่
ทัฒ้ง นาหรื
5 แ ผนอประเด็
บนำ�ไปขยายผลการขั
เคลื่อนฯ
ให้บ่อรรลุ
เป้
่กำหนดไว้ในยุบทเคลื
ชธศาสตร์
าติทดธศาสตร์
้านความมั
่นคงได้
การขับาเคลื
่อวนแนวทางพั
่นคงเฉพาะเรื
่องใดเรื
งหนึเป้่งาดับหมาย
งเคลื
เช่น่อนฯ
เป็นานหมายที
/แนวทางการขั
บธศาสตร์
เคลื
าติ
ด้านความั
ให้หน่บ่เกีวที่ยงานที
่เทำใช้
กี่ยวข้เพือ่องรองรั
โดยเฉพาะหน่
ยงานเจ้
อนำไปขยายผลการขั
ยฯ นทัความมั
้ง 5 แผน
เป้
ทนอกจากนี
ธศาสตร์
ช้ าติ
ด้านความมั
่นคงได้ ชไม่าติใรช่ดณาการฯ
เป็้านความมั
นแผนระดั
ที่ 3 ทีไม่
่จัดใทำใช้
รองรับบการขั
นแนวทางพั
ฒนาหรื
อประเด็
่องใดเรื
่องหนึน่งความมั
แผนระดั
แผนอื่นในยุ
การดำเนิ
ไม่ส่นบามารถกำหนดในลั
ก่อษณะของโครงการได้
โดยสามารถกำหนดการดำเนิ
นนแนวทางพั
การได้่นใคงเฉพาะเรื
นลักษณะของกิ
จกรรมเพื
่อดัชีง้แเช่จงน ่นคง
ให้าบหมายที
รรลุบเป้ที่กา่ 3ำหนดไว้
หมายเป้
าๆหมายที
่กำ�หนดไว้
ในยุนทการตามแผนบู
ธศาสตร์
คงได้
ช่เป็นเพืแผนระดั
ที่ 3บทีเคลื่จัด่อทำ�ใช้
เพื่อรองรั
บการขั
บเคลืน่อความมั
ฒนาหรื
อประเด็
แผนระดั
ทีงใดเรื
่ 3 แผนอื
่นรณาการฯ
ๆ่งดันอกจากนี
ไม่สามารถกำหนดในลั
นการได้ในลักษณะของกิจโดยสามารถกำ�หนด
กรรมเพื่อชี้แจง
รายละเอี
ห้ น่การดำเนิ
วยงานที
่ย3วข้แผนอื
องนำไปปฏิ
บัตนอกจากนี
ิผ่านกลไกการประชุ
มเท่นานัการตามแผนบู
้น กษณะของโครงการได้
เฉพาะเรืบย่อดของแผนบู
่องหนึ
งเช่น ให้แผนระดั
บทีน่เกี่ การตามแผนบู
่น รๆณาการฯ
้ การดำ�เนิ
รณาการฯโดยสามารถกำหนดการดำเนิ
ไม่สามารถกำ�หนดในลักษณะของโครงการได้
การดำ�เนิยนดของแผนบู
การได้ในลัรณาการฯ
กษณะของกิ
รณาการฯ
รายละเอี
ให้หน่จวกรรมเพื
ยงานที่เกี่อ่ยชีวข้้แจงรายละเอี
องนำไปปฏิบัตยิผดของแผนบู
่านกลไกการประชุ
มเท่านัให้
้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติผ่านกลไกการประชุมเท่านั้น
* โครงการ (ตัวหนา) หมายถึง โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
โครงการ(ตั(ตัวหนา)
วหนา)
หมายถึ
ง โครงการสำ�คั
ญประจำ�ปี
งบประมาณ
ที่ได้นรับชอบจากคณะรั
ความเห็นชอบจากคณะรั
ตามมติ
ฐมนตรี
เมื่อ2563
วันที่ 29 กันยายน 2563
** โครงการ
หมายถึ
ง โครงการสำคั
ญประจำปี
งบประมาณ
2565 ที่ได้2565
รับความเห็
ฐมนตรี ตามมติฐคมนตรี
ณะรัฐมนตรี
เมื่อควัณะรั
นที่ 29
กันยายน

แนวทางการพั
ฒนา

แนวทางการพัฒนา
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ผนวก ค
แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
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แบบ N1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ภาพรวมของแผนย่อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......
แผนย่อยของแผนแม่บท :
เป้าหมายของแผนย่อย :
ตัวชี้วัดของเป้าหมาย :
ผลสัมฤทธิ์ภาพรวม :
องค์ประกอบชี้วัดความสำเร็จ
1.
2.
3.

ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ

ผล

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

ผลการดำเนินการในภาพรวม

64TP179_text_p1-184NT�����.indd 183

7/9/2564 BE 4:04 PM

184
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน

จำนวน
โครงการ

โครงการ

ภาพรวม .... โครงการ
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
ปัญหาและอุปสรรค
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แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ดาวโหลดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
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สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อีเมล : nscplanpolicy@gmail.com
เบอร์ติดต่อ ๐๒ - ๖๒๙ - ๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ - ๑๒๑๕

แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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