เกร็ดความรู้

แผนบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
สถาบันความมัน
่ คงศึกษา

การด� ำ เนิ น งานด้ า นความมั่ น คงในภาพรวมปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง) เป็นหน่วยหลักด�ำเนินการจัดท�ำแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 – 2565) ที่ครอบคลุมการถ่ายทอด
เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ของแผนระดั บ 2 (แผนแม่ บ ท ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางด�ำเนินการ
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการน� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ แผนระดั บ ที่ 3 (แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น.... ระยะที่ . ..
พ.ศ. .... / แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม) การจัดท�ำโครงการส�ำคัญ และการติดตาม
ประเมินผลการน�ำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ โดยแผนฯ ฉบับนี้ ได้นำ� เสนอทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน
่ คง เมือ
่ วันที่ 22 เมษายน 2564
ที่ผ่านมา

ดังนัน้ สถาบันความมัน่ คงศึกษา (สมศ.) เห็นว่าการน�ำเสนอภาพรวมแผนบูรณาการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อที่ผู้สนใจได้รับทราบความเป็นไปของงาน
จึงได้น�ำเนื้อหาใจความส�ำคัญของแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับแนวนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ค วามมั่ น คงแบบองค์ ร วม
(Comprehensive Security) ท่ามกลางกระแสสถานการณ์และบริบทความมั่นคงในโลกปัจจุบัน
และแนวโน้มที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน
(Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ทีแ่ ต่ละประเด็นมีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์สง่ ผล
กระทบถึงกันไม่ทางบวกก็ทางลบไม่มากก็นอ้ ย จึงเป็นสิง่ ท้าทายให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านความมั่นคงต้องมีมุมมอง การคิดวิเคราะห์ การจัดท�ำ  Scenario Planning และความพร้อม
ในการเตรียมและใช้พลังอ�ำนาจของชาติตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่าง ๆ
ในการบริหารจัดการงานความมั่นคง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง คือ

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การเริ่มต้นการจัดท�ำแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 - 2565) ฉบั บ นี้ มี ที่ ม าสื บ เนื่ อ งจากแผนแม่ บ ทยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นความมั่นคง ที่วางเป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร: กอ.รมน./
กระทรวงกลาโหม: กห.) 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง
(กอ.รมน./ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล: ศรชล/กห.)
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบต่อความมัน่ คง
ของชาติ (กห./กระทรวงมหาดไทย: มท.) 4) การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ รวมทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ และมิ ใช่ ภ าครั ฐ
(กระทรวงการต่างประเทศ: กต.) และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมัน่ คงแบบองค์รวม (สมช./กอ.รมน./ศรชล.) โดยแต่ละแผนย่อยจะประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ จ�ำนวน 5 แนวทาง ดังนี้ 1) การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 2) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสถาบันพระพุทธศาสนา 3) การพัฒนา
การเมือง 4) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และ 5) การบูรณาการ
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาข้อ 5 จะไปปรากฏ
อยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของ
แผนย่อยที่ 5 ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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11/04/2562

แนวทาง
การพัฒนา

(แผนระดับ 2)

แผนแมบท/
แผนงานใต ยศ.
ประเด็น
ความมั่นคง

ยศ.มั่นคง

ยศ.ชาติ

จัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ รองรับ
และใหสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาของแผนยอยนี้
(แผนระดับ 3)

หนวยงานระดับ กระทรวง
ทบวง กรม/สํานัก

มท.

แนวทาง
การพัฒนา
สราง
ความรัก
ความ
สามัคคี
ปรองดอง
ของคน
ในชาติ

การสรางความมั่นคง
ดานอาชีพ และรายได

การแกไขปญหา
ยาเสพติด

การลด/ปองกัน
ปญหาอาชญากรรม

หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาที่ 5
ไปรวมกับแผนยอยที่ 5

สมช.

สมช.
สมช.
/กอ.รมน. /กอ.รมน.

แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
เสริมสราง เสริมสราง การเมือง
ความ
ความมั่นคง
ปลอดภัย
ของ
ในชีวิต สถาบันหลัก
และ
ของชาติฯ
ทรัพยสิน
และ
ความ
มั่นคง
ของ
มนุษย

(มี 5 แนวทางการพัฒนา (ใช 4 แนวทาง))

แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ

กอ.รมน., กห.
กอ.รมน., ศรชล., กห.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
ความมั่นคง
ทางไซเบอร
ด.ศ.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ป.ป.ส.

สศช.
กอ.รมน.

สมช.

ศรชล.

กห./กอ.รมน.

กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
พิทักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ปก.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

แนวทาง
การพัฒนา
ประเทศ
เพื่อความ
มั่นคง
และ
ชวยเหลือ
ประชาชน

สมช./กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
การกอการราย

สมช.

แนวทาง
การพัฒนา
แกไขปญหา
ความมั่นคง
เฉพาะกรณี

สมช./กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
อาชญากรรม
ขามชาติ

ทบ.

กห.

ทร.

ทอ.

แนวทาง
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมสรางความสัมพันธ
ปกปองอธิปไตย
และความรวมมือ
และผลประโยชน กับประเทศเพื่อนบาน
ของชาติ
มิตรประเทศและ
ทางอากาศ
องคการนานาชาติ

บก.ทท.

แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ปกปอง
ปกปอง
ปกปอง
อธิปไตย
อธิปไตย
อธิปไตย
และ
และ
และ
ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน
ของชาติ
ของชาติ
ของชาติ
ทางบก
ทางทะเล
ในภาพรวม

(มี 5 แนวทางการพัฒนา)

กห.
สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ

การสรางความรักสามัคคีปรองดอง
ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ

การเสริมสรางสุขภาวะ
เพื่อตําบลเขมแข็ง

การลดปญหา
อุบัติเหตุ
บนทองถนน

ทส.

*

การพัฒนา
การเกษตร
ระดับตําบล

แนวทางการพัฒนารักษาความมั่นคง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การสรางความยัง่ ยืน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรมทองถิน่

สมช./กษ.

*

แนวทางการพัฒนารักษา
ความมั่นคงทางดานอาหารและนํ้า

การบริหารจัดการ
แผน ตําบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในระดับรัฐบาลถึงตําบล

แผน “ตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พน.

ป.ป.ท.

*

แนวทางการพัฒนารักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน

*

แนวทางการพัฒนาเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต

โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล

หนึ่งตําบล
หนึ่งศูนยกีฬา
หนึ่งกีฬาเดน

บูรณาการรวมกัน
กับยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่นๆ

กห., มท.

กพ.

สมช./กห.

กต.

กต.

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับ
กระทรวง ทบวง กรม/สํานัก

กต.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
การ
การ
การ
เสริมสราง เสริมสราง รวมมือ
ทาง
และ
ธํารง
รักษา
ไวซึ่ง การพัฒนา
กับ
ดุลภาพ สันติภาพ
ประเทศ
สภาวะ
และ
เพื่อน
แวดลอม
ความ
บาน
ระหวาง
มั่นคง
ภูมิภาค
ประเทศ
ของ
โลก
ภูมิภาค
รวมถึง
องคกร
ภาครัฐ
และ
ที่มิใช
ภาครัฐ

(มี 3 แนวทางการพัฒนา)

สมช., กอ.รมน., ศรชล.

สมช.

สมช.

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับกระทรวง
ทบวง กรม/สํานัก

กอ.รมน./
ศรชล.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา
การ
บูรณาการ บูรณาการ พัฒนา
กลไก
ขอมูล
ขับ
การ
ดาน
เคลื่อน
บริหาร
ความ
ยุทธ
จัดการ
มั่นคง
ศาสตร
ความ
ชาติ
มั่นคง
ดาน
ความ
มั่นคง

(มี 3 แนวทางการพัฒนา)

แผนยอยการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองครวม

านงาน
สงั่ กา
ร

คณะกรรมาธิการทหารและความั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ขอมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 63

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับ
กระทรวง ทบวง กรม/สํานัก

สขช.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ระบบงาน ศักยภาพ
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สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

(แผนระดับ1)

แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (มี 2 สวน 20 แนวทางการพัฒนา)
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“แนวความคิดการบริหารจัดการ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง”

กระบวนการจั ด ท� ำ แผนฯ ทางส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ได้ ป ระชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ จัดท�ำแผนบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (พ.ศ. 2564 - 2565) ให้เป็นกรอบทิศทาง
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงในลักษณะแผนการบริหารจัดการ เพือ่ ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คงน�ำไปอ�ำนวยการขับเคลือ่ นแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ
ให้สามารถสะท้อนเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คงทีม่ กี ารบูรณาการการด�ำเนินการ
กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม
แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. 2564-2565)

1

บทนํา

2

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

3

กลไกบูรณาการ
การขับเคลื่อน

4

ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงและวัตถุประสงคของแผน

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ
กลไกการขับเคลื่อนฯ ซึ่งเปนกลไกภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ใน 2 ระดับ

แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
กรอบแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมโดยกระบวนการขับเคลื่อนฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก
การถายทอดเปาหมายตัวชี้วัด
ของแผนระดับที่ 2

5

การติดตาม ประเมินผล

ผ

ผนวก

การจัดทําแผนระดับที่ 3

การจัดทําโครงการสําคัญ

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ

1

ขอมูลประกอบแนวทาง
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

2

คําสั่งที่เกี่ยวของ

3

แบบฟอรม
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การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัด
การประมวลแผนระดับที่ 3 และโครงการรองรับ
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ในส่ ว นสาระส� ำ คั ญ ของแผนบู ร ณาการฯ เมื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื้ อ หา
ของแผนฯ ฉบับนี้ ได้ระบุไว้ 5 บทด้ ว ยกั น โดยจะขอกล่ า วในที่ นี้ ไ ว้ เ พี ย งสั้ น ๆ
ดังนี้

บทที่ 1 บทน�ำ

กล่าวถึง ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และวัตถุประสงค์ของร่างแผนบูรณาการฯ โดยวัตถุประสงค์ก�ำหนด
ไว้ด้วยกัน 3 ประการ

ประการแรก เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง
ประการที่สอง เพื่อก�ำหนดแนวทางการประสานและบูรณาการการด�ำเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ
ประการทีส่ าม เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม
บทที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

กล่าวถึง กรอบแนวคิดการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน
่ คง
ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ ซึง
่ ขับเคลือ
่ นผ่านแผนระดับที่ 2 ด้านความมัน
่ คง 2 แผน

คือ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
บทที่ 3 กลไกการบูรณาการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

กล่ า วถึ ง กลไกการขั บ เคลื่ อ นฯ ภายใต้ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ

ได้แก่ 1) กลไกระดับนโยบาย คือ
คณะกรรมการบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง โดยมี
รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน และ 2) กลไกระดั บ อ� ำ นวยการขั บ เคลื่ อ น
ประกอบด้วย 5 คณะย่อย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย เป็นประธาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการใน 2 ระดับ
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บทที่ 4 แนวทางการขับเคลือ
่ นไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ

กล่าวถึง กรอบแนวทางและกระบวนการในการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ดังนี้

การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทยุทศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง รวมทั้งแผนย่อย เพื่อน�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนระดับ
การจัดท�ำแผนระดับที่ 3 ได้นำ� ผลลัพธ์จากกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
ของแผนระดับ 3 มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการทั้งการก�ำหนดรูปแบบ ระยะเวลา
ด�ำเนินการ และแนวทางการประสานและบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
การจัดท�ำโครงการส�ำคัญ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ดังนั้น โครงการส�ำคัญจ�ำเป็นต้องสะท้อนถึงหลักการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1) แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นด้านความมั่นคง (ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2) และเชื่อมโยงกับ แผนระดับที่ 3
(แผนปฏิบตั กิ ารด้าน... หรือแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง/กรม) หรือ ทีเ่ รียกกันว่า
โครงการส�ำคัญมีลกั ษณะสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship XYZ) และปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการส�ำคัญ (การวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย: Value Chain Thailand) ทั้งนี้ โครงการส�ำคัญ
จะมีห้วงเวลาด�ำเนินการภายในปีงบประมาณ 2564

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล

กล่ า วถึ ง กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประเมินผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ

ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ ends – ways – means หรือ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) โดยมีการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) การติดตามและประเมินผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR:
Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform ) และ
2) การติดตามและประมวลผลผ่านกลไกบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
โดยมุ่งเน้นการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญในรอบ 6 เดือน
(Outcome Evaluation) สู่เป้าหมายร่วมกัน
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