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บทคัดย่อ 

 เอกสารวิชาการฉบับนี้เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็น
หน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีวัตถุประสงค์          
1) เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ระยะ 5 ปี 2) เพ่ือตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ฯ  3) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ นำสู่แนวทางปฏิบัติงาน 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากทุกระดับชั้นของหน่วย
รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการข่าว และการ
สนับสนุนงานด้านการข่าว จำนวน 50 คน เป็น ผู้ให้ข้อมูลหลักและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ตามกรอบ McKinsey 7-S และ C-PEST Analysis จากนั ้นทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม           
ทางยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Analysis และใช้เทคนิคการจับคู ่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix)               
ได้กลยุทธ์ทางเลือก พร้อมประเมิน ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติ
ราขการ ฯ ระยะ 5 ปี 

ผลการศึกษาพบว่า ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร อยู่ในตำแหน่ง W-T Strategy คือ 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ ควรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค เพื่อการป้องกัน
หรือหลีกเลี ่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั ้นไม่แย่ไปกว่าที ่เป็นอยู่  การนำข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามหรืออุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ โดยมีผลประเมินระดับค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายในด้านของ         
จุดแข็ง (+4.31) และปัจจัยภายนอกด้านของโอกาส (+3.98) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายใน
ด้านของจุดอ่อน (-4.34) และปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค (-4.38)  สรุปแผนปฏิบัติราชการ         
ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดเป้าหมาย (Goal) ปี 2565 เป็น Digital Organization ที่สมบูรณ์ มี
ระบบข่าวกรองที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการข่าวที่แม่นยำ ถูกต้อง แจ้งเตือนได้ล่วงหน้า ใน 
ปี 2570 เพิ ่มพูนขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้วย AI เพื ่อเตรียมความพร้อมไปสู ่การเป็น 
Excellent organization ในปี 2580 โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีวิสัยทัศน์ เป็นหน่วยที่มีความมี
ความเป็นเลิศด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์
และความม่ันคงของชาติ และได้กำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น 3 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช้ เพื่อให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้ต่อไป 



ข 
 

คำนำ 
 

  กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วย
ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้ จัดทำภายใต้
ขอบเขต ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น             
ความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั ่นคง สำนักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ปัจจัยสำคัญของการวางแผนที่ดีจำเป็นต้องมี
กระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย ในการระดมความคิดในการวางแผน และบูรณาการร่วมกันเพื ่อให้เกิดความประสาน
สอดคล้องกันทั ้งระบบ เพื ่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ที ่กำหนดไว้จึงต้องมีการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และจะต้องมกีารติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยใช้
กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะ ได้แก่             
C-PEST McKinsey 7’s SWOT analysis และ TOWS Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการกำหนดเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ (ENDs) กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYs) และแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง (MEANs) 
เพื่อกำหนดประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและมาตรการที่ควรดำเนินการเพื่อการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ ฯ  

สุดท้ายนี ้ ผู ้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และ
คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้องค์ความรู้และโอกาสจัดทำแผนศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วย
ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่าง
ยิ ่งว่ารายงานนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ร ักษา         
ความปลอดภัย เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของทุกองค์กร และเป็น
โอกาสของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อลดกำลังคน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จำเป็นต้องมี
การเตรียมการในหลายด้าน ทั้งด้านระบบข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะของบุคลากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงและต้องอาศัย
กลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) 
กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลก รูปแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI), ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), บล็อคเชน (Blockchain) 
และจักรวาลนฤมิต (Metaverse)  มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการนำไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบใน
แทบทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและใช้ชีวิตของมนุษย์ การบริหารจัดการของทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจมีเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
การดำเนินงานด้านการข่าวกรอง ซึ่งจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน   
 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งถูกกำหนดให้นำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนงานของ
ส่วนราชการทุกหน่วยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญ คือ ประเทศชาติมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกรอบแนวคิดความมั่นคงให้น้ำหนักความสำคัญกับมิติที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดและพลิกผันได้ทำให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ กรอบแนวคิดความมั่นคง
แบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความม่ันคงแบบองค์รวม” 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวกรอง ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่าง
ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน  ด้วยการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไปรวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
คน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวังแจ้งเตือน วิเคราะห์ กำหนด
แนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ ต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกำลังตำรวจ ทหาร และ
หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจ และการย้ายถิ่นของ
ทุนข้ามชาติที ่อาจกระทบต่อความมั ่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ             
ให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กำหนดอย่างราบรื่น รวมถึง การสร้างความ
ปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาค
อื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุก
กลุ่มเป้าหมายมีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดำเนินงาน 
การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและ
อำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อมที่เอื ้อต่อการลดความรุนแรงและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคง
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของ
ระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัยทันสถานการณ์ ทั้งด้าน
ศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุมการใช้งาน              
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ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนำผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหา
และความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบ
ประชารัฐ และประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ได้กำหนดแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3) มีรายละเอียดการ
ดำเนินการแนวทางการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีด
ความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทัน
สถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุม
การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนำผลผลิตด้านข่าวกรอง ไปใช้ในการบริหาร
จัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาค
ประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการที่
สำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพใน
ประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน 3) การพัฒนาขีด
ความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 4) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง และ 5) 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์ 
 ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร 
การข่าวกรองทางการสื่อสาร การดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรอง และเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่าย
ทหาร  มีพันธกิจ ได้แก่ 1) เป็นหน่วยหลักด้านกิจการข่าวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย สถาบัน 
และบุคคลสำคัญ 2) ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านการข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความ
ปลอดภัย 3) ประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมิตรประเทศ 4) พัฒนาบุคลากรด้าน
การข่าวให้มีมาตรฐาน 5) พัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการข่าว และการรักษาความปลอดภัยให้มีความ
ทันสมัย 6) สนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ  
 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Digital Organization โดยสมบูรณ์ เพิ่มพูน
สมรรถนะด้วย AI ใช้งานวิจัยและนวัตกรรม และเข้าสู ่การเป็น SMART Organization เพื ่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย และการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จึง
จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ที่จะนำไป สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติในยุค
ดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันศูนย์รักษาความปลอดภัยยังขาดการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยที่ผ่านมามีเพียงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ตามกรอบแผนปฏิบตัิ
ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าว
กรองเพ่ือความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 1.2.2 เพื่อตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพ่ือความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 1.2.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรอง เพื่อความมั่นคง
ของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) นำสู่แนวทางปฏิบัติงาน 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1  ขอบเขตของเนื้อหา  
  1.3.1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย บทความ รายงานวิจัย และ
ข้อมูลยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงกลาโหม แผนการพัฒนาดิจิทัล กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 
2566 – 2570) แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที ่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  ในการมุ่งสู ่การหน่วยงาน 
DIGITAL & SMART ORGANIZATION ของศูนย์รักษาความปลอดภัย ในปี พ.ศ.2565 และ 2580 และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย 
  1.3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดย
ใช้ STEEP-M และการบริหารงานองค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามเทคนิคของ McKinsey 7-S Framework, 
SWOT Analysis และ TOWS Matrix เป็นต้น 
 1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง  
  การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ของศูนย์รักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างประชากร
ที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง  และกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนงานและโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการข่าว และการสนับสนุนงานด้านการข่าว 
จำนวน 50 คน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวและการสนับสนุนงานด้านการข่าว 
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 1.3.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
  ศึกษาเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 1.3.4 ขอบเขตของระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานี้ ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติใน
ยุคดิจิทัล ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลัง
พลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการข่าว และการสนับสนุน
งานด้านการข่าว ของศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยกำหนดการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 50 นาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกำลังพลที่มาจากทุกระดับชั้นของหน่วยทำให้สามารถได้ข้อมูล
ทุกแง่ทุกมุม ดังนี้ 
  1.4.1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง จำนวน 5 นาย 
  1.4.1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับกอง จำนวน 13 นาย 
  1.4.1.3 กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานและโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ด้านการข่าว และการสนับสนุนงานด้านการข่าว จำนวน 32 นาย 
  1.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1.4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) โดยจัดทำ
เป็นเอกสารสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  1.4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาเอกสาร รายงาน บทความ งานวิจัย 
แนวคิด และข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 1.4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1.4.3.1 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย โดย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื ่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนตามกรอบ McKinsey 7-S Framework และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคตามกรอบ STEEP-M Analysis และให้กลุ่ม
ตัวอย่างให้น้ำหนักเพื่อระบุปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้คะแนน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่า
คะแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Analysis  
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  1.4.3.2 ใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และนำมาจัดกลุ่มกลยุทธ์
และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการประเมินตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ด้วย TOWS Matrix เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบยุทธศาสตร์ เพื่อระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสู ่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื ่อความมั ่นคงของชาติ           
ในยุคดิจิทัล ต่อไป 

1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
 การศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลาจำกัด และมีข้อจำกัดในการรวบรวม
ข้อมูลบางประเภทที่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ ที่หน่วยงานไม่เปิดเผย จึงอาจจะทำให้ผลการจัดทำมีความไม่สมบูรณ์ใน
บางประเด็น 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สู่การเป็น  DIGITAL & SMART ORGANIZATION 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทยในการเป็นกองบัญชาการดิจิทัล (DIGITAL HQ) ในปี พ.ศ.
2565 และ กองบัญชาการอัจฉริยะ (SMART HQ) ในปี พ.ศ.2580 
 2. ได้ทราบสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพ่ือความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 3. ได้แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของชาติใน
ยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย 
 



บทท่ี 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 2.1.1 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติ อันเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยง
ถึงกันทั่วโลก ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นยุคที่เรียกว่า “ยุคแห่งการสื่อสาร         
ไร้พรมแดน” ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เกิดเป็นสังคมแบบใหม่ขึ ้นเรียกว่า 
สังคมสารสนเทศ ((Information Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society) หรือสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge –based economy) มนุษย์จะสามารถเชื ่อมโยงเข้าด้วยกัน               
โดยผ่านตัวกลางอย่างอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ (Digital Platform) จากการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างก้าวกระโดดทำให้มนุษย์สามารถรับรู้โลกภายนอกได้อย่างรวดเร็ว วิถีมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนทุกคนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นยุคดิจิทัลไร้พรมแดน (Digital Globalization) 
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดสามารถรับรู้และรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสื่อสาร           
อันทันสมัยมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูลใหม่ ๆ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ยุคเครือข่ายครอบโลกแบบไร้พรมแดนดังกล่าว ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การไหลบ่า
ของข่าวสาร ในความสลับซับซ้อนของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
นั้น งานการข่าวจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของทุกองค์กร ซึ่งจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
เช่นกัน และเป็นโอกาสของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 
เพื่อลดกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน
ราชการเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จำเป็นต้องมีการเตรียมการในหลายด้าน ทั้งด้านระบบ
ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะของบุคลากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้อง
ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงและต้องอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึน และเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาการเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างทำ จึงมีหลายมาตรฐานและหลายระบบทำให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมายที่หน่วยงานจำเป็นต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
จึงเป็นความหวังว่าจะเป็นเครื่องมือใหม่ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ ในทาง
กลับกัน เมื่อมีเครื่องมือที่สะดวกสบายขึ้นก็เป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่ซับซ้อน           



8 
 

 

การประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ การปลุกปั่นปลุกระดมความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ตลอดจนการ
ทำสงครามรูปแบบใหม่ ซ่ึงติดตามจับกุมการกระทำความผิดได้ยาก 
 2.1.2  เทคโนโลยี 8 สิ่งที่จะเปลี่ยนอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า 
  1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) 
AI มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ ้น นอกจากด้านของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และด้านการแพทย์แล้ว AI ยังได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจ
มากยิ ่งขึ ้น เดิมมักมีการคาดการณ์ว่ายังคงมีงานหลายส่วนที ่ AI ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับคน             
เพราะเป็นงานที่ตอ้งใช้ความเป็นมนุษย์สูง เช่น งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และงานที่ต้องใช้ความ
เข้าใจด้านอารมณ์ แต่ความเชื่อนี้จะค่อยๆ ถูกเปลี่ยนเมื่อมี AI ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ เทคโนโลยี AI 
ได้พัฒนาระบบ Multi Skill และ Deep Learning ซึ่งทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้
เชิงลึกและเรียนรู้หลายสิ่งจนเชี่ยวชาญได้พร้อมๆ กัน AI จึงมีความรู้มากกว่าและยังมีความสามารถ
เทียบเคียงมนุษย์ ทำให้ AI คิดและทำงานสร้างสรรค์รวมถึงงานที่ใช้ทักษะด้านอารมณ์เองได้ด้วย  
ส่วน Automation หรือระบบอัตโนมัติจะยกระดับและนำมาใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ ้นในรูปแบบ
เครื่องจักรที่ช่วยลดงานให้มนุษย์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหุ่นยนต์ ปัจจัยเร่งที่สำคัญ 
คือ สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดจำกัดของมนุษย์ที่ชัดเจนมากขึ้น  Automation          
จึงเป็นที ่ต ้องการมากขึ ้น เพราะคนสามารถป่วยได้ แต่จักรกลไม่มีว ันป่วยและยังทำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า และที่สำคัญกว่านั ้นคือเทคโนโลยี AI จะเข้ามาผสานรวมกับเทคโนโลยี 
Automation มากขึ ้น ผลลัพธ์ที ่ได้ก็คือระบบ Automation ที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น
กว่าเดิมและสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้เกือบทุกอย่าง ทีเ่ปลี่ยนชีวิตมนุษยไ์ปโดยสิ้นเชิง 
  2) เทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ เทคโนโลยี R (Reality Technology) ที่ผสานโลกเสมือน
กับความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์  
   - VR (Virtual Reality) เทคโนโลยีจำลองความเป็นจริงเสมือน สร้างโลกเสมือนจริง
ให้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในโลกจำลองผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยบริษัท Google ได้นำเทคโนโลยีนี้   
มาให้ทุกคนได้สัมผัสได้ เช่น Virtual Tour ผ่าน Google Earth หรือ Virtual Tour นิทรรศการและ
สถานที่สำคัญต่างๆ บริษัท Facebook กำลังพัฒนา Facebook Horizon สังคมออนไลน์ในโลก
เสมือนที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานและเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้ชีวิตในเกมและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วโลกซึ่งจะส่งผลกับวิถีชีวิตของมนุษย์ด้านสังคม             
อย่างมาก 
   - AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับ           
โลกเสมือน เทคโนโลยีนี้จะสามารถจำลองภาพ 3 มิติแสดงผลบนพื้นที่จริงให้เราเห็นโดยต้องมีอุปกรณ์
ตัวกลางคือ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และฮาร์ดแวร์ของกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือแว่น VR เป็นต้น  
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ในวงการธุรกิจ IKEA  ได้ใช้เทคโนโลยี AR จำลองภาพสินค้าในสถานที่จริงเพื่อให้คนเห็นภาพสินค้า
จริงมากข้ึน เทคโนโลยี AR จึงอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้หลายธุรกิจและวิถีชีวิตมนุษย์ ในอนาคต
อาจไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อของอีกต่อไป 
   - MR (Mixed Reality) เทคโนโลยีที ่ผสานจุดเด่นของ VR และ AR เข้าด้วยกัน 
เทคโนโลยีต่อยอดสร้างภาพจำลองในโลกจริงและยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนได้ โดยใช้
เทคโนโลยี Hologram เข้ามาช่วยให้มองเห็น สัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ได้ สามารถมองเห็นภาพจำลอง
ของสิ่งต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์แสดงผลด้วย Hologram พร้อมกับสั่งการด้วยเสียงและการใช้มือเปล่า
สัมผัสปุ่มต่างๆ กลางอากาศ 
   - XR (Extended Reality) ขั้นกว่าของโลกเสมือน การพัฒนาผสานรวมเทคโนโลยี 
AR + VR + MR เข้าด้วยกัน นอกจากจะสั่งการบนโลกเสมือนได้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อให้เกิดการ         
สั่งการและปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งในโลกจริงและในโลกเสมือนด้วย ในอนาคตจะมีการนำมาใช้กับทุกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การศึกษา การทหาร สุขภาพ ท่องเที่ยว และความบันเทิง 
  3) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) แห่งยุคดิจิทัล มีความสามารถในการเก็บข้อมูล
โครงข่ายที่ทุกเข้าถึงได้ไม่ต้องผ่านคนกลาง โดยมีการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย           
ทำให้ได้รับข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ทั่วโลก ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือมีความ
โปร่งใสเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ถูกแทรกแซงและทำลายได้ยาก และลดคนกลางในระบบ
ลงได้ ที่ผ่านมาวงการสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency ใช้ระบบ Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลการ
ทำธุรกรรมและกำไรของตลาด รวมถึงบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีนำมาใช้กับบริการของตัวเอง เช่น 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Blockchain Platform และ  Alibaba 
Cloud เป็นต้น เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ได้กับหลายๆ วงการด้วยกัน  ทั้งด้าน
บริการออนไลน์ Blockchain as a Service (Baas) ด้านธุรกรรมต่างๆ และการนำมาใช้งานในการ 
Backup ข้อมูล ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในวงกว้างขึ้น           
ในระดับท่ีใหญ่ขึ้น รวมทั้งชุดข้อมูลการเลือกตั้งเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
  4) เทคโนโลยี Brain-machine เช ื ่อมโยงสมองมนุษย ์เข ้า AI  บร ิษ ัท Neuralink            
ของ Elon Musk ต้องการสร้างเทคโนโลยีเชื่อมโยงสมองของมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการ
ฝังชิปที่มีสาย สื่อประสาทลงไปในสมองของมนุษย์และแปรสัญญาณให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องจักรได้จริง และสามารถ Upload ข้อมูลจากสมองเก็บเอาไว้ในชิป รวมถึงดาวน์โหลด            
ชุดข้อมูลเข้าสู่สมองได้อีกด้วย เทคโนโลยีของ Neuralink ได้มีการทดลองฝังชิปลงสมองของสัตว์อย่าง
หนูทดลองและหมูทดลองสำเร็จ รวมทั้งยังอยู่ในขั้นของการพัฒนาต่อก่อนเริ่มทดลองใช้กับมนุษย์ 
Brain-Machine สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย โดยเฉพาะในวงการแพทย์ที ่จะช่วยรักษาโรค          
ทางสมองและระบบประสาทได้ นอกเหนือไปจากด้านการแพทย์แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำมาใช้
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กับชีวิตประจำวันได้เช่นกัน โดยมนุษย์จะสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งของเครื ่องจักรต่างๆ ได้ และ
เทคโนโลยีนี ้ย ังสามารถช่วยฟื ้นฟูด้านจิตใจได้ด้วยการอัปโหลดข้อมูลของผู ้คนเก็ บเอาไว้และ                
สร้างตัวตนเสมือนจริงจากข้อมูลความทรงจำของคนได้อีกด้วย 
  5) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียม (Satellite Internet) และอินเทอร์เน็ต 6G ความเร็ว
สูง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่แท้จริง โดยเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การเข้าถึง
ข้อมูลและการสื่อสารกลายเป็นเรื่องง่าย Satellite Internet คือเทคโนโลยีที่ทำให้ใช้อินเทอร์เน็ต     
ผ่านดาวเทียมนอกโลกได้โดยไม่ต้องพึ่งเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมกับความเร็ วที่มากขึ้น ทุกคน 
ทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จริงแม้ในบริเวณที่ไม่มีเสาสัญญาณ การสื่อสารทั่วทุกมุมโลก
เป็นไปได้จริง และไม่จำเป็นต้องซื้อซิมโทรศัพท์สำหรับสื่อสารในต่างประเทศอีกต่อไป อินเทอร์เน็ต
ดาวเทียมเป็นโครงการที่สองมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกอย่าง Elon Musk และ Jeff Bezos กำลัง
แข่งขันกันพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นจริง โดย Elon Musk ได้ก่อตั้ง Starlink โดยดำเนินการปล่อย
ดาวเทียมสู ่อวกาศไปแล้วกว่า 1,500 ดวงทั ่วโลก สำหรับ 6G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะพัฒนาควบคู่กับอินเทอร์เน็ตดาวเทียม มีความเร็วกว่า 5G ถึง 100 เท่า 
(ดาวน์โหลดข้อมูล 1 Terabit/วินาที) ซึ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะเข้ามาแก้ปัญหาในหลายด้านและ
ช่วยพัฒนาให้เทคโนโลยีอื่นๆ ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างลื่นไหลและรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งยังช่วยให้การทำงานทางไกลและการประชุมทางไกลสามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วย 
อินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นจะสามารถรองรับเทคโนโลยีโฮโลแกรมฉายภาพสามมิติในการประชุมได้  รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการดำเนินระบบ อย่างเช่น AI และ IoT จะสามารถใช้ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
  6) สรรพสิ ่งมีช ีว ิตโดยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื ่อมโยง  Internet of Things (IoT) คือ 
เทคโนโลยีที่ ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ฉลาดขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสื่อสาร         
กันได้ เช่น Smart Watch บ้านอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ รถยนต์อัจฉริยะ ระบบโครงข่ายสำหรับ       
ส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ในอนาคตสิ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รอบตัวจะพัฒนาไปเป็น 
Smart Device มากขึ้นและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
ได้ง่ายขึ้น ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ น้อยลง ไม่ต้องคอยตั้งค่าระบบหรือเปิดปิดการใช้งานเองอีกต่อไป 
และย ังสามารถเก ็บข ้อม ูลพฤต ิกรรมของผ ู ้ ใช ้งานและส ่งต ่อส ู ่อ ุปกรณ์ช ิ ้นอ ื ่นได ้อ ีกด ้วย                       
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ ได้แก่ Industrial IoT, IoT Applications in Healthcare และ IoT 
Applications in Agriculture  เทคโนโลยี IoT จะเปลี่ยนอนาคตมนุษย์ให้มีชีวิตที่ Smart Life 
  7) Edge Computing และ Cloud ประมวลผลข้อมูลไร้ฮาร์ดแวร์ Edge และ Cloud 
คือ ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเพ่ือ
ประมวลผล ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรม ระบบ หรือเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้ทันทีจากอุปกรณ์ใดก็ได้  
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โดย Cloud จะต้องส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลและส่งข้อมูลกลับมาทำให้         
ใช้เวลามากกว่า ส่วน Edge จะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูล
และสามารถส่งกลับมาได้เลยทำให้ใช้เวลาน้อยลง  
  8) ระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum computer) จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลัก 
คือ การนำคุณสมบัติของอะตอมมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ทำให้มีการประมวลผลที่เร็วกว่า
คอมพิวเตอร์ทั ่วไปมหาศาล ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถอยู่ในสองสถานะได้ในเวลาเดียวกัน            
ตามหลักการทับซ้อนทาง ควอนต้ม ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป
หลายพันเท่า และฉลาดขึ้นในอัตราเดียวกัน สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้มากขึ้น แก้ปัญหาที่ยาวและ
ซับซ้อนได้ในเวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายปีหรือหลายทศวรรษ และไขปัญหาชับซ้อน เช่น คิดค้น
ยารักษาโรคชนิดใหม่ได้เร็วขึ้น ปลดล็อกระบบความปลอดภัยที่เข้ารหัสไว้แน่นหนาได้อย่างง่ายดาย 
พยากรณ์แผ่นดินไหวล่วงหน้าแทนที่จะทำนายได้ก็ต่อเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งพัฒนา Al            
ที่มีความฉลาดสูงขึ้นได้อีกด้วย เทคโนโลยีควอนตัมจะทำให้รัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ           
จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เพราะควอนต้มคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการเจาะระบบ และ
อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต  โลกจะถูกดิสรัปต์อีกครั้ง
หลังจากควอนตัมคอมพิวเตอร์แพร่หลายเต็มที่แล้ว เรียกได้ว่านี่คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง 
 2.1.3 เทคโนโลยีข ั ้นส ูง (Deep Tech) กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื ่อนและ
เปลี่ยนแปลงโลกในระดับมหภาค ซึ่งตามสถิติประเทศที่พัฒนาแล้วทุกประเทศล้วนมีปัจจัยหลักมาจาก
การมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ สำหรับประเทศไทย
นั้นการเข้าสู่เทคโนโลยีเชิงลึกได้จะต้องเร่งสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน  
และการมองถึงอนาคตเพื่อสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ทำให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ    
ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีเช ิงล ึก หรือ Deep Tech ที ่ต ้องมีการใช้จ ินตนาการและนวัตกรรมขั ้นสูง                 
มาขับเคลื่อน นอกจากนี้สิ่งสำคัญจะต้องมีทุนเข้ามาในระบบ ให้ได้ทดลองสิ่งใหม่  ๆ ที่อาจจะเป็น 
Game Changing ทางด้านเทคโนโลยี การสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีด้วยการดึงคนและทุน             
เข้ามาช่วยสตาร์ตอัพได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้เกิด Deep Tech ขึ้นมา นอกจากนี้ 
การผลักดันให้เกิดการคิดนอกกรอบจะทำให้พื้นที่นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในปัจจุบันจำนวน
และรูปแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, 
AI), ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), บล็อคเชน (Blockchain) และจักรวาลนฤมิต (Metaverse)  มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการนำไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบในแทบทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ธุรกิจการค้า บริการ อุตสาหกรรม การศึกษา การเงินการธนาคาร สาธารณสุข และอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและใช้ชีวิตของมนุษย์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จำนวนมากได้อย่างสะดวกง่ายดาย การบริหารจัดการของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ มีเครื่องมือและ
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ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ในขณะที ่เทคโนโลยีแห่งอนาคต มีการเติบโต แต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลน
ผู้เชี ่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ไทยยังเป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีไม่ใช่ผู ้พัฒนา จึงยังคง
ตามหลังเทคโนโลยีและต้องพึ่งพาการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดความ       
ไม่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) ที่ส่งผลต่อ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crimes) พัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้เป็นปัจจัยเร่งให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องพึ ่งพิงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มความเสี่ยงไปสู่ 
การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มีลักษณะไร้ตัวตน (Invisible) ไร้พรมแดน (Borderless) และ       
นิรนาม (Anonymous) โดยไทยมีแนวโน้มเผชิญกับสถานการณ์การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อาทิ 
การทำสงครามไซเบอร์ระหว่างรัฐที่เป็นคู่ขัดแย้ง ปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ           
การล ่อลวงและฉ้อโกงทางไซเบอร ์เพ ื ่อแสวงประโยชน์ทางการเง ินผ ่านมัลแวร ์เร ียกค่าไถ่  
(Ransomware) ขบวนการฉ้อโกงการสื ่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต  (Voice over 
Internet Protocol: VoIP) การโจมตีระบบของสถาบันทางการเงิน ภัยจากการใช้เงินตราเข้ารหัสลับ 
(Cryptocurrency) ที่นำไปสู่การฟอกเงิน ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ การพนันออนไลน์ การถูกครอบงำ
หรือชี้นาทางความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ การล่อลวงเป้าหมายอ่อนแอ            
ด้วยวิธ ีการหาคู ่ทางอินเตอร์เน็ต (Romancescam) การระรานทางไซเบอร์ (Cyber bullying) 
นอกจากนี้ การละเมิดข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น  
อาชญากรไซเบอร์ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งโจมตีเว็บไซต์แลกเปลี่ยน ซื้อ – ขาย และเว็บไซต์ที่ให้บริการ
จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ อีกทั้งใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน เนื่องจาก
ไม่ปรากฏเส้นทางการโอนเงิน ในขณะเดียวกัน ไทยสามารถใช้โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เพ่ือนาไปใช้ในการป้องกันและการสืบสวน
อาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงของประเทศให้เป็น
เอกภาพรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ทั้งจากรัฐ (States)  ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (Non-State Actors) ที่ใช้ช่องทางของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ในการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์  ซึ ่งหมายรวมถึงการโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure: CI) และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
(Critical Information Infrastructure: CII) 
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 2.1.5  สภาวะแวดล้อมความมั่นคงในระดับโลก 
  ความมั่นคงของโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่หลายขั้วอำนาจอย่างชัดเจน มีการคานอำนาจและ
สร้างดุลอำนาจของโลกข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่มีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้น การแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติ
มหาอำนาจจะเป็นไปในรูปแบบการสกัดกั ้น การปิดล้อมสงครามทางการค้า และในรูปแบบทาง
การทหาร ซึ่งจากการแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกทั้งทาง
การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจการแสวงหาแหล่งพลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลัง ยังคงเป็น
เรื่องสำคัญท่ีอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้  
 2.1.6  สภาวะแวดล้อมความมั่นคงข้ามพรมแดน 
  ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหลังจากการล่มสลายของกลุ่ม          
รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย ( ISIS) และการถอนกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตร           
ออกจากประเทศอัฟกานิสถาน อาจก่อให้เกิดศูนย์กลางของกลุ่มก่อการร้ายและเกิดกลุ่มก่อการร้าย
ใหม่ๆ ในภูมิภาค ซึ่งประเทศอัฟกานิสถานถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื ่อมโยงภูมิภาคต่าง  ๆ            
ทั้ง เอเชียกลาง เอเชียใต้ และยุโรป อาชญากรรมทางไซเบอร์จะเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ควบคุมได้ยาก
ในลำดับต้นๆ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คาดการณ์
ว่าภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยการโจมตีทางไซเบอร์จะเป็น
ส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำสงครามในอนาคต  ในการป้องกันและแก้ปัญหาต่อภัยคุกคามดังกล่าว 
จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนงานด้านการข่าว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ติดตามสถานการณ์ รวมถึงการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคาม ตรวจสอบจุดอ่อนของระบบ เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ในการสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักรู้
ทางภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นไปสู่เทคโนโลยี AI  ซึ่งเป็นความ
พยายามที่จะปรับปรุงความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ 
Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) ที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถพิเศษ
ในทางทหาร และลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูงทางด้านไซเบอร์ 
 2.1.7 สภาวะแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มที่ดี มีการพัฒนา
ความร่วมมือในหลายๆ ด้านร่วมกันเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบและยังไม่มี
แนวโน้มของการใช้กำลังทหาร อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกับประเทศเพื ่อนบ้านยังคงมีปัญหา           
ความไม่เข้าใจ ความหวาดระแวง ปัญหาความไม่ชัดเจนของความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้กำลังทหาร
ต่อกันได้ หากความขัดแย้งในระดับรุนแรงไม่มีกลไก การบริหารจัดการปัญหาร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
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 2.1.8 สภาวะแวดล้อมความมั่นคงภายในประเทศ 
  ความเคลื ่อนไหวของกลุ ่มบ ุคคลทั ้งจากภายในประเทศและจากต ่างประเทศ                                   
ที่บ่อนทำลายบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิด กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เป็น
ประเด็นที่นำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน        
ที่ขาดความตระหนักรู้อย่างถูกต้องถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
  ความขัดแย้งและการขาดความสามัคคีของคนภายในประเทศ เนื่องจากความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจทางสังคม การเข้าถึงทรัพยากร การไม่ได้รับความยุติธรรม การบริหารภาครัฐที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การมีทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม ความสุดโต่งทางการเมือง 
ส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งและขาดความสามัคคีของสังคมไทยยังคงมีแนวโน้มที ่อาจขยายตัว         
จนกลายเป็นความขัดแย้งท่ีรุนแรง  
  ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นในระดับ
ที่สามารถควบคุมได้ แต่ปัญหาในพื้นที่ก็ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยกดินแดน             
ทำให้เกิดบรรยากาศความกลัว อันไม่เอื้อต่อการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่           
ด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงปัญหาขององค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเป็นการเพ่ิม 
  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับ
ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ โดยยังมีสาเหตุมากจากการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุล ปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ และเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่เอื้อกับการลำเลียงยาเสพติตจากแหล่งผลิต         
เข้ามาสู่ประเทศ 
 2.1.9  ความท้าทายด้านความมั่นคงของประเทศไทยต่อการปฏิบัติการข่าวกรอง 
  1) ภัยคุกคามต่อความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
  2) ความแตกแยกขาดความสามัคคีของคนในชาติ 
  3) ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) ปัญหายาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
  5) ภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
  6) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น 
  7) ข้อพิพาทเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  8) การแข่งขันในการพัฒนากองทัพ และการสะสมอาวุธในภูมิภาค 
  9) การแข่งขันของชาติมหาอำนาจในการเข้ามามีอิทธิพลใน 
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 2.1.10 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในระยะต่อไป 
  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของกิจการอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม          
มากยิ ่งขึ ้น ได้แก่ การแย่งชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ           
การกระทำอันเป็นโจรสลัด การลักลอบค้ามนุษย์ ความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ ปัญหา          
ยาเสพติด ปัญหาความไม่สงบใน จชต. การก่อการร้าย ปัญหาภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภัยทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น  ดังนั้นการมีเทคโนโลยี           
เป็นของตัวเอง และสามารถผลิตได้เองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาภัยคุกคามได้อย่าง
ยั่งยืน ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และลดงบประมาณภาครัฐ  
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากการข่าวและการติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญควบคุม
บังคับบัญชาในทุกระดับและทุกมิติ จึงมีความสำคัญทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต อีกทั้งเป็น         
ความต้องการในการใช้งานของทุกหน่วยงาน จึงควรพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 
ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบควบคุมและบังคับบัญชา ระบบ Social Listening ระบบ 
Cloud เป็นต้น 
  - เทคโนโลยียานไร้คนขับ และโดรน เนื ่องจากเป็นเคร ื ่องมือสำคัญทางทหาร             
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับการตรวจการณ์ การหาข่าว การเฝ้าตรวจ และสามารถใช้เป็นอาวุธ
ทำลายฝ่ายตรงข้าม  
  - เทคโนโลยีการจำลองยุทธ และการฝึกเสมือนจริง เนื่องจากในการเตรียมกำลังให้มี
ความพร้อมรับสถานการณ์ จำเป็นจะต้องมีการฝึกซึ ่งต ้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ดังนั้น            
เพื่อประหยัดงบประมาณด้านการฝึก แต่ยังคงไว้ซึ ่งขีดความสามารถและความชำนาญในการรบ 
เทคโนโลยีด้านนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างความพร้อมปฏิบัติการ 

2.2 ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง  

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านความม่ันคง 

 1) เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในภาพรวม          
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคง           
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
และขับเคลื ่อนงานด้านความมั ่นคงของประเทศเพื ่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี            
ความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับ
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ความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ         
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและ         
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช้รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับ 3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม 
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม และได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ 5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  
  (3) พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบกับความมั่นคง  
  (4) บูรณาการด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน นานาชาติ องค์กรภาครัฐ
และองค์กรที่มิใช้ภาครัฐ 
  (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สนับสนุนกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบ
องค์รวม”เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในภาพรวม 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชน มีความสุข”โดยมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็ง และความรักความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ ตลอดจนการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการในการดำเนินงานอย่างแท้จริง  
 2.2.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย  และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ โดยจะประกอบด้วย สถานการณ์และ
แนวโน้มที่เกี ่ยวข้องของแผนแม่บทเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการดำเนินการ รวมทั้งกำหนดแนว
ทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  โดยในส่วนศูนย์รักษา
ความปลอดภัย เกี่ยวข้องกับ ประเด็นความมั่นคง  
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
  เป็นแผนระดับที่ 2 ที่ใช้เป็นกรอบ แนวทางหลักในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย         
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข”             
โดยแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงประกอบด้วย 5 แผนย่อย อันได้แก่ (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง (3) การพัฒนา ศักยภาพ
ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนา
กลไก การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งแผนย่อยฯ ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยง และส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็นความม่ันคง 
   - เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัด
คือ อันดับดัชนีสันติภาพโลก โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ในอันดับ 1 ใน 50  ของ
โลก 
   - เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดคือ อันดับ
ดัชนีความสุขของประชากรไทย โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ของ
โลก 
   - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง โดยมุ่งเน้นในการ
พัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ       
ภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  (2) แผนย่อยฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ  
   • แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
   - การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคงของมนุษย์ 
   - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
   - การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีสำคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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   • เป้าหมายของแผนย่อยฯ ประกอบด้วย 
   - ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัด คือ 
อันดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจในระดับสากล โดยในปี พ.ศ.2566 - 
2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ในอันดับ 1 ใน 45 ของโลก 
   - คนไทยมีความจงรักภักดี ซื ่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ                   
มีตัวชี้วัด คือ ระดับทุนทางสังคม โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ในอันดับ 1 ใน 45 
ของโลก 
   - การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลสูงขึ ้น  มีตัวชี ้ว ัดคือ ร้อยละของ
ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่าเป้าหมายไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 75 
   • การบรรลุตามแผนแม่บทย่อยฯ ประกอบด้วย 
   - ใช้เทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
การจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ มนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) แผนย่อยฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
   • แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
   - แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้รับการแก้ไข 
   - ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
   - สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ จชต. 
   - รักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก และทาง
ทะเล 
   • เป้าหมายของแผนย่อยฯ ประกอบด้วย 
   - ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดคือ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
โดยในปี พ.ศ.2566 – 2570 มีค่าเป้าหมายคือ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศ 
   - ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น มีตัวชี้วัดในปี พ.ศ.2566 - 2570 คือ 1) จำนวน
งบประมาณด้านความมั่นคง ในการแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 
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20 ต่อปี 2) สถิติเหตุรุนแรงและความสูญเสีย โดยเหตุการณ์ความรุนแรงจะยุติภายในปี พ.ศ.2570 3) 
ปริมาณนักท่องเที่ยวและมูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
   • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยฯ โดยการมุ่งแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ดำเนินการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   • ในแผนย่อยฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง                              
จะประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส่วนการ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
   (3.1) ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ประกอบด้วย 
     - การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     - การป้องกันและแก้ไขความม่ันคงทางไซเบอร์ 
     - การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ 
     - การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
     - การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
     - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ 
     - การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง 
     - การป้องกันและแก้ไขความไม่สงบใน จชต. 
     - การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
     - การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
     - การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     - การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ 
    (3.2) ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ เป็นแนวทางการ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ประกอบด้วย 
     - การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภาพรวม ด้วยแนวคิดเชิงป้องกัน
และป้องปราม 
     - การเฝ้าระวัง และตรวจการณ์ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
     - การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ อย่างสันติวิธี 
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  (4) แผนย่อยฯ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความม่ันคงของชาติ  
   • แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
   - การพัฒนาระบบข่าวกรองแบบบูรณาการ 
   - การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง 
   - พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   • เป้าหมายของแผนย่อยฯ ประกอบด้วย 
   - หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ ่มขึ ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัย และปฏิบัติได้จริง มีตัวชี ้ว ัดคือ ระดับ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่า
เป้าหมายคือ มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
   - กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้น พร้อมที่จะเผชิญภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบทุกมิติ ทุกระดับความรุนแรง มีตัวชี้วัดคือ ระดับความพร้อมของกองทัพและ
หน่วยงานด้านความม่ันคง โดยในปี พ.ศ.2566 - 2570 มีค่าเป้าหมายคือ มีความพร้อม ร้อยละ 85 
   • การบรรลุตามแผนย่อยฯ โดยการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง
มุ่งจัดทำแผนพัฒนาและผนึกกำลังทรัพยากร รวมทั้งขีดความสามารถทั้งปวงของ กองทัพ หน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว พร้อมกับให้มีการพัฒนาระบบทหาร
กองประจำการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถรับมือกับภัย
คุกคามได้ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง 
  (5) แผนย่อยฯ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม มุ่งเน้น
การพัฒนาให้กลไกสำคัญต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุน          
การบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
อย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม             
ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
   - การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มุ่งเน้นการเสริมความพร้อม 
รวมทั ้งยกระดับกลไกหน่วยงาน เช ่น กองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.) 
เสริมสร้างความพร้อมรวมทั้งยกระดับกลไกหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือ         
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน 
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   - การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนาน 
แบบบูรณาการให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการบริหารประเทศ               
ที่เก่ียวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
   - ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง มุ ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และ
เป็นรูปธรรม 
   • เป้าหมายของแผนย่อยฯ คือ กลไกการบริหารจัดการด้านความมั ่นคง                     
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีตัวชี้วัดคือ ระดับประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ หน่วยงานด้านการจัดการ 
ความมั่นคง โดยในปี พ.ศ.2566 – 2570 มีค่าเป้าหมายคือ ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
   • การบรรลุตามแผนย่อยฯ โดยการพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ศรชล. และส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ  เครื ่องมือ สิ ่งอำนวย                 
ความสะดวกต่างๆ ของส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที ่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนคู่ขนานกัน ทั้งทางดิ่งและทางระดับ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ขั้น
การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล บริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.3 แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง พ.ศ. 2564 – 2565 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ตารางที่ 2-1 แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 



22 
 

 

 
 
 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  (นโยบายและแผนฯ พ.ศ.2566 - 2570 อยู่ระหว่างจัดทำ) 
  1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
   นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน 
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   นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม        
ข้ามชาติ 
   นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
  2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
   (2.2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั ่นคง รองรับ
นโยบายฯ ที่ 15 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การมีระบบข่าวกรองที ่มีการบูรณาการ 
ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ความสามารถประเมินสถานการณ์ความ
มั่นคงได้ในทุกมิต ิ
     ตัวชี้วัด :  (1) ระดับความสำเร็จของการใช้งานข่าวกรอง และการใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรองภาคประชาชน 
      (2) ระดับการนำผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงไปใช้
ประโยชน์ 
     กลยุทธ์ : (1) ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งการ          
เฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์
แห่งชาติ 
      (2) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าว
กรอง และหน่วยงานภาคร ัฐ รวมทั ้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย              
ด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน  
      (3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าว
กรองอย่างต่อเนื่องและจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรอง            
กับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ ของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กร  
ด้านการข่าว 
      (4) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานข่าวกรอง 
      (5) พัฒนาเครื ่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั ่นคง           
ในระดับยุทธศาสตร์ 
      (6) สน ับสน ุนให ้ม ีการจ ัดต ั ้ งหร ือพ ัฒนาสถาบ ันหรือ              
ศูนย์อนาคตศึกษาด้านความมั่นคงเพ่ือประเมินแนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว 
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   (2.5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับนโยบายฯ ที่ 14 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยจาก
คุกคามทางทหาร 
     ตัวชี ้ว ัด : (1) ความสำเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคาม          
ทางทหารตามแผนของกองทัพ       
     กลยุทธ์ :  (1) เตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติ
ความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก  
      (2) พัฒนาระบบปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อการทหารด้วยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (3) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร 
ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคงและการสังเกตการณ์ทางอวกาศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคสว่น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (4) พัฒนาระบบข่าวกรองเพื ่อการแจ้งเตือนภัยคุกคาม         
ทางทหารโดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรอง ร่วมด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคม
ข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ 
      (5) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร                 
เพ่ือสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพ้ืนฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุก
ภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทำการผลิตเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ 
      (6) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไปให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและ
หน่วยงานความมั่นคง 
      (7) พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วม เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพา
ตนเอง ด้วยการร่วมมือกับมิตรประเทศและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งแสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุงจากมิตรประเทศ 
   (2.7)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที ่ จชต.รองรับ
นโยบายฯ ที่ 3 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนใน จชต. มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     ตัวชี้วัด : (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี จชต.  
      (2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  
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      (3) ระดับความเข ้าใจที ่ถ ูกต้องเก ี ่ยวกับประเด็น จชต. 
ภายในประเทศและในเวทีนานาชาติ 
     กลยุทธ์ : (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
ระบบ มีเอกภาพและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชา
เป็นหลักในการปฏิบัติ        
      (2) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุกรวมทั้งกำหนด
แนวทางการมุ ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาการก่อเหตุร ุนแรงในพื ้นที ่ จชต. อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      (3) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผ่านระบบ การดำเนินงานด้านความมั่นคง ด้วยการให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจพื้นที่
เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลัง
ประชาชนและกำลังประจำถิ ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื ้นที ่ตลอดจนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน  
      (4) พ ัฒนางาน ด ้านการอำนวยความย ุต ิธรรม ฟ ื ้นฟู          
ความเชื ่อมั ่น และลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐโดยยึดถือความเป็นธรรมและ                
ใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก นิติธรรม สนับสนุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบ
กลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
      (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข 
โดยยึดมั ่นแนวทางสันติวิธีและสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาค               
ประชาสังคมในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จชต. 
      (6) การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที ่เผยแพร่สู ่กลุ่มผู้ปกครอง 
ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศ         
อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษาท่ีเกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข  
      (7) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบาย
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. พร้อมทั้ง
สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา          
ใน จชต. ต่อนานาชาติ  
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      (8) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข             
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง  
      (9) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื ่อมโยง
เศรษฐกิจไปยังระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้
เทียบเท่ากับภูมิภาคอื่น รวมถึงให้ความสำคัญกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงและเท่าเที ยมกัน 
โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และหลักศาสนาของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2.8) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายฯ ที่ 5 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และ
สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 
     ตัวชี้วัด :  (1) ระดับความสำเร ็จในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติด  
      (2) ระดับความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศ           
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     กลยุทธ์ :  (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอก
ประเทศ และการผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
      (2) สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้าและ
เครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
      (3) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (2.9) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน รองรับนโยบายฯ ที่ 4 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
     ตัวชี้วัด : (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
      (2) ระดับความสำเร็จในการจัดการพื้นที่ชายแดน 
     กลยุทธ์ : (1) บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการ
สัญจรข้ามแดนประกอบด้วย สินค้าและยานพาหนะ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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      (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื ้นที่
ชายแดนไทยและประเทศ เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน 
      (5) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยงจากการสู้รบ 
   (2.10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายฯ ที่ 5 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีศักยภาพในการรับมือภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ลดความเสี่ยงจากการเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นเส้นทางของ
การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
     ตัวชี ้ว ัด : (1) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซ ียน            
เพ่ือป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย 
      (2) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับ           
ภัยอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
     กลยุทธ์ :  (1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติอาทิ การก่อการร้าย การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ            
ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  
      (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั ้งระดับ              
ทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกันภัยคุกคามและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี 
      (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาการผลิต เทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ  
      (4) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติ           
ในระดับชาติและจัดทำระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการ         
ที่เก่ียวข้อง 
      (5) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร ้าย            
ทุกรูปแบบโดยให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้
กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้าย  ทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขต
ประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปัจจัยเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย  ตลอดจนเป็นพ้ืนที่          
ก่อความรุนแรงหรือกระทำการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 
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      (6) เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม ให้เห็นความสำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 
      (7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการ
ใช้ความรุนแรง 
   (2.11) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบาย ฯ  
ที่ 10 
     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั ่นคงปลอดภัยและ          
มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
     ตัวชี้วัด : (1) ระดับความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตี
ด้าน ไซเบอร์ 
      (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที ่ม ีประสิทธิภาพ สามารถ
ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
     กลยุทธ์ : (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั ้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร          
พลเรือน และตำรวจและภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
      (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
      (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
      (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี่ยงที่อาจ
นำไปสู ่สงครามไซเบอร์ เพื ่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการ                 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ            
ทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
      (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
      (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาค
ส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความชำนาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
  2.2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิร ูปประเทศต้องดำเนินการเพื ่อให้บรรล ุเป ้าหมาย ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการ
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ปฏิร ูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยในส่วน
กองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวข้องจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านสังคม และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
   • ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - ศึกษาและจัดทำข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการ ในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ในการ           
ทำหน้าที่ ติดตาม แจ้งเตือนและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ ประโยชน์ 
อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น 
   - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน 
และผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และ
ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 
  2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : กิจกรรมปฏิรูปที่ 1                     
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
   • ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ 
   - จ ัดให ้ม ีแพลตฟอร ์มการแบบบ ูรณาการ และบร ิการด ิจ ิท ัลภาครัฐ 
(Government Platform) 
   - พัฒนาระบบกลาง และแอพพล ิเคช ั ่นสน ับสน ุน (Shared Application 
Enabling Services) 
   - บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐ 
   - พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   - จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับบริการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนา 
การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ 
   - ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
  3)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม : กิจกรรมปฏิรูปที ่ 4 การส่งเสริมการมี              
ส่วนร่วม การเรียนรู้การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม สร้างพลังจิตอาสา พลังแผ่นดิน           
พลังสร้างสรรค์ 
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   • ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - สร้างพลังจิตอาสา ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยจัด
กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาชุมชนในทุกจังหวัด 
   - สร้างพลังแผ่นดิน ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื ้นที ่โดยจัดทำฐานข้อมูล
อาสาสมัคร/กิจกรรมดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เร่งรัดฟื้นฟูกิจการ ลูกเสือไทย และผลักดันให้สภาเด็ก
และเยาวชนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา สุขภาพ กีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   - การสร้างพลังสร้างสรรค์ โดยสร้างและพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต 
จัดเวทีให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นที่ฟื้นฟู
และกล่อมเกลาเด็กและขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนเพ่ือช่วยเหลือสาธารณะ 
   - การสร้างพลัง ภูมิคุ ้มกัน โดยจัดทำมาตรฐานดูแลสื ่อออนไลน์ เนื ้อหาสื่อ
ประเภทต่างๆก่อนเผยแพร่ ระบบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบน smart phone และโครงการ Citizen 
Watchdogs 
  4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ : กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ 
   • ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   - หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณางบประมาณ จะต้องกำหนดให้ หน่วยงาน          
ที่ขอรับ การจัดสรรงบประมาณในโครงการที่เข้าเกณฑ์ ต้องส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาประกอบการพิจารณา มิฉะนั้นโครงการ
จะไม่ได้รับการพิจารณา 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น ผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานจะต้องยึดแนวทางตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
   - หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  
 2.2.6  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กระทรวงกลาโหม 
  (แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) อยู่ระหว่างจัดทำ) 
  1)  แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูน
อย่างสมพระเกียรติ 
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   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ 
การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนที่กาหนด 
   แนวทางการพัฒนา : การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตาม          
พระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   แผนงาน/โครงการสำคัญ : 
       - โครงการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       - แผนงานการสน ับสน ุนการถวายความปลอดภัย           
การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
  2)  แผนปฏิบัติราชการเรื ่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
   เป้าหมาย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิด
จากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทั้งทางบกและทางทะเล 
รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
มีระดับความพร้อมของกองทัพ ร้อยละ 80 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความพร้อมของกองทัพไทย เพื่อมุ่งไปสู่การ
ปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศ และการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่างๆ ตามแผนที่กำหนด 
   แนวทางการพัฒนา :  (1) เตรียมกาลังและใช้กำลังเพ่ือการป้องปราม-แก้ไข และ
ยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก 
      (2) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมั่นคง ด้วยความ
ร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
      (4) พัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคามทาง
ทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าว
กรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ-และการพัฒนาระบบข่าวกรองทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอานวยการข่าว และระดับปฏิบัติการข่าว 
      (5) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการทั่วไป ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานความมั่นคง 
   แผนงาน/โครงการสำคัญ : 
       - แผนงานการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ 



32 
 

 

       - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
       - โครงการพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั ่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวกรองทหาร 
       - โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา 
       - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป 
  3)  แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
   เป ้าหมาย : เหตุร ุนแรงในพื ้นที ่จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ ความแตกแยก                     
ในสังคมไทย การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐานข้าม
ประเทศแบบไม่ปกติ และการกระทำผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนทางบก
และในทะเล อาทิ การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์  การ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระทำอันเป็นโจรสลัด การทาการประมงผิดกฎหมาย 
และการแพร่โรคระบาดและโรคติดต่อ มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุรุนแรง            
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแตกแยกในสังคมไทย การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของ            
ยาเสพติดภายในประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศแบบไม่ปกติ และการกระทำผิดกฎหมาย
และกระทบต่อความม่ันคงตามแนวชายแดนทางบกและในทะเล ตามแผนที่กาหนด 
   แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการรักษาความมั่นคงภายใน ความมั่นคงของมนุษย์ 
การพัฒนาการเมือง  การสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและทรัพยากร การปูองกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ การบริหารจัดการผู ้หลบหนีเข้าเมือง การรักษาความมั ่นคงตามแนวชายแดน              
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความมั่นคง
ทางทะเล 
   แผนงาน/โครงการสำคัญ : 
       - โครงการสนับสนุนการร ักษาความสงบเร ียบร ้อย
ภายในประเทศ 
       - โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
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       - โครงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
       - โครงการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  4)  แผนปฏิบ ัต ิราชการเร ื ่อง การสร ้างความร่วมมือด ้านความมั ่นคงกับ
ต่างประเทศ 
   เป้าหมาย : เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง
ทหารกับประเทศรอบบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การ
ระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกาหนด รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน 
และการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 - 10 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ 
และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนที่กาหนด 
   แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กับประเทศเพื ่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
   แผนงาน/โครงการสำคัญ : 
       - โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหาร 
       - แผนงานการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงใน
ต่างประเทศ 
 2.2.7 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองบัญชาการกองทัพไทย 
  เป้าประสงค์ พ.ศ.2566 – 2570 
  1) กองทัพไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการป้องกันประเทศและแก้ไข
ความมั่นคง 
  2) กองทัพไทยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ 
  3) กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น DIGITAL HQ โดยสมบูรณ์ และพัฒนาสู่ความเป็น 
PROMPT HQ 
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ตารางที่ 2-2  ดัชนีความพร้อมในการเป็น PROMPT HQ 

 
 

 
แผนภาพที่ 2-1 สาระสำคัญในแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. 

   
  1)  แผนย่อย ฯ การป้องกันประเทศ รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
พร้อมพัฒนาศักยภาพทางการทหารให้ทัดเทียมกับภูมิภาค 
   วัตถุประสงค์หลัก : 
    -  ม ีความพร ้อมและม ีศ ักยภาพในการเป ็นกองบ ัญชาการร ่วมท ี ่ มี                        
ขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความพร้อมในการ
บัญชาการเหล่าทัพในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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    - สามารถอำนวยการปฏิบัติการร่วม เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามทางทหารได้          
ทุกรูปแบบ ทุกมิต ิและทุกระดับความรุนแรง ภายใต้ขีดความสามารถท่ีมี 
   เป้าหมาย : กองทัพมีความพร้อมสูงขึ ้นที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ            
ทุกมิติ และ ทุกระดับความรุนแรง รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ ่งสู ่ความทัดเทียมกับประเทศ              
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 
   ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา : 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การอำนวยการปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันประเทศ 
    - แนวทางการพัฒนา การบูรณาการระบบงานข่าวกรอง เชื ่อมต่อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเหล่าทัพและประชาคมข่าวกรอง 
    - แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงระบบการส่งกำลังบำรุงและการบริหาร
ทรัพยากรร่วมกันอย่างรวดเร็ว ทันท่วงท ี
    - แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา 

 
แผนภาพที่ 2-2  แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถการประสานสอดคล้องกับเหล่าทัพ 

  2)  แผนย่อย ฯ การรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจัดการภัยคุกคามที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
   วัตถุประสงค์หลัก : 
   - มีความพร้อมและสามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเผชิญกับ            
ภัยคุกคามด้านความมั ่นคงภายในภายใต้ประเด็นและพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบ  ทั ้งในบทบาทเป็น            
หน่วยรับผิดชอบหลัก หรอืหน่วยงานสนับสนุน 
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   - ภัยคุกคาม และปัญหาวิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ได้รับการแก้ไข 
หรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ 
   เป้าหมาย : ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคงทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือ
ทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 
   ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา : 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเตรียมความพร้อมและจัดการภัยคุกคาม        
ด้านยาเสพติด 
    - แนวทางการพัฒนา การรวบรวมติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ            
เพ่ือวิเคราะห์บริบท สถานการณ์ภัยคุกคามด้านยาเสพติด 
    - แนวทางการพัฒนา การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
    - แนวทางการพัฒนา การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 
    - แนวทางการพัฒนา การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสนับสนุนการแก้ไขความไม่สงบใน จชต. 
    - แนวทางการพัฒนา รวบรวมติดตาม ข้อมูล ข ่าว จากแหล่งต ่างๆ                 
เพ่ือวิเคราะห์บริบท/สถานการณ ์ระดับภัยคุกคาม 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเตรียมความพร้อมและจัดการภัยคุกคามทางไซ
เบอร ์
    - แนวทางการพัฒนา การรวบรวมติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ            
เพ่ือวิเคราะห์บริบท สถานการณ/์ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ในระดับยุทธศาสตร์ 
    - แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพและประเมินผลของการเตรียม
ความพร้อม ในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
    - แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างขีดความสามารถและประเมินความพร้อม  
ในการปฏิบัติการในมิติทางไซเบอร์ 
    - แนวทางการพัฒนา การจัดหลักสูตร/ฝึกอบรมบุคลากร/โรงเรียน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเตรียมความพร้อมและจัดการภัยคุกคามจาก
การก่อการร้ายและการก่อเหตุรุนแรง 
    - แนวทางการพัฒนา ประเมินและพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและก่อเหตุรุนแรง 
    - แนวทางการพัฒนา การพัฒนางานด้านการข่าวเชิงรุก 
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    - แนวทางการพัฒนา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ การต่อต้านการก่อการร้าย 
    - แนวทางการพัฒนา การเผยแพร่องค์ความรู้การต่อต้านการก่อการร้าย 
    - แนวทางการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือกับมิตรประเทศ ด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้าย 
    - แนวทางการพัฒนา การแก้ไขเหตุก่อการร้าย/เหตุรุนแรง ภายใต้กลไก         
สภา มช./นอก.  
  (3) แผนย่อย ฯ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
   กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวิจัย และนวัตกรรม ปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่ความเป็น PROMPT HQ 
บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการของกองทัพไทย มุ่งพัฒนา
บุคลากรและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   วัตถุประสงค์หลัก : 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรม 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล 
และพร้อมก้าวสู่การเป็น PROMPT HQ 
   - บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการ
ปฏิบัติการ 
   - ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าหมาย : กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถผลักดันองค์กรไปสู่ภารกิจและ
วิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  มีความ
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 
   ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา : 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การนำองค์กร และบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างรอบด้านเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดกลยุทธ์ และติดตามผลกรดำเนินการทุกระดับ 
    - แนวทางการพัฒนา จัดระบบการจัดทำแผนต่างๆ ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย และแผนรองรับของส่วนราชการต่างๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
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    - แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านการสร้างนวัตกรรมและด้าน
ดิจิทัล โดยสร้างสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจให้บุคลากรกล้าเสนอความคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสื่อสาร การวิเคราะห์สารสนเทศ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสำคัญจากทุกส่วนราชการ บก.ทท. และหน่วยงานภายนอกอย่างบูรณาการ 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบ Social Analytics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล             
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ ความต้องการและ          
ความคาดหวังต่อกองบัญชาการกองทัพไทยในอนาคต 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ซึ ่งเป็นระบบการสื ่อสารสองทาง การจัดการข้อมูลป้อนกลับ             
ข้อร้องทุกข์และข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่น และธรรมา-
ภิบาลในการดำเนินการ 
    - แนวทางการพัฒนา สร้างวัฒนธรรมมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง
การใช้สารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปรับปรุงการดำเนินการในทุกระบบ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารกำลังพล 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ครอบคลุมด้าน
ดิจิทัล ทักษะด้านการวิจัย และทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multitasking Skill) ให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. และสมรรถนะใน ศตวรรษท่ี 21 
    - แนวทางการพัฒนา เพิ ่มประสิทธิภาพการดำเน ินการของกำลังพล                 
โดยพัฒนาแผนในการพัฒนากำลังพลรายบุคคลตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
    - แนวทางการพัฒนา ปรับลดกำลังพลให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการ
บริหารจัดการกำลังพลของ บก.ทท. 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - แนวทางการพัฒนา ทบทวนเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการควบคุม
มาตรฐานการดำเนินการตามสถาปัตยกรรมองค์กร 
    - แนวทางการพัฒนา สร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล เพื ่อสนับสนุนการ
ทำงานให้มีความยืดหยุ่น 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการ
กำกับดูแลองค์กรที่ดี 
    - แนวทางการพัฒนา กำหนดนโยบาย ตัวช ี ้ว ัด และระบบติดตามการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยขึ้นตรง 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจัดการความเสี ่ยง และควบคุมภายใน          
ทุกระดับด้วยระบบดิจิทัล 
    - แนวทางการพ ัฒนา พ ัฒนา Dashboard แสดงผลการดำเน ินงาน/          
ความเสี่ยงในภาพรวมของ บก.ทท. 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การวิจัยและ
พัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรม 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจริง การจัดการ
ความรู้ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งภายใน
และระหว่างส่วนราชการ บก.ทท. 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบดิจิทัลในการติดตามความก้าวหน้าในการ
พัฒนาระบบคุณภาพ 
    - แนวทางการพัฒนา สร้างแรงจูงในให้เกิดการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
    -. แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการศึกษาการปฏิบัติงาน (Work Study) เพ่ือ
ค้นหาความสูญเปล่าในการดำเนินงาน และวางแผน ปรับลดความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนในการ
ดำเนินงาน 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาคลังความรู้ให้เป็นศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์
และองค์ความรู้ที่พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ 
    - แนวทางการพัฒนา สร้างระบบงานทางวิชาการ งานวิจัย เพื่อเสริมสร้าง         
ขีดความสามารถในระยะยาว 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 10 ด้านงานสารบรรณและงานเลขานุการ 
    - แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนระบบการจัดการเอกสารดิจิทัลในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การจัดทำ การอนุมัติ การรับ/ส่ง และการจัดเก็บ 
    - แนวทางการพัฒนา บูรณาการข้อมูลด้านการบริหารเอกสารเข้ากับระบบ
การติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 
    - แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนการใช้งาน Platform การให้บริการภายใน 
บก.ทท. (My RTARF) 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ 11 ด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีตั้ง 
    - แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการแจ้งเตือนความ
ปลอดภัย 
 2.2.8 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย 
  (แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 2 ฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ) 
 

 

 
แผนภาพที่ 2-3 Road Map บก.ทท. 
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  แผนภาพที่ 2-4 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Digital HQ ของ บก.ทท. 
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  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนาด้านดิจิทัล กองบัญชาการทัพไทย  
  จากแนวความคิดในการปฏิบัติดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้กำหนด          
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 
กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ทุกส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย           
มีกรอบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ชัดเจน มีความสอดคล้องตามแผนระดับประเทศ 
นโยบายและแผนระดับกระทรวงกลาโหมที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
  ด้านที่ 1 การพัฒนากำลังพลการพัฒนากำลังพล  

 
แผนภาพที่ 2-5  การพัฒนากำลังพลดิจิทัล บก.ทท. 

 
    วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กำลังพลในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย 
จำนวน 6 กลุ่ม ที่มีการจัดแบ่ง ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2563 – 2570 กำหนดประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง (Executive), ผู้อำนวยการ (Management), 
ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic), ผู้ทำงานด้านบริการ (Service), ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Technology Specialist) และผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านอ ื ่น (Others) ม ีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย มีเครื่องมือ 
สำหรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 
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  ด้านที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แผนภาพที่ 2-6  การพัฒนาโครงสร้างการจัดหน่วย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  บก.ทท. 

 
    วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดของหน่วย และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ด้านที่ 3 การพัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แผนภาพที่ 2-7  การพัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บก.ทท. 

 
    วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบงานสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งาน มีความ
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานตามภารกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อน และความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
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  ด้านที่ 4 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แผนภาพที่ 2-8  การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บก.ทท. 

 
    วัตถุประสงค์ - เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานด้านระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา, ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป , เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, 
ระบบสารสนเทศเพื่อการฝึก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถ
ตอบสนองภารกิจในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 
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  ด้านที่ 5 การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
แผนภาพที่ 2-9  การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ บก.ทท. 

 
    วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลและยกระดับการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง ตลอดจนมีการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล         
ที่จำเป็นร่วมกันบนพื้นฐาน ของความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการ
วิจัย พัฒนา และผลิต ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ ต่อไป 

 2.2.9 แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2565 – 2570 
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
    มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้
การบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   เป้าหมาย  
   - มีการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบบูรณาการ          
ในระดับชาติ  
   - มีหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทำงาน
ร่วมกันแบบบูรณาการ  
   - มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
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   - มีการแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ มีมาตรการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็ง  
   กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์          
ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
   กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคาม  
   กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบริการภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศให้
มีความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้  
   เป้าหมาย  
   - มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกรอบกฎหมายสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ  
   - มีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ  
   - มีการปกป้องระบบข้อมูลและเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ  
   กลยุทธ์ที่ 2.1 กำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure : CII)  
   กลยุทธ์ที่ 2.3 ปกป้องระบบข้อมูลและเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซ
เบอร์และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้  
   เป้าหมาย  
   - ม ีการประสานความร ่วมมือทั ้งภาคร ัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ            
เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ  
   - มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ของประเทศ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี)  
   เป้าหมาย  
   - พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรองรับความต้องการของ
ประเทศ  
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   - ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย           
ไซเบอร์  
   - ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศ  
   - ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นนวัตกรรม
ของประเทศ  
   กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมบุคลากรที่มีความสามารถด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2.2 สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับองค์กร 
 2.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
  วิสัยทัศน์ : มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของ
กองทัพ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2565 เป็น 
Digital Organization  
  พันธกิจ  
  1) เป็นหน่วยหลักด้านกิจการข่าวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย 
สถาบัน และบุคคลสำคัญ  
  2) ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านการข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร และการ
รักษาความปลอดภัย  
  3) ประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและมิตรประเทศ  
  4) พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวให้มีมาตรฐาน  
  5) พัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการข่าว และการรักษาความปลอดภัยให้มี
ความทันสมัย  
  6) สนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
 2.2.2 โครงสร้างการจัดศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-10  โครงสร้างการจัดศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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แผนภาพที่ 2-11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติราชการ ศรภ.ปี 2465 
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2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์สามารถแบ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กร โดยใช้ Mckinsey 7s Framework และ SWOT Analysis ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุ
จุดแข็งและจุดอ่อน (S-W) จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กรโดยใช้แนวคิด C–PEST Analysis และ SWOT Analysis ซึ่งจะทำให้ทราบถึงโอกาส
และอุปสรรค (O-T) จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อใช้ในการ
ระบุปญัหา และจัดทำข้อเสนอแนะ ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร  
 2.3.1  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในศูนย์ร ักษาความปลอดภัย (7’S Model 
Mckinsey) 
  การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7-S Framework)กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factor) จะใช้เทคนิคการ วิเคราะห์ตามคุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ ซึ่งเป็นโมเดล
ของ McKinnery (McKinsey 7-S Framework) ซึ ่งต ัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าวมีส ่วนสำคัญต่อ
ความสำเร็จขององค์กร ประกอบด้วย 7S แสดงได้ตามแผนภาพที่ 2-11 และผู้ศึกษาได้จัดทำการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรตาม ขอบเขตของการศึกษา ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2-3 ดังนี้ 
  (1) โครงสร้างองค์กร (Structure : S1) จะพิจารณาลักษณะขององค์กรที่มีประโยชน์
ต่อการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร โดยวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย การแบ่ง
หน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา ถ้าโครงสร้าง องค์กรมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้าง ของ
องค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 
  (2) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) ได้แก่ กิจกรรมหรือการดำเนินงาน ภายใน
องค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้องค์กรมี ความสามารถสร้าง
กลยุทธ์ขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
ขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ๆ 
  (3) ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (Systems : S3) หรือการดำเนินงานภายใน
องค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร ทั้งที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ          
ที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ 
เช่น ระบบการวางแผน ระบบตามงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและ คัดเลือก
บุคลากร ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะ         
บ่งบอกถึงวิธีการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร 
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  (4) แบบแผนการบริหาร (Style : S4) การบริหารหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและคุณธรรม เนื่องจากการกระทำหรือ พฤติกรรมของ
ผู้บริหารระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่า คำพูดของ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดีจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จพร้อมด้วย คุณธรรม 
  (5) บุคลากรในองค์กร (Staff : S5) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ภายในองค์กร         
ทั้งในเรื่องจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร แสดงและปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากร
ทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเก่ียวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
  (6) ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร (Skills : S6) เช่น ความสามารถ
และทักษะขององค์กรในการให้บริหาร ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนาความสามารถด้าน
การตลาด และความสามารถด้านการเงิน เป็นต้น 
  (7 )  ค ่ าน ิยมร ่วมก ัน (Shared Values : S7) ได ้แก ่  แนวค ิดร ่ วมก ันค ่ าน ิยม                    
ความคาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานของ องค์กร           
แต่ละแห่ง รวมทั้งสิ ่งที่ต้องการให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการ 
บริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร 

 
แผนภาพที่ 2-12 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในตามหลักการ Mckinsey 7-S Framework 

 
ตารางที่ 2-3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในตามหลัก Mckinsey7’S Framework 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 

S1 โครงสร้างมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
มีเอกภาพในการบังคับบัญชาแต่ละสายงาน 
 
 

W1 โครงสร้างหน่วยยังไม่สอดรับกับยุคดิจิทัล  
W2 โครงสร้างและอัตราเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะมีไม่เพียงพอ 
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W3 สายการบังคับบัญชาทีย่าวส่งผลความรวดเร็ว
ของงานข่าวและเกิดการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีที่ไม่ปลอดภัย 
 

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
S2 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
สอดคล้องกับเป็นทิศทางเดียวกับ บก.ทท. และมีการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) 
S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
งานการข่าวกรอง 
 

W4 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการยังไมส่อดคล้องกับ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
W5 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยังผู้ปฏิบัติ
ยังไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผลงานไม่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของหน่วยเท่าที่ควร 
W6 แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยยังไม่
ชัดเจน และไม่ตอบสนองการทำงานของหน่วยทั้ง
ระบบ 
W7 ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และ
ขาดการขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ ในแบบองค์รวม  

3. ระบบปฏิบัติงาน (System) 
S4 มีโครงข่ายรองรับการเชื่อมต่อ Internet และ 
Intranet ที่มีประสิทธิภาพ 
S5 ระบบการทำงานมีความชำนาญเฉพาะบุคคล 
 

W8 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าท่ีควร ไม่บรรลุเป้าหมายการเป็น Digital  
Organization   
W9 ระบบเทคโนโลยีในการบูรณาการงานข่าว          
ทั้งภายในหน่วยและนอกหน่วย ไม่สมบูรณ์และ       
ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
W10 ระบบงานภายในแต่ละกองยังไมร่องรับการ
ทำงานผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
และทรัพยากรที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ 

4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
S6 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนองค์กร และมีอำนาจในการตกลงใจ 

W11 ขาดการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนหน่วย
ไปสู่องค์กรดิจิทัล แผนงานส่วนใหญ่ยังคงเป็น
แผนงานในรูปแบบที่ทำกันมาเดิมเป็นตัวตั้ง  
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5. บุคลากร (Staffs) 
S7 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจและการพัฒนาบุคลากร 
S8 มีกำลังพลอยู่ในระบบทหาร ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ผู้บังคับบัญชา 

W12 กาลังพลขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ
ตนเอง และความไม่ชัดเจนของนโยบายการบริหาร
จัดการกำลังพลและการวางโครงสร้างด้านกำลังพล
ให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
W13 กำลังพลพลด้านการข่าวที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีมีจำนวนน้อย และ
ในทางกลับกัน กำลังพลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมี
ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานข่าวและการสนับสนุนงาน
ข่าว 
W14 ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทาง
ยุทธศาสตร์ ทำให้ขาดการการขับเคลื่อนมาสู่การ
ปฏิบัติ 
W15 เจ ้าหน ้าท ี ่ปฏ ิบ ัต ิการข ่าวและเจ ้าหน ้าที่
วิเคราะห์ที่มีศักยภาพมีจำนวนน้อย  

6. ทักษะความรู้ความสามารถ (Skills) 
S9 กำลังพลมีความขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

W16 กำลังพลส่วนใหญ่ก้าวไม่ทันเทคโนโลยี และไม่
ต้องการที่จะพัฒนา 
W17 ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ส่งผล

ให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

7. ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
S10 มีการกำหนดค่านิยมร่วมของกำลังพลในหน่วย
โดยใช้ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย 

W18 บุคลากรขาดความตระหนักถึงค่านิยมร่วม  
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 2.3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกศูนย์รักษาความปลอดภัยโดยใช้แนวคิด          
C–PEST Analysis   
  C–PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์บริบทภายนอก 5 ประเด็นในการหาข้อที่เป็น
โอกาส (O-Opportunity) และภาวะคุกคาม (T-Threat) มาประกอบการพิจารณาก่อนจ ัดทำ
ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ 
  C– Customer ผู ้ร ับบริการ หมายถึง ผู ้ใช้ข่าว หน่วยงานที ่ได้ร ับข่าวจาก ศรภ.        
ทั้งภายในและภายนอก กห.  
  P – Politics สถานการณ์ทางการเมือง หมายถึง นโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ และ
หน่วยเหนือ  
  E – Economics สภาพเศรษฐกิจ หมายถึง การได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณจาก 
บก.ทท  
  S – Society สภาพสังคม หมายถึง มุมมองและทัศนคติจากคนทั่วไปต่อหน่วย 
  T–Technology เทคโนโลยี หมายถึง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางการบริหาร เทคโนโลยีด้านด้านการข่าวและเครื่องมือพิเศษ ที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงของ ศรภ. 
 
ตารางที่ 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 5 ประเด็น โดยใช้ C–PEST Analysis 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors: C) 

O1 การเป็นหน่วยข่าวกรองที่เป็นที่ยอมรับ งาน
ข่าวของ ศรภ. เป็นที่เชื่อมั่นและนำข่าวไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 

T1 ไม่ทราบความต้องการของผู้ใช้ข่าว ทำให้ไม่
สามารถสนับสนุนข่าวได้ตรงกับความต้องการ 
T2 ไม่มีระบบการกระจายข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการข่าวสาร 
และเป็นแบบสองทางเพ่ือตอบรับและ
ประเมินผลงานข่าวได้ทันที  

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 
O2 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับ
ต่าง ๆ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐเป็น
องค์กรดิจิทัล 

T3 แผนการขับเคลื ่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยยังไม่เป็นรูปธรรม 
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3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 
O3 หน่วยได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณจาก 
บก.ทท. ในการพัฒนาขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
O4 หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนางานข่าวกรองให้ทันสมัยสอดคล้องกับภัย
คุกคามในยุคปัจจุบัน 
 

T4 หน่วยถูกปรับลดงบประมาณเนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่สภาวะชะลอตัว  
T5 หน่วยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่
เสนอความต้องการทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรดิจิทัลและพัฒนางานข่าวได้ตาม
แผนงาน 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social–Cultural Factors: S) 
O5 หน่วยข่าวกรองเป็นหน่วยที่มีความสำคัญต่อ
ความมั่นคงในระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายและพร้อมให้ความร่วมมือ   

T6 เป็นเป้าหมายในการจารกรรมและการโจมตี
ของฝ่ายตรงข้ามทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) 
O6 พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีเ่อ้ืออำนวยให้
งานข่าวกรองมีประสิทธิภาพขึ้น 

T7 การพัฒนาหน่วยและบุคลากรตามไม่ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดและ
เปลี่ยนแปลงอย่างอย่างก้าวกระโดด  
T8 การปฏิบัติการข่าวกรองรูปแบบเดิมไม่
สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้  

 
 2.3.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
  SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การหรือหน่วยงานเพื่อค้นหา จุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT 
เป็นตัวย่อของ Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
Opportunities – โอกาสที ่จะดำเนินการได้ Threats – อุปสรรค ข้อจำกัดหรือปัจจัยที ่คุกคาม           
การดำเนินงานขององค์การ หลักการสำคัญของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจสภาพการณ์         
2 ด้าน ทั้งสภาพการณ์ภายในและภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื ่อให้ร ู ้ตนเอง  รู ้จัก
สภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส–อุปสรรค ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
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เหล่านี้ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน โดยที่ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่
องค์กรมีอยู่เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนด กลยุทธ์และการ
ดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป 

 
แผนภาพที่ 2-13 การวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT Analysis 

 
- จุดแข็ง (Strengths)  จำนวน 10 ข้อ คือ  S1 - S10  จากตารางที่ 2-3   
- จุดอ่อน (Weaknesses) จำนวน 18 ข้อ คือ  W1 - W18  จากตารางที่ 2-3   
- โอกาส (Opportunities) จำนวน 6 ข้อ คือ  O1 – O6  จากตารางที่ 2-4     
- ภาวะคุกคาม (Threats) จำนวน 8 ข้อ คือ  T1 - T8  จากตารางที่ 2-4       

2.4  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 2.4.1  การกําหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
  การถ่วงน้ำหนักปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและนอก เป็นการพิจารณาว่าแต่ละ 
ปัจจัยส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้ผลการพิจารณา 
ตำแหน่งยุทธศาสตร์มีความแม่นยํามากขึ้น ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของศูนย์รักษาความปลอดภัย ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน งบประมาณ และการประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยให้พิจารณา          
ตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้กำหนดน้ำหนัก
คะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน
เป็น 1 น้ำหนักในแต่ละด้าน อาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 2-5 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ค่า

น้ำหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

รายการปัจจัยภายใน                   

S1:  โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 

S2: กลยุทธ์ของ
องค์กร (Strategy) 

0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.13 

S3: ระบบในการ
ดำเนินงานขององค์กร 
(Systems) 

0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 0.15 0.15 

S4: แบบแผนการ
บริหาร (Style) 

0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.16 

S5: บุคลากรใน
องค์กร (Staff) 

0.15 0.20 0.10 0.15 0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.14 

S6: ทักษะ ความรู้ 
และความสามารถ
ของบุคลากร (Skill) 

0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.17 

S7: ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Value) 

0.05 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.08 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางที่ 2-6 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ค่า
น้ำหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

รายการปัจจัย
ภายนอก 

                  

C : พฤติกรรมของ
ลูกค้า  

0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.18 

P : การเมืองและ
กฎหมาย  

0.30 0.25 0.20 0.25 0.30 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 

E : เศรษฐกิจ  0.25 0.25 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20 0.25 0.30 0.26 

S : สังคมและ
วัฒนธรรม  

0.05 0.10 0.05 0.10 0.05 0.10 0.05 0.10 0.10 0.08 

T : เทคโนโลยี  0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25 0.30 0.20 0.20 0.23 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 2.4.2  การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาะแวดล้อมภายในและภายนอก 
  ผู ้ศึกษาได้จัดทำแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกำลังพล ศรภ. จำนวน 50 คน           
เพื่อเป็นการพิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าในแต่ละประเด็น ส่งผลต่อการพัฒนา ศรภ. สู่การเป็น
หน่วยข่าวกรองในยุคดิจิทัล ในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  ต่อไปเป็นการนำผลการประเมินที่ได้มาคำนวณคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแสดงผลได้ดังตารางที่ 
2-5 และตารางที่ 2-6 โดยมีผลการคำนวณได้ว่า จุดแข็ง (Strengths) ของสภาวะแวดล้อมภายใน            
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนน 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนโอกาส (Opportunities) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.92 และอุปสรรค (Treats) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
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ตารางที่ 2-7 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 

ประเด็นสำคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายใน  
(จุดแข็ง : Strengths) 

สภาวะแวดล้อมภายใน  
(จุดอ่อน : Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1:  โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

4.60 S1 4.70 W1 

    4.74 W2 

    4.34 W3 

S2: กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

4.50 S2 4.26 W4 

4.52 S3 3.88 W5 

    4.14 W6 

    4.40 W7 

S3: ระบบในการดำเนินงาน
ขององค์กร (Systems) 

3.60 S4 3.84 W8 

3.98 S5 4.14 W9 

    4.34 W10 

S4: แบบแผนการบริหาร 
(Style) 

4.50 S6 4.60 W11 

S5: บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

3.58 S7 4.36 W12 

4.28 S8 4.48 W13 

    4.32 W14 

    4.62 W15 

S6: ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร  
(Skill) 

4.36 S9 4.46 W16 

    4.32 W17 

S7: ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Value) 

5.00 S10 4.26 W18 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.29   4.34   
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ตารางที่ 2-8 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

ประเด็นสำคัญ 

สภาวะแวดล้อมภายนอก  
(โอกาส : Opportunities) 

สภาวะแวดล้อมภายนอก  
(อุปสรรค : Treats) 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

C : พฤติกรรมของลูกค้า  
3.88 O1 3.68 T1 

 - - 4.34 T2 

P : การเมืองและกฎหมาย  4.46 O2 4.48 T3 

E : เศรษฐกิจ  
4.06 O3 4.62 T4 

3.34 O4 4.70 T5 

S : สังคมและวัฒนธรรม  3.98 O5 4.38 T6 

T : เทคโนโลยี  3.82 O6 4.50 T7 

   -  - 4.00 T8 

รวมคะแนนเฉล่ีย 3.92   4.34   

 
 2.4.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
  ผู้ศึกษาได้นำค่าน้ำหนักของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกในแต่ละด้าน 
ตามการวิเคราะห์ 7-S Framework และ C-PEST ในข้อ 2.4.1 มาคำนวณร่วมกับผลการประเมิน 
ตามแบบการประเมินสภาะแวดล้อมภายในและภายนอก ในข้อ 2.4.2 ได้ค่ าคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 
2-7 และตารางที่ 2-8 สรุปได้ว่า จุดแข็ง (Strengths) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ +4.31 และ จุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ             
-4.34 (สรุปได้ผลเป็น -0.03) ส่วนโอกาส (Opportunities) ของภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ +3.98 และอุปสรรค (Treats) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ         
-4.38 (สรุปได้ผลเป็น บวกคือ -0.4) 
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ตารางที่ 2-9 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 

รายการปัจจัยภายใน 
ค่า

น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย  
จุดแข็ง (S)  
จุดอ่อน (W) 

คะแนนเฉลี่ย x ค่า
น้ำหนัก (S,W) 

สรุปผล 

S W S W (S-W) 

S1:  โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

0.16 4.60 4.59 0.74 0.73 0.01 

S2: กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

0.13 4.51 4.17 0.59 0.54 0.05 

S3: ระบบในการ
ดำเนินงานขององค์กร 
(Systems) 

0.15 3.79 4.11 0.57 0.62 -0.05 

S4: แบบแผนการบริหาร 
(Style) 

0.16 4.50 4.60 0.72 0.74 -0.02 

S5: บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

0.14 3.93 4.45 0.55 0.62 -0.07 

S6: ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถของ
บุคลากร  (Skill) 

0.17 4.36 4.39 0.74 0.75 -0.01 

S7: ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Value) 

0.08 5.00 4.26 0.40 0.34 0.06 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน และสรุปผลปัจจัยภายใน 4.31 4.34 -0.03 
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ตารางที่ 2-10 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

รายการปัจจัยภายใน 
ค่า

น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย  
โอกาส (O)  
อุปสรรค (T) 

คะแนนเฉลี่ย x ค่า
น้ำหนัก (O,T) 

สรุปผล 

O T O T (O-T) 

C : พฤติกรรมของ
ลูกค้า  

0.18 3.88 4.01 0.70 0.72 -0.02 

P : การเมืองและ
กฎหมาย  

0.25 4.46 4.48 1.12 1.12 0.00 

E : เศรษฐกิจ  0.26 3.70 4.66 0.96 1.21 -0.25 

S : สังคมและ
วัฒนธรรม  

0.08 3.98 4.38 0.32 0.35 -0.03 

T : เทคโนโลยี  0.23 3.82 4.25 0.88 0.98 -0.10 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอกและสรุปผลปัจจัย
ภายนอก 

3.98 4.38 -0.40 

 
 2.4.4  การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) นั้นเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนำจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาทำการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที ่เกิดจากการจับคู ่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายใน ทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ
โอกาส (Opportunity) ซึ่ง ก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดี
เพ่ือนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ เชิงรุกสำหรับองค์กร 
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  2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) ซึ่ง เป็นการนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็นการ
ใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
  3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 
(Opportunity) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือ
ทําให้จุดอ่อนนั้นลดลง 
  4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 

 
ภาพที่ 2-14 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) 

S, 3.98

W, 4.34

T, 4.38

S, 4.31
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  จากภาพที ่ 2-13 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี ่ยปัจจัยภายในด้านของจุดแข็ง         
(+4.31) และปัจจัยภายนอกด้านของโอกาส (+3.98) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายในด้านของ
จุดอ่อน (-4.34) และปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค (-4.38) จึงสรุปได้ว่าตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย อยู่ในตำแหน่ง W-T Strategy คือ ยุทธศาสตร์เชิงรับ โดย ศรภ. ควรมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค เพื่อการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์
ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

  
3.1 ชื่อแผน  
 แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของ
ชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End)         
กลยุทธ์ในการดําเนินการ (Ways) และมาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (Means) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์) 

3.2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึด

มั่นในผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ  
 เป้าหมาย (Goal) 

- ป ี 2565 เป ็น Digital Organization ที ่สมบูรณ์ มีระบบข่าวกรองท ี ่ท ันสมัย          
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการข่าวที่แม่นยำ ถูกต้อง แจ้งเตือนไดล้่วงหน้า  

- ปี 2570 เพ่ิมพูนขีดความสามารถการปฏิบัติงานด้วย AI 
- ปี 2575 การปฏิบัติการข่าวและการ รปภ. ด้วย AI 
- ปี 2580 เป็น Excellent organization มีความเป็นเลิศด้านการข่าวกรอง และ        

การ รปภ. ของกองทัพ 
3.2.2 พันธกิจ (Mission) 

1. เป็นหน่วยหลักด้านกิจการข่าวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย 
สถาบัน และบุคคลสาคัญ 

2. ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านการข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่ อสาร และ          
การรักษาความปลอดภัย 

3. ประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องและมิตรประเทศ 
4. พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวให้มีมาตรฐาน 
5. พัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการข่าว และการรักษาความปลอดภัยให้มี

ความทันสมัย 
6. สนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
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 3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์               

ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการควบคุมบังคับบัญชา          

งานข่าว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ 

(บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 
 3.2.4 เป้าประสงค์ 
  ศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้กำหนดเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 รองรับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ 1 การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่
ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความ
มั่นคงได้ในทุกมิต ิ 

ตัวชี้วัด :  (1) ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติการข่าว ที่สามารถดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า 

 (2) ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายประชาคมข่าว
และเครือข่ายภาคประชาชน 

 (3) ระดับการนำผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ :  (1) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของระบบงาน           

ข่าวกรอง 
 (2) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และ

หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับ
ภาคเอกชนและประชาชน  

 (3) พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนระบบงานข่าวกรอง  
 เป้าประสงค์ 2 ระบบการบริหารงานและการควบคุมบังคับบัญชามีความรวดเร็ว 
ตอบสนองงานการข่าวและการตกลงใจได้อย่างทันเวลา 

ตัวชี้วัด :  (1) ระดับของการตอบสนองของระบบควบคุมบังคับบัญชาตต่อการปฏิบัติ
ภารกิจงานข่าว  
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 (2) ระดับของการระบบการบริหาร งานอำนวยการ และงานธุรการต่อการ
ปฏิบัติภารกิจงานข่าว 

กลยุทธ์ :  (1) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับ
บัญชา และการบริหารงานให้มีความเชื่อมโยงในการสนับสนุนงานข่าว 

 (2) พัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้มี
ความพร้อมใช้งาน และมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
  เป้าประสงค์ 3 มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความ
พร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 ตัวชี้วัด :  (1) มีระบบการข่าวกรองทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
  (2) ระดบัความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ 
 กลยุทธ์ :  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยและกฎระเบียบให้สอดคล้อง  
  (2) พัฒนาขีดความสามารถในการสืบสวนทางไซเบอร์  
  (3) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไซเบอร์เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์   
3.3 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS)  
 3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) นั้น เป็นการจัดกลุ่มแนวทางการ
พัฒนา (กลยุทธ์) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนำจุดแข็ง (Strengths) 
จุดออ่น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ทีไ่ดจ้ากการการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาทำการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่ง
ออกเปน็ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวก หรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ
โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดี 
เพ่ือนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับองค์กร 

 2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เก ิดจากการจับคู่
ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ
หรืออุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็น
การใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
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 3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ทีเ่กิดจากการจับคูร่ะหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 
(Opportunity) เพื ่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร            
หรือทําให้จุดออ่นนั้นลดลง 

 4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
การปอ้งกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณข์ององค์กรนั้นไมแ่ยไ่ปกว่าทีเ่ป็นอยู่ 
 โดยจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในบทที ่ 2 ได้นำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ขององค์กรมาทำการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังแสดง          
ในตารางที ่3.1 
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ตารางที่ 3-1 SWOT Analysis และ TOWS Matrix ของศูนย์รักษาความปลอดภัย 
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 ตามการกำหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) ในบทที่ 2            

ได้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายในด้านของจุดแข็ง  (+4.31) และ

ปัจจัยภายนอกด้านของโอกาส (+3.98) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายในด้านของจุดอ่อน (-4.34) 

และปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค (-4.38) แสดงผลดังภาพที่ 3-1 เบื้องต้นจึงสรุปได้ว่าตำแหน่ง             

ทางยุทธศาสตร์ของศูนย์รักษาความปลอดภัย อยู่ในตำแหน่ง W-T Strategy คือ ยุทธศาสตร์เชิงรับ  

ซึ่ง ศรภ. ควรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค เพื่อการป้องกันหรือ

หลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่  

 

 
ภาพที่ 3-1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) 
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของ
ชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ในยุทธศาสตร์เชิงรับ 
(W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน 
(Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรืออุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ การป้องกันหรือหลีกเล่ียงให้สถานการณ์ของ
องคก์รนั้นไม่แย่ไปกว่าทีเ่ป็นอยูเ่อาไว้ ดังนี้ 

ประเด ็นยุทธศาสตร์ท ี ่  1  พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์               
ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และ
มีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ 

รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสนับสนุนระบบงานข่าวกรอง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการควบคุมบังคับบัญชางานข่าว 
เป้าประสงค์  ระบบการบริหารงานและการควบคุมบังคับบัญชามีความรวดเร็ว ตอบสนอง

งานการข่าวและการตกลงใจได้อย่างทันเวลา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา และการ

บริหารงานให้มีความเชื่อมโยงในการสนับสนุนงานข่าว 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความพร้อมใช้

งาน และมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ (บุคลากร 

องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 
เป้าประสงค์  มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการ

รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้สอดคล้อง  
กลยุทธ์ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการสืบสวนทางไซเบอร์  
กลยุทธ์ 3 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไซเบอร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

มั่นคงทางไซเบอร์  
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3.4 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/...) 

 จากการทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพ่ือความ

มั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และ เป้าประสงค์ของ

แผนปฏิบัติราชการฯ ทำการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และ  

กลยุทธ์ที่สอดคล้องสนับสนุนการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมกับแปลงยุทธศาสตร์            

สู่การปฏิบัติในรูปแบบแผนงาน โครงการ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ตารางที ่3-2 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบั         
แนวทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

     โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลใช้งาน
ร่วมกันได้อย่าง
ครอบคลุม 

 ร้อยละของพื้นที่ที่
ครอบคลุมโครงสร้าง 

      กอง 5 

2 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เทคนิคเสริม
ประสิทธิภาพ การ
ต่อต้านการขา่วกรอง 

     มีเครื่องมือที่ช่วยให้การ
ต่อต้านการขา่วกรองได้
อย่างประสิทธภิาพ 

 จำนวนงานที่ใช้
งบประมาณบรรลุ
เป้าหมาย 

      กคง. 

3 โครงการดำรงขีด
ความสามารถเครื่องมือ
และยุทโธปกรณ์ด้าน
การข่าว 

     เครื่องมือและ
ยุทโธปกรณ์มีความ
พร้อมใช้งาน 

 จำนวนงานที่ใช้
งบประมาณบรรลุ
เป้าหมาย 

      กคง. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบั         
แนวทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

4 โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อ
การป้องกัน ปราบปราม
ยาเสพติดและ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

     มีเครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อ
การป้องกันปราบปราม
ยาเสพติดและ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

 จำนวนงานที่ใช้
งบประมาณบรรลุ
เป้าหมาย 

      กอง 12 

5 แผนการพัฒนาการ
เช่ือมต่อโครงข่ายระบบ
ฐานข้อมูล (Big Data)  

     ฐานข้อมูลใช้งาน
เช่ือมโยงกันได ้

 จำนวนระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกัน 

      กอง 1 

6 แผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี ของ 
Intelligence Fusion 
Center  

     การปฏิบัติงานภายใต้ 
IFC เกิดประสิทธิผลและ        
มีผลผลิตเป็นรูปธรรม  

 จำนวนขอ้จำกัดของการ
ใช้ระบบที่ลดลง 

      กอง 1 
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ตารางที ่3-2 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2: เสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานข่าว 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 โครงการฟื้นฟูและการ
ปฏิบัติงานด้านการข่าว
และการต่อตา้นข่าว
กรองในพื้นที่ จชต.  

     งานข่าวกรองสามารถ 
ตอบสนองผู้ใช้ข่าว  
ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ ทันเวลาและ
แจ้งเตือนล่วงหน้า 

 ร้อยละความสาเร็จของ
การปฏิบัตกิารขา่วที่
สามารถดำเนินการได้
อย่างถูกตอ้งแม่นยำ 
ทันเวลาและสามารถ 
พยากรณ์เหตุการณ์ได้
ล่วงหน้า 

      กอง 3 

2 แผนการจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือด้านข้อมูล
ข่าวสารสนับสนุนการ

     มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เข้าถึงเป้าหมายและ
ครอบคลุม 

 ระดับความสำเร็จของ
การใช้ประโยชนจ์าก
เครือข่ายประชาคมขา่ว

      สปข. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2: เสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานข่าว 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

ปฏิบัติการข่าวกรอง
และต่อต้านการข่าว
กรองเพื่อความมั่นคง
ภายในประเทศ 

และเครือข่ายภาค
ประชาชน 

3 แผนการปฏบิัติการขา่ว
เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาด้านยาเสพติด 

     งานข่าวกรองสามารถ 
สนับสนุนหน่วย ปปส. 
และ บช.ปส.  ได้
อย่างถูกตอ้งแม่นยำ 
ทันเวลาและแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

 ร้อยละความสำเร็จของ
การปฏิบัตกิารขา่วที่
สามารถดำเนินการได้
อย่างถูกตอ้งแม่นยำ
ทันเวลา และสามารถ
พยากรณ์เหตุการณ์ ได้
ล่วงหน้า 

      กอง 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2: เสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานข่าว 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

4 แผนการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อสนับสนุน
งานข่าวกรองชายแดน 

     มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เข้าถึงเป้าหมายและ
ครอบคลุม 

 ระดับความสำเร็จของ
การใช้ประโยชนจ์าก
เครือข่ายประชาคมขา่ว
และเครือข่ายภาค
ประชาชน 

      กอง 9 
กอง 10 

5 แผนการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อสนับสนุน
งานข่าวกรองด้านการ
ต่อต้านการกอ่การร้าย 

     มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เข้าถึงเป้าหมายและ
ครอบคลุม 

 ระดับความสำเร็จของ
การใช้ประโยชนจ์าก
เครือข่ายประชาคมขา่ว
และเครือข่ายภาค
ประชาชน 

      กอง 4 
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ตารางที ่3-2 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.3: พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนระบบงานข่าวกรอง  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนว
ทางการ

ดำเนินงาน/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
และการสื่อสารทาง
ยุทธศาสตร์ 

     หน่วยสามารถ
วางแผนและปฏิบัติ
ภารกิจไดส้อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

 ร้อยละของจำนวนกำลัง
พลที่มีความรู้เข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์ 

      กยข. 

2 แผนการพัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพล
ด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติการข่าว 

     กำลังพลมีขีด
ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติการ
ข่าว 

 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

      กยข. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.3: พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนระบบงานข่าวกรอง  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนว
ทางการ

ดำเนินงาน/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

3 แผนการพัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพล
ด้านการวิเคราะห์ข่าว
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

     เจ้าหน้าที่มีขีด
ความสามารถในการ
การวิเคราะห์ขา่วดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

      กยข. 

4 แผนการพัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพล
ด้านระบบฐานข้อมูล
ข่าวกรอง 

     เจ้าหน้าที่สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานข่าว 

 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

      กยข. 

5 แผนการพัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพล
ด้านการรวบรวมพิเศษ
ในยุคดิจิทัล 

     เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติการข่าวได้
เหมาะสมกับยุคสมัย
และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

      กยข. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการข่าวกรองแบบบูรณาการที่ทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงได้ในทุกมิติ 

กลยุทธ์ที่ 1.3: พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนระบบงานข่าวกรอง  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนว
ทางการ

ดำเนินงาน/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

6 แผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรของ รร.รปภ.
ศรภ. เพื่อรองรับการ
เป็นหน่วยขา่วกรองใน
ยุคดิจิทัล 

     รร.รปภ.มีความพร้อม
ในการเรียนการสอน
ด้านข่าวกรอง
สอดคล้องกับยุคสมัย
และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป 

 จำนวนหลกัสูตรที่มีการ
พัฒนาปรับปรุง 

      รร.รปภ. 
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ตารางที ่3-3 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการควบคุมบังคับบัญชางานข่าว 

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารงานและการควบคุมบังคับบัญชามีความรวดเร็ว ตอบสนองงานการข่าวและการตกลงใจได้อย่างทันเวลา 

กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชาและการบริหารงาน ให้มีความเชื่อมโยงในการสนับสนุนงานข่าว 

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการสร้าง
แพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการ การสั่งการ การ
บังคับบัญชา ในรูปแบบ 
Block Chain 

     ระบบการบริหารงาน
และการควบคุมบังคับ
บัญชาตอบสนองต่อ
งานการข่าวได้รวดเร็ว 

 ร้อยละของงานที่
ดำเนินการภายใต้
แพลตฟอร์ม 

      กอง 5 

2 แผนการพัฒนาระบบ 
War room ติดตาม
สถานการณ์ และการ
ควบคุมสั่งการ            
ด้วยเทคโนโลย ีIOT 

     ระบบการบริหารงาน
และการควบคุมบังคับ
บัญชาตอบสนองต่อ
งานการข่าวได้รวดเร็ว 

 ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
สำเร็จ 

      กอง 5 
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ตารางที ่3-3 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารงานและการควบคุมบังคับบัญชามีความรวดเร็ว ตอบสนองงานการข่าวและการตกลงใจได้อย่างทันเวลา 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาและดำรงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความพร้อมใช้งาน และมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งาน  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการปรับปรุงระบบ 
Internet และ Intranet 
ให้ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 

     การปฏิบัติงานการ
ข่าวมีความรวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 ร้อยละของพื้นที่ที่ใช้
งานระบบได้ดี 

      กอง 5 

2 แผนการปรนนิบัติบำรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ความพร้อมใช้งานอยู่
ตลอด 

     โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลมี
ความพร้อมใช้งาน 

 ร้อยละของโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความ
พร้อมใช้งาน 

      กอง 5 
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ตารางที ่3-4 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ : มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้สอดคล้องกับการภารกิจใหม่ ๆ  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการปรับโครงสร้าง
การจัดหนว่ยในรูปแบบ
องค์กรดิจิทัลให้
เหมาะสมกับภารกจิ
และขนาดของหนว่ย
(ภายใต้รูปแบบที ่ สส.
ทหาร กำหนด)  

     หน่วยมโีครงสรา้งที่
สอดรับกับภารกิจ
และภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ความสำเร็จของการจัด
หน่วยตามโครงสรา้ง
เป้าหมาย 

      กยข. 

2 แผนการจัดตั้งหน่วย
ด้านไซเบอร์ อำนาจ
หน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบให้
เหมาะสมกับภารกจิ
และขนาดของหนว่ย 

     หน่วยมโีครงสรา้งที่
สอดรับกับภารกิจ
และภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ความสำเร็จของการจัด
หน่วยตามโครงสรา้ง
เป้าหมาย 

      กยข. 



 

84 
 

ตารางที ่3-4 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ : มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางไซเบอร์    

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการพัฒนาการ
ฝึกอบรมสำหรับการ
สืบสวนและการ
ปฏิบัติการทางไซเบอร์
ให้กับทีมปฏบิัติงานด้าน
ไซเบอร์  

     เจ้าหน้าที่มีขีด
สามารถในการ
สืบสวนและการ
ปฏิบัติการทาง         
ไซเบอร์ 

 ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

      กยข. 

2 แผนการจัดหาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสำหรับ
การปฏิบัตกิารทางไซ
เบอร์ 

     มีเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติการทางไซ
เบอร์ที่ทันสมยัมี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
สำเร็จ 

      กอง 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ : มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางไซเบอร์    

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

3 แผนการสรรหา
บุคลากรที่มี
ความสามารถเช่ียวชาญ
โดยเฉพาะมาปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์โดยตรง 

     หน่วยมีเจา้หน้าที่ที่
เช่ียวชาญด้านไซเบอร์
โดยตรงสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของจำนวน
บุคลากรทีม่ีความชี่ยว
ชาญโดยตรงที่
ปฏิบัติงานในหน่วย        
ไซเบอร์ 

      กกพ. 
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ตารางที ่3-4 แนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติข่าวกรองไซเบอร์ (บุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี) 

เป้าประสงค์ : มีความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองทางไซเบอร์และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 : พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไซเบอร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  

ลำ
ดับ 

แผนงาน/โครงการ ปีในการดำเนินงาน เป้าหมาย/
วัตถุประสงค ์

แนวทางการ
ดำเนินงาน/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวดัระดบัแนว
ทางการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ/ตัวชี้วดั 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

ปี 2566 

ปี 2567 

ปี 2568 

ปี 2569 

ปี 2570 

ปี  
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

  

1 แผนการผสานความ
ร่วมมือกับ ศซบ.ทหาร
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านไซเบอร์ 

     หน่วยสามารถ
ปฏิบัติการด้านไซ
เบอร์ไดต้ามภารกิจ
ของหน่วย 

 ร้อยละขององค์ความรู้ที่
นำไปใช้งานได้สำเร็จ 

      สปข. 

2 แผนการผสานความ
ร่วมมือกับ ศซบ.ทหาร
ในการตรวจสอบค้นหา
ภัยคุกคามการวิเคราะห ์
และการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

     หน่วยได้รับข้อมูล
ข่าวสารของเป้าหมาย
ด้านไซเบอรท์ี่ต้องการ
จากการบูรณาการ
ประสานงานร่วมกัน 

 ร้อยละของจำนวนที่
ได้รับการตอบสนอง
ร่วมกัน 

      สปข. 
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 
ภาพที่ 3-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สู่การเป็นหน่วยข่าวกรอง                               

เพ่ือความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 



 

 

บทท่ี 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร ์
 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช ้
การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฉับพลันส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของ

ทุกองค์กร และเป็นโอกาสของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 
เพื่อลดกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน
ราชการเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จำเป็นต้องมีการเตรียมการในหลายด้าน ทั้งด้านระบบ
ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะของบุคลากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้อง
ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงและต้องอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เทคโนโลยีขั ้นสูง (Deep Tech) 
กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลก รูปแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
แห่งอนาคต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI), ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), 
บล็อคเชน (Blockchain) และจักรวาลนฤมิต (Metaverse)  มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการนำไป
ประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบในแทบทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทำงานและใช้ชีวิตของมนุษย์ การบริหารจัดการของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมีเครื่องมือและข้อมูลเชิง
ลึกที ่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้มากขึ ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินงาน
ด้านการข่าวกรอง ซึ่งจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 

ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านการข่าว
กรองทางทหาร การข่าวกรองทางการสื่อสาร การดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรอง และเป็น
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร  มีพันธกิจ ได้แก่ 1) เป็นหน่วยหลักด้านกิจการข่าวกรองทาง
ทหาร และการรักษาความปลอดภัย สถาบัน และบุคคลสำคัญ 2) ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้าน
การข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 3) ประสานความร่วมมือด้าน
การข่าวกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและมิตรประเทศ 4) พัฒนาบุคลากรด้านการข่าวให้มีมาตรฐาน              
5) พัฒนายุทโธปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการข่าว และการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัย  
6) สนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ  
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 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน Digital Organization 
โดยสมบูรณ์ ในปี 2565 เพิ่มพูนสมรรถนะด้วย AI ในปี 2575 ใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในปี 2575 
และเข้าสู ่การเป็น SMART Organization ในปี 2580 เพื ่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
กองบัญชาการกองทัพไทย และการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ศูนย์รักษา
ความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ที่จะนำไปสู่การเป็นหน่วยข่าวกรองเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน             
ศูนย์รักษาความปลอดภัยยังขาดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยที ่ผ่านมามีเพียง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  

4.1 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 1. ศูนย์ร ักษาความปลอดภัย ควรเร่งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ซึ ่งจะต้อง
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 1) แผนระดับ 2  และแผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้อง
กับ Roadmap RTARF 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ บก.ทท. ตลอดจนแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัล บก.ทท.  
 2. ทุกส่วนราชการใน ศรภ. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ฯ 
ร่วมระดมสมอง และบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดความประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งด้าน
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ  ระบบ KPI  และการตรวจสอบประเมินผล เพื ่อไปสู ่การบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์  

4.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและ   
มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน 
แผนงบประมาณ และแผนกำลังพล ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน             
เพื ่อมุ ่งส ู ่จ ุดมุ ่งหมายสูงส ุดขององค์กรคือว ิส ัยทัศน์ที ่ต ั ้งไว ้ ความสำเร ็จของการขับเคลื ่อน                      
แผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารทุกระดับเป็นผู ้รวบรวมพลังขับเคลื ่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ
ดำเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยขึ้นตรง และระดับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน           
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงาน
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4. การประสานงานระหว่างส่วนราชการภายในศูนย์รักษาความปลอดภัยในการขับเคลื่อน
แผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการบูรณาการแลกเปลี ่ยนข้อมูล              
และการบูรณาการแผนงานและโครงการเป็นองค์รวมไปในทิศทางเดียวกัน 
  5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแผน ฯ รวมทั้ง มีแรงจูงใจ
ให้บุคลากรพร้อมที่จะทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการใหม่ ๆ ทีก่ำหนดขึ้น 
4.3 ข้อเสนอแนะในการรายงาน ติดตาม และประเมินผล 

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
เพ่ือนำมาพัฒนาการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ควรมีการการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ฯ โดยจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพ่ือ
แสดงถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู ้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไข
เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

3. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม        
ทั้งภายในภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองคก์ร 
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สำนักปฏิบัติการข่าว ศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๕. ตำแหน่งปัจจุบัน นายททารประจำศูนย์รักษความปลอดภัย  กำเนิด  พน. เหล่า/พรรค  ขว. 




