
(ร่าง) แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
กอ.รมน. 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

              ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นของทุกประเทศ เป็นความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชนที่ต้องการความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ได้รับการป้องกันจากภัยอันตราย
ต่างๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของส่วนตนและส่วนรวม และหมายรวมถึงความมีเสถียรภาพในด้านต่างๆ โดย
ภาพรวม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ ได้ให้
ความหมายของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไว้ว่า “การดำเนินการเพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไข 
และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข 
ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีท่ีเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กลับสู่สภาวะปกติเพ่ือให้
เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ” 

              ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้จัดตั้ง กอ.รมน. ขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีอำนาจหน้าที่ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ 
ประสานงาน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป (๒) อำนวยการ
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแผนและแนวทางนั้นต้องคำนึงถึง
ความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งซาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและแนวทางนั้นด้วย เมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำ
แผนงานและโครงการเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนและแนวทางตังกล่าว (๓) อำนวยการ ประสานงาน และ
เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม 
(๒) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้ (๔) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และ (๕) ดำเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคง
แห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
              ในการดำเนินการเพ่ือรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. จะมีบทบาททั้งเป็นหน่วย
ปฏิบัติในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) “ภาคใต้มีความสงบสุข 
ร่มเย็น” และผู้ประสานงาน บูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการรักษา



ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จึงได้กำหนดกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการเป็นพันธกิจ จำนวน ๔ ประการ ได้แก่ 
                 ๑) การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการข่าว และการเสริมสร้างเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชน  
                 ๒) การบูรณาการแนวทาง/แผนงานการแก้ไขปัญหาความมั่นคง มุ ่งเน้นการจัดทำแผนที่มี
การบูรณาการ ประสานงาน และเสริมช่องว่างการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน  
                 ๓) การอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน มุ่งเน้น การบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมปฏิบัติ เพ่ือเสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกัน  
                 ๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน และแผนงานโครงการ ที่
รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง มุ่งเน้นการประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 
              การดำเนินการตามพันธกิจ ๔ ประการดังกล่าว เนื่องจากภัยคุกคามมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกมิติและ
ทุกพ้ืนที ่ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ เกิดความพร้อมในทุกด้าน คือการสร้างความมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อมาตรการในการดำเนินการ และขยายผลด้วยการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นพันธกิจเสริม จำนวน ๒ ประการ 
ได้แก่  
                 ๑) การส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ ของทุกภาคส่วนต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสังคม 
                 ๒) การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

              กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟู
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ให้กลับสู่สภาวะปกติเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ
ความมั่นคงของรัฐ โดยหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับมีความพร้อมดำเนินการ และมีการบูรณาการการ
ทำงานอย่างประสานสอดคล้อง ประกอบด้วย 
                 ๑) ระดับนโยบาย : นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกลไกในรูปแบบของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น 
                 ๒) ระดับอำนวยการ : กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อน 
ระดับอำนวยการในภาพรวม 
                 ๓) ระดับพ้ืนที่ : กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นหน่วยบูรณาการและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และประชาชน โดย กอ.รมน.ภาค จะทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากส่วนกลางไป
ยัง กอ.รมน.จังหวัด และกำกับดูแลการปฏิบัติของ กอ.รมน.จังหวัด  



ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

              ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ ได้
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย โดยเมื่อวันที่     
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดแผนเป็น ๓ ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ ๑ และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้การดำเนินการต่างๆ มีความสอดคล้องในกรอบแนวทางตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ทั้งนี้ได้กำหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ ๓ ให้ใช้ชื่อว่า“แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้น
แต่ได้มีการ ระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม. ครั้งนี้ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอ่ืน ๆ ... จึง
จะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

              แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดขึ้นเพ่ือให้มีเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะ
ยาวเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดไปสู่แผนระดับอ่ืนๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้ง
ในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิ จพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ทั้งนี้ในการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ "ประชารัฐ" โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

              ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ในสภาวะของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดและพลิกผัน มีความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร ที่ไม่
อาจแบ่งแยกได้ ทำให้กรอบแนวคิดความมั่นคงถูกปรับเปลี่ยนเป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคง
แบบองค์รวม” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และ



ทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
              ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้กำหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วัดดังนี้  เป้าหมาย ๕ เป้าหมาย 
ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ        
(๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่ เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำหรับตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้าน
ความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องคร์วม 
              ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญที่ต้องการบรรลุเป็น ๔ ห้วง
เวลาประกอบด้วย (๑) ห้วงที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย “ปรับ
สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงลดระดับลงอย่างมีนัยยะสำคัญ    
(๒) ห้วงที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมาย “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เพ่ือให้เอ้ือต่อ
การบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น (๓) ห้วงที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) กำหนดเป้าหมาย “ประเทศชาติพัฒนา 
ปวงประชาร่วมผลักดัน” เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความร่วมมือเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ   
(๔) ห้วงที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐) “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ซ่ึงเป็นเป้าหมายสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในที่สุด 

              แผนระดับท่ี ๒  
              ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ
หลัก ที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคงได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

๑. ประเทศชาติมี
ความมั่นคงในทุก
มิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนีสันติภาพโลก 
(อันดับ) 

๑ ใน ๗๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๕๐ ของ
โลก  

๑ ใน ๒๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๑๐ ของ
โลก 

๒. ประชาชนอยู่ดี 
กินดแีละมีความสุข
ดีขึ้น 

ดัชนีชี้วัดความสุข
ของประชากรไทย 
(อันดับ) 

๑ ใน ๓๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๓๐ ของ
โลก  

๑ ใน ๒๐ ของ
โลก  

๑ ใน ๒๐ ของ
โลก 

               แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง มีด้วยกันทั้งสิ้น ๕ แผนย่อย ดังนี้ ๑) การ
รักษาความสงบภายในประเทศ ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๓) การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ๔) การบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ และ ๕) การพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของ กอ.รมน. จำนวน ๒ แผนย่อย ดังนี้ 
                 ๑) แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
                     (๑) แนวทางการพัฒนา จำนวน ๔ แนวทาง ได้แก่ ๑) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถดำเนินการแก้ไข
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 
และชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชดำริ
ต่างๆ ให้ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวา ง สำหรับสถาบัน
พระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้ การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มี
คุณภาพ การพัฒนารูปแบบ/วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีความโปร่งใส  ๓) พัฒนาการเมือง  มุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างถูกต้องตามกรอบกฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” และ ๔) สร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนและ หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกัน
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ เพ่ือบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 



                     (๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

๑. ประชาชนมี
ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
เพ่ิมข้ึน 

ระดับความมั่นคง 
ปลอดภัยภายใน 
ประเทศ และ
ศักยภาพตำรวจ 
ระดับสากล 
(WISPI) ดีขึน้  
(อันดับ) 

๑ ใน ๕๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๔๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๓๕ ของ
โลก  

๑ ใน ๒๕ ของ
โลก 

๒. คนไทยมีความ 
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธำรงรักษาไว้ 
ซึ่งสถาบันหลักของ 
ชาติ สถาบันศาสนา 
เป็นที่เคารพยึด
เหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับทุน
ทางสังคม* 

-* -* -* -* 

๓. การเมอืงม ี
เสถียรภาพ และ
ธรรมา ภิบาลสูงขึ้น 

ประสิทธิผลของ
รัฐบาลจากการ
ประเมินของ 
ธนาคารโลก 

ไม่ตำ่กว่า   
ร้อยละ ๗๐  

ไมต่่ำกว่า  
ร้อยละ ๗๕  

ไม่ตำ่กว่า  
ร้อยละ ๘๐  

ไม่ตำ่กว่า 
ร้อยละ ๘๐  

                 ๒) แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
                     (๑) แนวทางการพัฒนา จำนวน ๑๕ แนวทาง ได้แก่ ๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ๒) ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทาง
ไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างแท้จริง ๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการก่อการ ร้าย ซึ่งเน้นการก่อการร้ายที่มีส่วนเชื่อมโยงมาจากต่างประเทศ ที่อาจใช้ประเทศไทยเป็น
สถานที่ก่อเหตุ เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร 
รวมทั้งการ แสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ๖) ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มุ่งนำแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสา



ธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่ เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพครบถ้วน ๗) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล 
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ 
แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ ๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง มุ่งเน้นให้เกิด การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของ
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้
เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทาง
นำในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่าง
แท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่าง ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป ๑๐) รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้
สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงที่มี
ผลกระทบต่อแผนย่อย ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ๑๑) รักษาความม่ันคง
และผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน มุ่งสร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน หน่วยงาน
หลักมีการทำงานที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนมี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เท่าทันต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้ เท่าทันต่อสถานการณ์  และมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๑๒) รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอำนาจ
อธิปไตย สิทธิ อธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด ๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อ
ความม่ันคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่างๆ ที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๑๔) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการ
ดำเนินการ ตลอดถึงทรพัยากรต่างๆ ในการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ใน ภาพรวมตามที่กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ ๑๕) แก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี 
ความสำคัญเร่งด่วนต่อความม่ันคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย 
 



                     (๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

๑. ปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคง ทาง  
ไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อ
การบริหาร และ
พัฒนาประเทศ 

ระดับความสำเร็จ
ของการแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงใน ปัจจุบัน 

ดีขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐  

ดี ขึ้ น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหาร 
ประเทศ  

ดี ขึ้ น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง จนไม่
ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหาร 
ประเทศ  

ดี ขึ้ น อ ย่ า ง
ต่อ เนื่ อง  จน
ไ ม่ ส่ ง ผ ล
ก ระท บ  ต่ อ
ก ารบ ริ ห า ร 
ประเทศ  

๒. ภาคใต้มคีวาม
สงบสุข ร่มเย็น 

จำนวน
งบประมาณด้าน 
ความมั่นคงในการ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ใต้ลดลง 

ลดลงร้อยละ 
๑๐ ต่อปี  

ลดลงร้อยละ 
๑๐ ต่อปี  

คงเหลือ
เฉพาะ 
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง 
ปกต ิ 

คงเหลือ
เฉพาะ 
งบประมาณ
ตามภารกจิ
ความมั่นคง 
ปกต ิ 

วัดสถิติจำนวน
เหตุรุนแรง /
สูญเสีย 

ลดลงร้อยละ 
๒๐ ต่อปี  

เหตุการณ์
ความรุนแรง
ยุติภายในปี 
๒๕๗๐  

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณี  

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณ ี 

ปริมาณ        
การเข้า-ออกของ 
นักท่องเที่ยวและ 
มูลค่าการลงทุน
ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี 

 
 
 
 



 
แผ่นภาพที่  ๑ การถ่ายระดับของแผนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

              ๒. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
                 ๒.๑ ด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) 
                     ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ        
                        ๒.๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
                             เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
                             ตัวชี้วัด  ๑) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของการประเมิน
สถานการณ์ ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน ๒) คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรมของการ
ประเมินสถานการณ์ความ เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ๔) คะแนนด้านการ
สนับสนุนประชาธิปไตยของการประเมินสถานการณ์ความเป็น ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
                        ๒.๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 
                             เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 



                             ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
โครงกำร ของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติเพ่ิมขึ้น ๒) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการ
ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
                        ๒.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
                             เป้าหมาย ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมือง ใน
สังคมไทยลดลง  
                             ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
                 ๒.๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) 
                     ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ        
                        กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
                             เป้าหมาย ๑) หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูป
แบบอย่างมปีระสิทธิภาพ 
                             ตัวชี้วัด ๑) ข้อมูลอัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ๒) การติดตามและตรวจสอบการ
ทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง 
(Near real time) และดำเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ๓) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่า
เศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง และชุมชน ๖) มาตรการหรือกลไกทางนโยบายหรือกฎหมาย
เพ่ือจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ ๗) แนวเขตที่ดิน
ป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนว เขตในพื้นที่จริง และมีเอกภาพ ๘) ปริมาณ
พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายที่ได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย  

 
แผ่นภาพที่ ๒ ความเกี่ยวข้องของแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



              ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
                 ส่วนที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
                     เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน  
                        เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ   
                          ตัวชี้วัด ๑ จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน  
                          ตัวชี้วัด ๒ จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น    
                        เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ
อยูร่่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
                          ตัวชี้วัด ๑ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The 
Institute for Economics and Peace: IEP)  
                          ตัวชี้วัด ๒ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)  
                          ตัวชี้วัด ๓ จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน  
                        เป้าหมายที่  ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น  
                          ตัวชี้วัด ๑ มูลค่าความเสียหายและจำนวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ
ลดลง  
                          ตัวชี้วัด ๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน  
                          ตัวชี้วัด ๓ จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดำเนินการ
เพ่ิมข้ึน      
                        เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ  
                          ตัวชี้วัด ๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพกำลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม  
                          ตัวชี้วัด ๒ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีความ
เสี่ยงของโลกของ WEF)  
                          ตัวชี้วัด ๓ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก (ดัชนี 
ความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU)  
 



                        เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                          ตัวชี้วัด จำนวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
                 ๓.๒ แนวทางการพัฒนา 
                     ๑) แนวทางการพัฒนา (ข้อ ๓.๑) : การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบใน
สังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
                        - แนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๑.๑ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และ
ธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำ
แนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่ และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระทำ
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
                        - แนวทางการพัฒนาย่อยท่ี ๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกใน
การตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน 
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และคำนึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  
                        - แนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตาม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทาง
สังคมในพื้นที ่
                     ๒) แนวทางการพัฒนา (ข้อ ๓.๕) : การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
                        - แนวทางการพัฒนาย่อยท่ี ๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์
ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม เพ่ือเสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคง ของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมี
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        - แนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๕.๒ พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อน
แผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้าน
นโยบาย องค์ความรู้ และการสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนงาน และการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ ไปกับ
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการกำหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความ
มั่นคง 



 
แผ่นภาพที่ ๓ ความเกี่ยวข้องของแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

              ๔. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
                 ๔.๑ แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ข้อ ๓.๗)  
                     ๔.๑.๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ (ข้อ ๓.๗.๑) 
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มี
ส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ (๒) ระดับการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปใน
กิจกรรมสนับสนุนงานด้านความม่ันคง  
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน 
พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
(๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือต่างๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความม่ันคง  
                     ๔.๑.๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง (ข้อ ๓.๗.๒) 
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มี
ส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง  



                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ (๒) ระดับการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปใน
กิจกรรมสนับสนุนงานด้านความม่ันคง (๔) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานข่าวกรอง 
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้ง
เตือนภัย ล่วงหน้าเพ่ือสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ (๒) เสริมสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ 
และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน  (๓) เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทำแผน รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วนโดยพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพ ของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและ
องค์กรด้านการข่าว 
                     ๔.๑.๓ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ข้อ ๓.๗.๓) รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่าง
สมพระเกียรต ิ
                        ๒) ตัวชี้วัด (๓) ระดับความสำเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูน
สถาบัน พระมหากษัตริย์  
                        ๓) กลยุทธ์ (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเส ริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
(๓) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่ง
ขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์  
                     ๔.๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้อ ๓.๗.๗)
รองรับนโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สินและอยู่รว่มกันอย่างสันติสุข  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (๒) อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ (๓) จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น (๔) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบ
สังคมพหุวัฒนธรรม (๕) จำนวนกลุ่มองค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๖) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  



                        ๓) กลยุทธ์ (๑) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ (๒) เพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบการดำเนินงานด้านความมั่นคง ซึ่งให้
ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน เพ่ิมสวัสดิภาพความปลอดภัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลังประชาชนและกำลัง
ประจำถิ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาภัยแทรกซ้อน (๓) พัฒนางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่น และลดความหวาดระแวง 
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
(๔) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และ สร้างความเข้าใจ
ให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๕) การสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกับองค์กรระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (๖) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ทั้ง
พ้ืนที่ในประเทศและพ้ืนที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการ
พูดคุย เพ่ือสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ พูดคุยเพ่ือสันติสุข (๗) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพ้ืนที่การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นคงในอาชีพ การสร้างรายได้ และการ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน (๘) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพ้ืนที่และชายแดนระหว่างไทย – 
มาเลเซีย เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  (๙) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่และเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น – ไทย) (๑๐) พัฒนา
ระบบการให้ทุนการศึกษา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชน
และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนในพ้ืนที่ (๑๑) สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาที่
ถูกต้องกับประชาชน 
                     ๔.๑.๕ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (ข้อ ๓.๗.๘) รองรับนโยบายที่ ๗ : จัดระบบ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้ หลบหนเีข้าเมือง โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบูรณาการและการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองมี
เอกภาพ และประสิทธิภาพ 
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) ช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ  ที่
เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ  



                        ๓) กลยุทธ์ (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างบูรณาการ 
สามารถ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนี
เข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างประสานสอดคล้องกัน 
                     ๔.๑.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ข้อ ๓.๗.๙) รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้าง
เสริมศักยภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และ
แรงงาน ต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายกำหนด  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย 
และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ (๒) จำนวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย  
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มี
ความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับ
ชุมชน    (๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ (๓) เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ (๔) เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองสตรี เด็ก 
แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 
                     ๔.๑.๗ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ข้อ ๓.๗.๑๐) รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้าง
เสริมศักยภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) กลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด (๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ (๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนว
ชายแดน การปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
 
 
 



                     ๔.๑.๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (ข้อ ๓.๗.๑๔) รองรับนโยบายที ่๕ 
: สร้างเสริมศักยภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟ้ืนฟูที่เข้มแข็ง 
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากการ 
ตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการกอ่อาชญากรรมข้ามชาติ  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามข้ามชาติ และการก่อการร้าย (๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรม
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย  
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) พัฒนากลไกภายใน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
อาทิ การก่อการร้าย การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
(๔) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติและจัดทำระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (๕) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่ม
ก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็น
พ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่แสวงหาปัจจัยเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทำการ
ก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง (๖) เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ให้เห็นความสำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุก
รูปแบบ (๗) ควบคุม ป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization) 
                     ๔.๑.๙ การป้องกันและแก้ไขปญัหาความม่ันคงทางไซเบอร์ (ข้อ ๓.๗.๑๕) รองรับนโยบาย
ที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ 
ที่สอดคล้องกับหลักสากล (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร ์ 
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) พัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และ
ตำรวจ และภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับ
สังคมดิจิทัล (๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ (๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์    
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้ ความชำนาญ
ด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 



                     ๔.๑.๑๐ การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน (ข้อ ๓.๗.๑๗) รองรับนโยบายที่ ๑๒ : 
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่ เพียงพอและ
เหมาะสม สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้มีพลังงานในปริมาณ
ที่เพียงพอ และเหมาะสม (๒) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศ  
                        ๓) กลยุทธ์์ (๑) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ   
(๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม (๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้าน
พลังงาน (๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อนำพลังงานทดแทนไปใช้ในการ
ลดต้นทุนการผลิตพลังงาน (๕) รณรงค์ และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในด้านการ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 
                     ๔.๑.๑๑ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ำ (ข้อ ๓.๗.๑๘) รองรับนโยบายที่ ๑๒ : 
เสริมสร้างความม่ันคง ด้านอาหารและน้ำ  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ำ 
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน  
                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ำกรณีฉุกเฉิน (๒) ระบบป้องกัน แจ้ง
เตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่แฝงมาในอาหารและน้ำมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (๓) พ้ืนที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น  
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก
กฎหมายและแผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้ำเพ่ือความมั่นคงอย่างบูรณาการที่ครอบคลุม การมีคลัง
อาหารและน้ำสำรองกรณีฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้ำของประชาชนตามความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต (๒) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับ ยับยั้ง แก้ไข 
สิ่งปนเปื้อน ที่อาจแฝงมาในอาหารและน้ำ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน (๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการ
ผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารที่
ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร (๔) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการ
รักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง (๕) จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม
เพ่ือเสริมสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร สามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์รวมถึงการกระจายการ
ถือครองที่ดิน ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม 
                     ๔.๑.๑๒ การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๓.๗.๑๙) 
รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
                        ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็น รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 



                        ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล (๒) ระดับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและ
สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย  
                        ๓) กลยุทธ์ (๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดพ้ืนที่
การอนุรักษ์ที่ชัดเจน (๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ  (๓) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
ประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนำเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสีย
ต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย และปล่อยของเสียกระทบ
สิ่งแวดล้อม (๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
เพ่ือให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
                 ๔.๒ ส่วนที่  ๔ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) เป็น
กรอบทิศทางหลักที่ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดหรือบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม รวมถึงการกำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง/แนวทาง/มาตรการ กรณีที่
มีความสำคัญรองรับการดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนการ
จัดทำแผนงานโครงการรองรับ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกหลักใน
การอำนวยการและขับเคลื่อนในระดับชาติ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกลไกสนับสนุน
ในการกำกับ ติดตาม บูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ
ภาพรวมใน การอำนวยการ กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องกัน โดยมีการประเมินสถานการณ์ และประเมินผลการดำเนินการ ทั้งนี้ กอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) ทำหน้าที่ร่วม ประสานการปฏิบัติตามโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวจะสอดรับ และเป็นไปในแนวทางการขับคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นความมั่นคง 

              ๕. แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 (พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) สืบเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศ เปลี่ยนแปลงไปจากการระบาดของโควิค-19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก 
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ขึ้น ซึ่งเป็นแผนระดับ ๒ เช่นเดียวกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น เพ่ือให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ



ผลกระทบ ฟ้ืนฟูกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งนำเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงมาเป็น 
“จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่หมุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต การกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ประเทศ เพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรับและลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพใน
การสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) เป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่ม
เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่  
ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 

              แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
                 ๑. แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ของ สมช. 
                 ๒. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านการเมือง ของ สศช. 
                 ๓. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ของ มท. 
                 ๔. แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ สมช. 
                 ๕. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ป.ป.ส. 
                 ๖. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของ พม. 
                 ๗. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ของ สมช. 
                 ๘. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ของ สมช. 
                 ๙. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ของ สมช. 
                 ๑๐. แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง ของ สศช. 
                 ๑๑. แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี ของ สมช. 
                 ๑๒. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ มท. 
                 ๑๓. แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความม่ันคงทางพลังงาน ของ พน. 
                 ๑๔. แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ทส. 
                 ๑๕. แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ของ กษ. 
                 ๑๖. แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ของ ศรชล. 
                 ๑๗. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. ของ สมช. 
                 ๑๘. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ของ ดศ. 
                 ๑๙. แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ของ กห. 
                 ๒๐. แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชาติพ้ืนที่ชายแดน ของ สมช. 
                 ๒๑. แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต ของ ป.ป.ท. 
                 ๒๒. แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง ของ สมช. 
                 ๒๓. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ของ สมช. 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
สาระสำคัญของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

๑. การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความม่ันคงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)  
         ๑.๑ นิยามศัพท์ 
              “ความม่ันคงแบบองค์รวม” หมายถึง ความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ระหว่างความมั่นคงรูปแบบ
เกา่และความม่ันคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
อาหาร พลังงาน น้ำและการทหาร ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคม ชาติ 
และทุกระดับความรุนแรง ทั้ง เบา กลาง หนัก 
              “การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” หมายถึง การดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข 
และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัย อันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ
สุข ทำลาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ รวมถึงใน
กรณีที่เกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้กลับสู่
ภาวะปกต ิเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 
              “การบริหารจัดการความม่ันคง” หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับความม่ันคง และแผนแม่บทย่อยประเด็นความมั่นคง
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดทีก่ำหนด 
              “กลไกบริหารจัดการความม่ันคง” หมายถึง บุคลากร หน่วยงาน/องค์กร เครื่องมือ กฎหมาย 
งบประมาณ และวิธีปฏิบัติงานที่ใช้ในการบริหารจัดการความมั่นคง 
              “การขับเคลื่อน” หมายถึง การผลักดันยุทธศาสตร์/แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย/ แผนปฏิบัติการ
ด้าน/ แผนงานโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชีวัดที่กำหนด โดยการจัดสรรทรัพยากร การอำนวยการ               
การประสานงาน การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
              “การบูรณาการ” หมายถึง การร่วมกันวางแผนหรือกำหนดมาตรการ การสนธิกำลังพลเข้า
ปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน เพ่ืออุดช่องว่าง ลดความซ้ำซ้อน ทำให้เกิด
ความประหยัด และเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
              “การอำนวยการ” หมายถึง บทบาทของผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการในการดำเนินการเพ่ือให้
องค์กร หรือหน่วยงานปฏิบัติตามแผนต่างๆ ที่ได้วางไว้รวมถึงบทบาทในการแก้ไขเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินด้วย 
              “แผนปฏิบัติการด้าน” หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง โดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ นโยบายและแผนความม่ันคงฯ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอ่ืน ๆ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านมีสถานะเทียบเท่าแผนระดับที่ ๓ 
              “หน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน” หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ให้เป็นผู้บูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้าน 



              “หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย” หมายถึง หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของระดับแผน
ย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

         ๑.๒ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา 
              จากสภาพปัญหาที่มีผลกระทบกับความม่ันคงในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโดยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่
ต้องอำนวยการ บูรณาการการทำงานหน่วยงานภาครัฐ และผนึกกำลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงที่
เกิดขึ้นในบางเรื่อง เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งในบางกรณีไม่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายใน
ภาวะปกติได้ จำเป็นต้องมีการใช้อำนาจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายด้านความมั่นคง เช่น พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น 
              ทั้งนี้ ในปัจจุบันจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ 
COVID-19 ทั่วโลก ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่ง ที่หลายประเทศจะให้ความสำคัญ
กับกิจการภายในประเทศมากขึ้น ในการแก้ปัญหาเพ่ือควบคุม จำกัดไม่ให้การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศมากเกินไป ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้  

         ๑.๓ ความจำเป็นของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
              ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ของ กอ.รมน. ทั้งในภาวะปกติตามมาตรา ๗ และในภาวะไม่ปกติตามมาตรา ๑๖ รวมทั้งตามคำสั่งสภา
ความมั่นคงแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๓ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ความม่ันคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๕ คณะ โดยเลขาธิการ กอ.รมน. 
เป็นประธานกรรมการในคณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
และคณะที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทำให้บทบาทของ กอ.รมน. ในการทำหน้าทีอ่ำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแล ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทในภาพรวม และขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความ
สงบภายในประเทศ และแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กอ.รมน. จึงจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ให้
ประสานสอดคล้องกัน และสามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ กำหนดไว้ในแผนแม่บทย่อย และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่จัดทำขึ้น เป็นไปตามมาตรา ๗(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ ที่ได้กำหนดให้ กอ.รมน. มีหน้าที่ในการ
อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางใน
การปฏิบัติงานและดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้สำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางนั้นด้วย และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางฯ 



นี้แล้ว ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการ เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนและแนวทาง
ดังกล่าว ซึ่ง กอ.รมน. จะได้นำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) นี้ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
         ๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อม ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้ง
ภายในและนอกราชอาณาจักร ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
         ๒.๒ เพ่ือขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการความมั่นคง ทั้งด้วยการอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ที่
กระทบต่อความมัน่คง ให้กลับสู่ภาวะปกติเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ  
         ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความมั่นคง 

๓. เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม  
         ๓.๑ เป้าหมาย ขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
องคร์วมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บรรลุ 
              ๓.๑.๑ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน  
              ๓.๑.๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา 
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  
              ๓.๑.๓ การเมืองม ีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น  
              ๓.๑.๔ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
              ๓.๑.๕ ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
         ๓.๒ ตัวช้ีวัดรวม 
              ๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จในเสริมสร้างกลไกบรหิารจัดการความมั่นคง 
              ๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในแตล่ะด้าน 
              ๓.๒.๓ ระดับความสำเร็จในการเข้ามามสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนในงานด้านความมั่นคง 
         ๓.๓ ค่าเป้าหมาย  
              ๓.๓.๑ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม และความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 
              ๓.๓.๒ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 
              ๓.๓.๓ อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน, จำนวนคดีชิงทรัพย์และ
ปล้นทรัพย ์และจำนวนคดีทำร้ายร่างกายสาหัส เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ ๒๐ 
              ๓.๓.๔ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ ๒๐ 
              ๓.๓.๕ อัตราการกระทำผิดซ้ำ ลดลงร้อยละ ๒๐ 
              ๓.๓.๖ จำนวนเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ลดลงร้อยละ ๓๐ 



              ๓.๓.๗ ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๕ 
              ๓.๓.๘ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสุจริตและความเที่ยงธรรมต่อกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๓๕ 
              ๓.๓.๙ ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อสถาบันทางการเมือง เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐๐ 
              ๓.๓.๑๐ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และการนำหลักธรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐ 
              ๓.๓.๑๑ จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๐ 
              ๓.๓.๑๒ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๕ 
              ๓.๓.๑๓ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
              ๓.๓.๑๔ จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
              ๓.๓.๑๕ สถิติจำนวนเหตุรุนแรง /สูญเสียในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ้ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
              ๓.๓.๑๖ ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๔. แนวทางการดำเนินการ  
         ๔.๑ การอำนวยการ บูรณาการ ขับเคลื่อนตามแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
             ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ กอ.รมน. ไว้ในมาตรา ๗ (ภาวะปกติ) และมาตรา ๑๖ (ภาวะไม่ปกติ) และตามคำสั่งสภาความมั่นคง
แห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ
คณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และประธานกรรมการ
คณะที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มี
อำนาจหน้าที่หลักในการอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแลในการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนย่อยในด้านที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนย่อย และสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
             ทั้งนี้ปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หลายเรื่องต้องใช้การบูรณาการหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งต้องมีการเตรียมความ
พร้อม ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา การจัดทำแผนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจนโดยหน่วยงานเจ้าภาพ และความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับ
มาตรการ/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นเพ่ือให้การอำนวยการ บูรณาการ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกิจกรรมที่สำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นพันธกิจได้แก่ 



             ๔.๑.๑ การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้ งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร 
                 ๑) เป้าหมาย  
                     - มีระบบติดตาม ตรวจสอบและแจ้งเตือน ข่าวด้านความมั่นคงทีมี่ประสิทธิภาพ   
                     - มีกลไกการบูรณาการด้านการข่าวทุกในทุกระดับ  
                     - มีระบบเครือข่ายขา่วภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
                     - หน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบกับความมั่นคง มีข้อมูลสถานการณ์ 
เพียงพอในการจัด ทำแผนปฏิบัติการ/แผนงานโครงการ  
                 ๒) ตัวชี้วัด 
                     - ร้อยละ ของการติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือน แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคง มีความถูก
ต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
                     - ร้อยละ ของความสำเร็จ ของการพัฒนากลไกการบูรณาการด้านการข่าวความมั่นคงจากทุกภาคส่วน 
                     - ร้อยละ ของระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                     - ร้อยละ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสามารถวางแผนปฏิบัติการ หรือ
แผนงานโครงการ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของติดตาม ตรวจสอบและแจ้งเตือน ข่าวด้านความมั่นคงมีถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อ
สถานการณ์และตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จ ของการพัฒนากลไกการบูรณาการด้านการข่าวความมั่นคงจากทกุภาค
ส่วน 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสามารถวางแผนปฏิบัติการ 
หรือแผนงานโครงการ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้ 
                 ๔) กลยุทธ์ 
                     - การพัฒนาระบบงานในการรวบรวมข่าวสาร และระบบงานในการดำเนินกรรมวิธีผลิตข่าวกรอง 
                     - การบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วน 
                     - จัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  

             ๔.๑.๒ การบูรณาการแนวทางและแผนงานการบริหารจัดการความม่ันคง 
                 ๑) เป้าหมาย  
                     - เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการด้านและแผนงานโครงการครอบคลุมในทุกมิติ และใช้เป็นมูลฐานใน
การจัดทำแผนงานโครงการและการรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                     - เพ่ือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผนเพ่ือ
อุดช่องว่างหรือความซ้ำซ้อน ทั้ง มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ  พ้ืนที่ปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย มีการจัดลำดับ
ความเร่งด่วนของเป้าหมาย ในกรณีที่มีทรัพยากรจำกัด 



                     - เพ่ือให้มีการนำข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา      
มาประกอบในการวางแผนปฏิบัติการด้าน 
                 ๒) ตัวชีวั้ด 
                     - ร้อยละ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน 
                     - ร้อยละ ของแผนปฏิบัติการด้านที่ได้มีการนำไปใช้เป็นมูลฐานในการจัดทำแผนงานโครงการและ
การรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                     - ร้อยละ ของแผนปฏิบัติการด้านที่มีการบูรณาการในทุกระดับ (บูรณาการร่วมกันมากกว่า 1 
หน่วยงาน) 
                     - ร้อยละ ของแผนปฏิบัติการที่มีการนำข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มาประกอบในการวางแผนปฏิบัติการด้าน 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
                     - ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการในส่วนกลาง 
                     - ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปฏิบัติการด้านที่ได้มีการนำไปใชเ้ป็นมูลฐานในการจดัทำแผนงานโครงการ 
และการรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                     - ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปฏิบัติการด้านในส่วนกลางมีการบูรณาการ 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของการบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านในระดับจังหวัดรองรับแผนปฏิบัติการ
ในส่วนกลาง 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของแผนปฏิบัติการที่มีการนำข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคาม มาประกอบในการ
วางแผนปฏิบัติการด้าน 
                 ๔) กลยุทธ์ 
                     - หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักแผนปฏิบัติการด้านจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการและโครงการสำคัญ ให้มีการบูรณาการทั้ง มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ  พ้ืนที่ปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย 
มีการจัดลำดับความเร่งด่วนของเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญในเรื่องการอุดช่องว่างและความซ้ำซ้อนในระดับ
ส่วนกลาง และระดับจังหวัด 
                     - นำข้อมูลสถานการณ์ภัยคุกคาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มาประกอบในการ
วางแผนปฏิบัติการด้าน 
                     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานโครงการสำคัญรองรับแผนปฏิบัติการแล้วนำไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                     - หน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านระดับจังหวัดเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการด้าน
จากส่วนกลาง รวมถึงการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายโดยอาจขอรับการสนับสนุน
งบประมาณงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

             ๔.๑.๓  การอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน  
                 ๑) เป้าหมาย 
                  - การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ หรือการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผน 
หรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



                  - ทุกหน่วยงานมีความพร้อมเผชิญต่อภัยคุกคาม หรืออาจเป็นภัยคุกคามตลอดเวลา และ
สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  
                  - การบริหารจัดการความม่ันคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมปฏิบัติเพื่อเสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกัน ลดการปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน อุดช่องว่าง (ถ้ามี) 
                   ๒) ตัวชี้วัด  
                     - ร้อยละ ของแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ หรือการปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
                     - ร้อยละ ของหน่วยงาน ทุกระดับผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเผชิญต่อภัยคุกคาม 
                     - ระดับความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความมั่นคง 
                   ๓) ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
                     - ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ หรือการปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน ทุกระดับผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเผชิญต่อภัยคุกคาม 
                     - ระดับความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความมั่นคงอยู่ในระดับดีมาก 
                   ๔) กลยุทธ์ 
             ในภาวะปกติ  
                 - หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย (หน่วยงานตาม Function) ดำเนินการตามภาระหน้าที่ และแผนงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
                 - หน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนปฏิบัติการด้านร่วมกับ กอ.รมน. ในการขบัเคลื่อนการบริหารจัดการความ
มั่นคง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน 
                 - จัดให้มีการฝึกและทดสอบการอำนวยการแผนปฏิบัติการด้าน ทั้งระดับ จว. ระดับภูมิภาค และ
ส่วนกลางเพ่ือให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
             ในภาวะไม่ปกติ 
                 กรณีที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมี
แนวโน้มจะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน โดยอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของ
รัฐหลายหน่วย คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง 
และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรนั้น ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่
กำหนดได้ (เป็นไปตาม มาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ซึ่ง กอ.รมน. จะได้
ดำเนินการตามขัน้ตอนกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

             ๔.๑.๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน และแผนงานโครงการ ที่รองรับ
แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
                 ๑) เป้าหมาย  
                     - เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการด้าน ว่ามีความสอดคล้อง รองรับแผน
ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ หรือไม ่
                     - เพ่ือให้คำแนะนำในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้าน / แผนงานโครงการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด 



                     - เพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน แผนงาน
โครงการใน ปีต่อไป 
                 ๒) ตัวชี้วัด 
                     - ร้อยละ ของหน่วยงานความมั่นคง มีผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนระดับ ๑ และระดับ ๒            
ที่เกี่ยวข้อง 
                     - ร้อยละ ของหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับ สามารถดำเนินการแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง
บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 
                     - จำนวนปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ที่ไดจ้ากการติดตามและประเมินฯ 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
                     - ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานความมั่นคง มีผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนระดับ ๑ และระดับ 
๒   ที่เกี่ยวขอ้ง 
                     - รอ้ยละ ๘๐ ของหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับ สามารถดำเนินการแผนงาน/โครงการด้านความ
มั่นคงบรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลจำนวนปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามและประเมิน
ฯ ถูกนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน และแผนงานงานโครงการรองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
                 ๔) กลยุทธ์ 
                     - หน่วยงานความมั่นคงเจ้าของแผนงานโครงการ ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                     - หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกับ กอ.รมน. และหน่วยเจ้าภาพ แผนปฏิบัติการด้าน 
ขับเคลื่อนการดำเนินการแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 
                     - หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินการแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง 

         ๔.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความม่ันคง 
              การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความมั่นคง มีความสำคัญต่อการบริหาร
จัดการความมั่นคงอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐไม่มีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพียงพอ ที่จะเผชิญกับภัยคุกคามท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในทุกพ้ืนที่ ดังนั้นการจะบรรลุเป้าหมายของการบูรณาการและพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคง 
จำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความมั่นคงมากที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญคือ
ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ต่อหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ด้านความม่ันคงก่อน เพราะการบริหารจัดการ
ความมั่นคง มักจะมีผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรืออาจจะกระทบกับประเด็นทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความมั่นคง จึงประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ๒ 
ประการได้แก ่
             ๔.๒.๑ การการส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
                 ๑) เป้าหมาย 
                     - สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน เข้าใจ สถานการณ์ภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบกับความมั่นคง 
                     - ให้ทุกภาคส่วน เข้าใจและ สนับสนุนความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการความม่ันคง 
                     - สร้างภูมิคุ้มกันเสพข้อมูล ของประชาชนและสังคม 



                 ๒) ตัวชี้วัด 
                     - ร้อยละ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ภัยคุกคาม หรือภัย
คุกคามความมั่นคงของประเทศ 
                     - ร้อยละ การเพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง (ใช้
วิธีสำรวจ/วิจัยเพ่ือประเมินผล ระบุประชาชนกลุ่มเป้าหมาย) 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
                     - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ภัยคุกคาม 
หรือภัยคกุคามความมั่นคงของประเทศ 
                     - การเพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทศันคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ร้อยละ ๒๐ 
                 ๔) กลยุทธ์ 
                     - การประชาสัมพันธ์ 
                     - การสร้างความตระหนักรู้ 
                     - การสร้างความเข้าใจ 
         ๔.๒.๒ การส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความม่ันคง 
                 ๑) เป้าหมาย 
                     - ประชาชนและสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัย
คุกคามความมั่นคงของประเทศ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความมั่นคง                           
                     - ประชาชน มีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ เข้าใจบทบาท และความสำคัญ และคุณค่าของ
สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ นำมาซึ่งความจงรักภักดี ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และ
เข้าร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
                 ๒) ตัวชี้วัด 
                        - ร้อยละ ของประชาชนมีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงหน้าที่ความเป็นพลเมือง มีความปรารถนา
จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ปัญหาของชาติ (ใช้วิธีสำรวจ/วิจัยเพ่ือประเมินผล) 
                        - ร้อยละ การเพ่ิมขึ้นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
                        - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงหน้าที่ความเป็นพลเมือง มีความ
ปรารถนา ทีจ่ะเปน็ส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ปัญหาของชาต ิ(ใชว้ิธีสำรวจ/วิจัยเพ่ือประเมินผล) 
                        - เครือข่ายภาคประชาชนที่มีสว่นรว่มในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๐  
                 ๔) กลยุทธ์ 
                        - เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ ต้องพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 
                        - จัดตั้งและพัฒนามวลชน 
                        - การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความมั่นคง 



         ๔.๓ การเสริมสร้างกลไกบริหารจัดการความม่ันคง ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
ม่ันคงอย่างเปน็รูปธรรม 
             ความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ไม่ได้อยู่ที่ขีดความสามารถในการบริหารจัดความ
มั่นคง ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็น
ที่ต้องเสริมสร้างให้ทุกหน่วยงานให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการความม่ันคง และมีการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
                 ๑) เป้าหมาย 
                     - หน่วยงานความมั่นคง มีความพร้อมในการบริหารจัดการความม่ันคง 
                     - กลไกบริหารจัดการความม่ันคง มีการบูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง 
                 ๒) ตัวชี้วัด 
                        - ร้อยละ ของหน่วยงาน ที่มีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความมั่นคง  
                        - ร้อยละ ความสำเร็จของกลไกบริหารจัดการความมั่นคง ที่มีการบูรณาการการทำงานอย่าง
ประสานสอดคล้อง 
 
                 ๓) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
                        - รอ้ยละ ๖๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ภัย
คุกคาม หรือภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ 
                 ๔) กลยุทธ์ 
                        - การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ และจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
                     - พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกบริบท 
                     - การพัฒนาปรับปรุงกฏหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

         ๔.๔ กลไกบริหารจัดการความม่ันคง 
             ๔.๔.๑ กลไกระดับนโยบาย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ กลไกระดับนโยบาย อาจพิจารณา
มอบหมายให้ส่วนราชการใดเป็นผู้รับผิดชอบ ในการอำนวยการ บูรณาการ กำกับการ หรือประสานงาน ต่อ
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงนั้นเป็นส่วนรวม เพ่ือให้การขับเคลื่อนและบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยปกติมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และเสนอให้คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ส่วนราชการใด มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยการ บูรณาการ กำกับการ ประสานงานและขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย กลไกระดับนโยบาย ได้แก่ 
                 ๔.๔.๑.๑ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง จัดตั้งขึ้นตาม
คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๓ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจ
หน้าทีท่ี่สำคัญคือ พิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยให้มีการบูรณาการ
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้รองรับแผนระดับที่ ๒ อาทิ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งในส่วนของประเด็นความมั่นคง/แนว
ทางการพัฒนา และตัวชี้วัด โดยให้มีความเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่นดว้ย 
                 ๔.๔.๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคงและ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยคณะย่อย ๕ คณะ ได้แก่ 
                     ๑) คณะที่ ๑ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ มี 
เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ 
                     ๒) คณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบกับความมั่นคง มีเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ 
                     ๓) คณะที่ ๓ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ระทบกับความมั่นคงของชาติ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ 
                     ๔) คณะที่ ๔ :  คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติรวมทัง้องค์กรภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ มีปลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ 
                     ๕) คณะที่ ๕ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาการกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นแบบองค์รวม มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ 
                     คณะย่อยทั้ง ๕ คณะ มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญคือ อำนวยการ ประสานงานสั่งการ ปฏิบัติการ 
และกำกับดูแล ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนย่อยในด้าน ที่รับผิดชอบให้เป้นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ
แผนย่อย และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และติดตามประมวลผลการ
ดำเนินงานของ แผนระดับ ๓ ภายใต้แผนย่อยของแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผ่นภาพที่ ๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 

 
แผ่นภาพที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนย่อยด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ 

                 ๔.๔.๑.๓ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. หรือโดยออกตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี หรือคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
กฎหมายอ่ืน ๆ รายละเอียดตามผนวก ก 
             ๔.๔.๒ กลไกระดับอำนวยการ แผนย่อยด้านการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ได้
กำหนดให้ กอ.รมน. รับผิดชอบในการอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกำกับดูแลในการ
ขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ตั้งแต่ภาวะปกติ หรือกรณีเมื่อมีการประกาศสถานการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง



ภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
มีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกลไกในการกำกับและให้คำปรึกษา 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอำนวยการ ประสานงาน ในประเด็นความมั่นคงนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ กลไกใน
การขับเคลื่อนของ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
ระดับ กอ.รมน. ส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ สำหรับกลไกขับเคลื่อนในส่วนกลาง แบ่งเป็นการขับเคลื่อนตาม
หน้าที่ (Function) และ การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน ดังนี้ 
                 ๔.๔.๒.๑ กลไกการขับเคลื่อนตามหน้าที่ (Function) ดำเนินการโดยสำนักฝ่ายอำนวยการ 
กอ.รมน. ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดังนี้  
                     ๑) การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร ผู้รับผิดชอบหลักคือ สขว.กอ.รมน. 
                     ๒) การบูรณาการแนวทางและแผนงานการบริหารจัดการความมั่นคง โดย สนย.กอ.รมน.  
                     ๓) การอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน โดย สบข.กอ.รมน.  
                     ๔) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านและแผนงานโครงการที่
รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงโดย สนย.กอ.รมน.  
                     ๕) การการส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ โดย สมท.กอ.รมน. 
                     ๖) การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความม่ันคง โดย สมท.กอ.
รมน. 
                 ๔.๔.๒.๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน(Agenda) ดำเนินการโดยศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติ หน่วยข้ึนตรง ของ กอ.รมน.ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน 
                     ๑) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ ขับเคลื่อนโดย ศปป.๑ 
ร่วมกับ สมช. กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
                     ๒) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านการเมือง ขับเคลื่อนโดย ศปป.๑ ร่วมกับ สศช. 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสถาบันพระปกเกล้า 
                     ๓) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ขับเคลื่อนโดย 
ศปป.๑ ร่วมกับ มท. 
                     ๔) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขับเคลื่อนโดย ศปป.๑ ร่วมกับ สมช. 
                     ๕) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนโดย ศปป.๒ ร่วมกับ 
ป.ป.ส.                                          
                     ๖) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ขับเคลื่อนโดย ศปป.๒ 
ร่วมกับ พม. 
                     ๗) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ขับเคลื่อนโดย ศปป.๒ ร่วมกับ 
สมช. 
                     ๘) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายขับเคลื่อนโดย ศปป.๓ 
ร่วมกับ สมช. 



                     ๙) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  ขับเคลื่อนโดย 
ศปป.๓  ร่วมกับ สมช. 
                     ๑๐) แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔ ร่วมกับ สศช. 
                     ๑๑) แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔ 
ร่วมกับ สมช. 
                     ๑๒) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔ ร่วมกับ 
ปภ. 
                     ๑๓) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔ ร่วมกับ 
พ.ม. 
                     ๑๔) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้ านอาหารและน้ำ ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔  
ร่วมกับ สมช. 
                     ๑๕) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขับเคลื่อนโดย ศปป.๔ ร่วมกับ ทส.  
                     ๑๖) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 
ขับเคลื่อนโดย สนย. ร่วมกับ สมช. 
                     ๑๗) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. ขับเคลื่อนโดย 
ศปป.๕ ร่วมกับ สมช. 
                     ๑๘) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต ขับเคลื่อนโดย สนง.
จเร ร่วมกับ ป.ป.ช. 
                     ๑๙) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
ขับเคลื่อนโดย สนย ร่วมกับ กห. 
                     ๒๐) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ขับเคลื่อนโดย 
ศดม. ร่วมกับ ดส. 
                     ๒๑) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ขับเคลื่อน
โดย สนย. ร่วมกับ ศรชล. 
                     ๒๒) แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ขับเคลื่อนโดย สขว. ร่วมกับ 
สมช. 
                     ๒๓) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ขับเคลื่อนโดย สนย. 
ร่วมกับ สมช. 
                 ๔.๔.๒.๓ กลไกระดับพื้นที่ (Area) ประกอบด้วย หน่วยงานตามหน้าที่ (Function) ในระดับ
ภาค และจังหวัด รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานตน โดยมี กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นหน่วย
บูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความมั่นคงในระดับพ้ืนที่โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดย กอ.รมน.ภาค จะทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติจากส่วนกลางไปยัง กอ.รมน.จังหวัด และกำกับดูแลการปฏิบัติของ กอ.รมน.จังหวัด นอกจากนั้น 
ยังร่วมกับส่วนราชการ ในระดับภูมิภาคขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านในระดับภูมิภาค และแผนพัฒนากลุ่ม



จังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด ส่วน กอ.รมน.จังหวัด นับว่าเป็นส่วนราชการที่สำคัญที่สุด 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยการบูรณาการและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความมั่นคง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ของ
ตน ขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่รองรับแผนปฏิบัติการของ ส่วนราชส่วนต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ที่กำหนดทั้งส่วนแผนงาน/โครงการ ที่เป็นงบประมาณจากกระทรวง หรืองบ Function งบประมาณจาก
แผนปฏิบัติการด้าน หรืองบ Agenda และงบประมาณที่รองรับแผนพัฒนาจังหวัด หรืองบ Area 

๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนไปดำเนินการ 
         ๕.๑ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
         ๕.๒ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         ๕.๓ กระทรวงกลาโหม  
         ๕.๔ กระทรวงมหาดไทย  
         ๕.๕ กระทรวงยุติธรรม  
         ๕.๖ กระทรวงศึกษาธิการ  
         ๕.๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
         ๕.๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         ๕.๙ กระทรวงสาธารณสุข  
         ๕.๑๐ กระทรวงการต่างประเทศ  
         ๕.๑๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         ๕.๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
         ๕.๑๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
         ๕.๑๔ กระทรวงคมนาคม 
         ๕.๑๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
         ๕.๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม 
         ๕.๑๗ กระทรวงพลังงาน 
         ๕.๑๘ กระทรวงการคลัง 
         ๕.๑๙ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ๕.๒๐ กระทรวงพาณิชย์ 
         ๕.๒๑ กระทรวงแรงงาน  
         ๕.๒๒ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
         ๕.๒๓ ศูนยอ์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
         ๕.๒๔ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
         ๕.๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
         ๕.๒๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
         ๕.๒๗ สำนักงบประมาณ 
         ๕.๒๘ กรมประชาสัมพันธ์ 



ผนวก ก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ  
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ผนวก ข รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญ  
เช่น การเพ่ิมเติมเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ในแผนสำคัญต่างๆ เช่น แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบใน จชต., แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนการรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในพันธกิจ ๔ ประการ และพันธกิจเสริม ๒ 
ประการ  


