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คาปรารภ
การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน เป็น เรื่ อ งส าคัญ และเป็ น รากฐานของทุ ก เรื่ อ ง ซึ่ ง จะท าให้
ประเทศชาติ มี ค วามมั่ น คง มี เ สถี ย รภาพ และมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศ
สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง
และเป็นภยันตรายต่อ ความสงบสุขของประชาชน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร
ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการรักษาความมั่นคงภายใน จึง จะต้องเป็นองค์กรหลักในการ
บูรณาการ อานวยการ ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้ อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ตั้ ง แต่ ย ามปกติ แ ละในยามที่ เ กิ ด สถานการณ์ อั น เป็ น ภั ย
ต่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จะเป็นกรอบแนวทางในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ และนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ
กั บ การบู ร ณาการการประสานการปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นราชการ การปกป้ อ งสถาบั น หลั ก ของชาติ และ
สร้ า งความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยพลั ง ประชารั ฐ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการดาเนินการดัง กล่าวจะบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นได้นั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนาไปสู่การรักษาความมั่นคงภายในให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ขอให้ ทุ ก ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งน ายุ ท ธศาสตร์ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบั บ นี้ ไปใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความมั่นคงแห่งรัฐ และความสงบสุขของประชาชนต่อไป
พลเอก
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
นายกรัฐมนตรี
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ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภา ยในราชอาณาจักร

คานา
ยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564
จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางสาหรั บ การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายใน
ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 โดยนากรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนหลักของชาติที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการจัดทา
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการ ในการบริหารราชการ
และการปฏิบัติง านในภาพรวมของ กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เพื่อ น า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลต่อ เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือ ในการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ รวมทั้ง เป็นส่วนสาคั ญ ในการ
เสริ ม สร้ า งความมั่ นคงแห่ งรัฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และสั ง คมมีความ
สงบเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่นับวันจะมีความรุนแรงและ
ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวัง ให้เกิดการพัฒนา เพื่อนาไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พลเอก
( พิสิทธิ์ สิทธิสาร )
เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564
จัดทาขึ้น จากการมีส่วนร่ว มของหน่วยขึ้นตรงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
ส่ว นราชการที่เ กี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง คณะอนุ กรรมการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก องอ านวยการรั ก ษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ ตั้ ง แต่ ห้ ว งต้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
ดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 - 2559
(ฉบับเดิม) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทาภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ รับฟัง ความคิดเห็น
จากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในรายละเอี ย ดของแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และน าเสนอ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564 ต่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2560 - 2564 พิ จ ารณาและกราบเรี ย น
นายกรัฐมนตรี/ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่นับวันจะมี ความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ตามการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็น ไปอย่ างรวดเร็ว ในขณะที่ ป ระเทศไทยจะต้ อ งเดิน หน้ า ไปสู่ ก ารพั ฒนาที่ ยั่ ง ยืน เพื่ อ ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสังคมมีความสงบสุขปราศจากภัยคุกคามหรือสามารถ
ลดผลกระทบจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้สามารถที่จะนาไปสู่การ
ปฏิบัติ ที่เป็น รูปธรรม กองอ านวยการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึง ให้ ความสาคั ญ กับผู้ มีส่ว น
เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานขึ้นตรงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร และหน่วยงานราชการ
ภายนอก โดยได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง ข้อเสนอแนะ อันจะส่ง ผลให้สามารถแปลงไปสู่
แผนปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการที่มผี ลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ภาพรวมของยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฉบับนี้ แบ่ง
เนื้อหาสาระ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อานาจหน้าที่ของส่วนงานของ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (2) กรอบการกาหนดยุทธศาสตร์กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร (3) สถานการณ์ด้า นความมั่น คง (4) สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร และ (5) กลไกการขั บ เคลื่ อ นและแนวทางการ
ประเมินผล
สาหรับสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บู ร ณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล
และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัย
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ในการจัดทายุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นอกจาก
จะได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 แล้ว
ยังได้ให้ความสาคัญในเรื่องการเสริม สร้างความมั่นคงแห่งรัฐในอนาคตเพื่อรองรับกรอบการพัฒนาประเทศ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี และเจตนารมณ์ ข องนายกรั ฐ มนตรี / ผู้ อ านวยการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในราชอาณาจักร โดยมองภาพอนาคตของความมั่น คงภายในราชอาณาจัก รไปพร้อ มกับ การพัฒ นา
ประเทศในมิติต่างๆ กองอานวยการกองรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในฐานะองค์กรที่มีบทบาท
ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงมุ่งที่จะเสริมสร้างศักยภาพของการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงภายในของประเทศ ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าต่อไป

กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร

ส่วนที่ 1
การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อานาจหน้าที่ของส่วนงาน
ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ส่วนที่ 1
การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อานาจหน้าที่ของส่วนงาน
ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร หรื อ “กอ.รมน.” จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ
ผอ.รมน. โดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อานวยการ และกากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน ควบคุ ม แก้ไ ข และฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็น ภัยหรือ อาจเป็ นภัยอัน เกิดจากบุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทาลาย หรือทาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้
กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
1. การจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน
การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีโครงสร้างและส่วนงาน ๑๒ ส่วนงาน ดังนี้
1.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
1.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
1.3 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.)
1.4 สานักการข่าว (สขว.)
1.5 สานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.)
1.6 สานักบริหารงานบุคคล (สบค.)
1.7 สานักบริหารงานทั่วไป (สบป.)
1.8 สานักงบประมาณและการเงิน (สปง.)
1.9 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (ศตส.)
1.10 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (ศปป.)
1.11 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค (กอ.รมน. ภาค)
1.12 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด (กอ.รมน. จังหวัด)
2. อานาจหน้าที่ของส่วนงานและการบังคับบัญชา
2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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2.1.1 เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
2.1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารราชการของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.1.3 ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การประสานและด าเนิ นการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุ ตามวั ตถุประสงค์ เป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1.4 ร่วมปฏิบัติง านและสนั บสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.2.1 ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชี
2.2.2 ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานภายใน
2.2.3 ร่วมปฏิบัติง านและสนั บสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.3.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลงานด้าน
นโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2.3.2 พิจารณาแผนงาน โครงการ และคาขอของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจาปี และในโครงการพิเศษ รวมทั้งประสานการจัดทางบประมาณ
ประจาปี ตลอดจนตรวจสอบ กากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรองให้เป็นไปตามแผนงาน
2.3.3 อานวยการ ประสานงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของ พลเรือน ตารวจ ทหาร
และกาลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามแผนงาน ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการทหาร ให้เป็นไปตามแผนงาน คาสั่งและนโยบายที่ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกาหนด
2.3.4 รับผิดชอบการปฏิบัติการข่าวสาร
2.3.5 จัดทานโยบาย อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
ดาเนินงานของหน่วยงานภารกิจพิเศษให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร
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2.3.6 ดาเนินการวิจัยและประเมินผลการดาเนินงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและหน่วยรอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อมและทันสมัย
2.4 สานักการข่าว ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.4.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ข่าวทั้งปวงของหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.4.2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
2.4.3 จัดทารายงานข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์และรายงานข่าวกรองต่างๆ ให้กับ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
2.4.4 ติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์พฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติ
2.4.5 ดาเนินงานด้านการต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ
บุคคล เอกสาร และสถานที่ของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.5 สานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.5.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติการด้าน
มวลชนและสารนิเทศ
2.5.2 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการปลูกฝัง
อุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติด้วยการจัดตั้งมวลชน
ผนึกพลังประชาชน ประสานสัมพันธ์มวลชน เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สัง คม และ
ประเทศชาติ
2.5.3 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติการ
จิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤติ
2.5.4 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลงานพัฒนาและ
รัก ษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมตามแนวพระราชด าริ การประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
2.5.5 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการศึกษาอบรม
เพื่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ
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2.6 สานักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.6.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับ
กิจการด้านบุคลากร รวมทั้งงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
2.6.2 ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ แถลงการณ์และ
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.6.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพบุคลากร การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และ
การช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
2.6.4 จัดทาแผนงานและโครงการ และดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านบุคลากร
2.6.5 ดาเนินการด้านการบริการสิทธิบุคลากร ได้แก่ การจัดทาบาเหน็จประจาปี
การรับรองสิทธิ รับรองการปฏิ บัติราชการ เหรียญตรา บาเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ
และการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2.6.6 ดาเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร
2.6.7 ดาเนิน การพั ฒนาบุค ลากร และการประเมินผลการปฏิ บัติง านของบุ คลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.6.8 ดาเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของ
บุคลากร
2.6.9 รับผิดชอบงานจัดการภายในสานักงาน งานพิธีของกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.7 สานักบริหารงานทั่วไป ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.7.1 กาหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับงานในด้านส่งกาลัง
บารุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ โครงการ และงบประมาณการส่งกาลังบารุง รวมทั้งการกาหนดมาตรฐาน
ราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและประเมินผลในการส่งกาลังบารุง
2.7.2 รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดสิ่งอานวยความสะดวก การประชุม
การดูแ ลรักษาอาคารสถานที่ข องกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และงานที่มิไ ด้
มอบหมายให้ส่วนราชการใดในกองอานวยการรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ
เป็นการเฉพาะ
2.7.3 อานวยการ ควบคุม และติดตามผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การเก็บรักษา การแจกจ่าย
การซ่อมบารุง การจาหน่าย การบันทึกและรายงานสถานภาพ การจัดทาบัญชีคุมพัสดุ การจัดทาสถิติ
ความสิ้นเปลืองพัสดุ และการดาเนินการต่ออาวุธยุทโธปกรณ์
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2.7.4 รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายกาลังพลและขนส่งพัสดุ การบริการ การเลี้ยงดูภายใน
และภายนอกที่ทาการ การรักษาพยาบาลและการส่ง กลับ รวมทั้ง การบริการน้ามันเชื้อเพลิง และน้ามัน
ปรนนิบัติบารุง
2.7.5 รับผิดชอบในการจัดหา ปรนนิบัติบารุง และซ่อมบารุงพัสดุ สนับสนุนภารกิจของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.7.6 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน สนับสนุน และกากับดูแล
งานด้านการสื่อสารและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.8 สานักงบประมาณและการเงิน ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.8.1 กาหนดนโยบาย วางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณและการเงิน
2.8.2 ประสานการปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ในการด าเนิ น การ
ด้านงบประมาณและการเงิน
2.8.3 เสนอแนะและให้คาปรึกษาทางด้านงบประมาณ การเงินตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานใน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.9 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.9.1 ติดตาม วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในขั้นต้น
2.9.2 ทาหน้าที่เป็นศูนย์อานวยการแก้ไ ขปัญ หาสถานการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ใน
ภาวะไม่ปกติ
2.10 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ให้จัดตั้งขึ้นในจานวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ และกากับดูแลงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่องโดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.10.1 ประสานงาน และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อ ง
รวมทั้งวางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับดูแล ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่จะก่อให้เกิ ด
ความไม่สงบต่อประชาชน หรือต่อรัฐให้กลับสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบสุขต่อประชาชน หรือความมั่นคงของ
รัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2.10.2 จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง บูรณาการและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนงานและโครงการ และงบประมาณของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกากับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กาหนด
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2.10.3 ประสานงานและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านด้ า นโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริรวมทั้งวางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับ ดูแล ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการดาเนินการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2.10.4 ดาเนินการงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.11 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอานาจ
หน้าที่ตามที่ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกาหนดตามข้อเสนอของผู้อานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค
2.12 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจัง หวัดนั้น
ตามที่ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอานาจหน้าที่ตามที่ ผู้อานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกาหนด

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙ /๒๕๕๒ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

นรม./ผอ.รมน.

(ส่วนบริหาร)
(ส่วนอานวยการ)

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.

คณะกรรมการอานวยการ กอ.รมน.

เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ส่วนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ
- ส่วนวิจัยและประเมินผล
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร
- ฝ่ายธุรการ

(ส่วนประสานงาน)

สานักการข่าว
- ส่วนแผนและโครงการ
งานข่าว
- ส่วนการข่าว
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม
- ส่วนรักษาความปลอดภัย
- ฝ่ายธุรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ
- ส่วนแผนและกิจการ
มวลชน
- ส่วนสารนิเทศ
- ส่วนกิจการพัฒนา
- ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน
- ฝ่ายธุรการ

สานักบริหารงาน
บุคคล
- ส่วนบริหารจัดการบุคคล
- ส่วนแผนและงบประมาณ
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ
- ส่วนกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน
- ฝ่ายธุรการ

สานักบริหารงานทั่วไป
- ส่วนแผนและโครงการ
- ส่วนการพัสดุ
- ส่วนสนับสนุน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ส่วนธุรการ

สานักงบประมาณ
และการเงิน
- ส่วนงบประมาณ
- ส่วนการเงิน
- ส่วนวิเคราะห์
และตรวจสอบ
- ฝ่ายธุรการ

ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๓ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๔ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๕ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๖
ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๑ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ ๒ ศูนย์(การก่
(โครงการอันเนื่องมาจาก
อการร้ายและ
(คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
(ความมั่นคงเฉพาะพืน้ ที่)
(ยาเสพติด)
(ความมั่นคงพิเศษ)
พระราชดาริ)
อาชญากรรมข้ามชาติ)
โดยผิดกฎหมาย)

ศูนย์อานวยการหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามความจาเป็นของสถานการณ์

(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่)
กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔

กอ.รมน.จว./กทม.

ยุ ท ธศาสตร์ กอ .รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(หนังสือ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด่วนมาก ที่ นร 5103/1547 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559)

นรม./ผอ.รมน.

(ส่วนบริหาร)
(ส่วนอานวยการ)

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.

คณะกรรมการอานวยการ กอ.รมน.

เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.
สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ส่วนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ
- ส่วนวิจัยและประเมินผล
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร
- ฝ่ายธุรการ

(ส่วนประสานงาน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักการข่าว

สานักกิจการมวลชน
และสารนิเทศ

- ส่วนแผนและโครงการ
งานข่าว
- ส่วนการข่าว
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม
- ส่วนรักษาความปลอดภัย
- ฝ่ายธุรการ

- ส่วนแผนและกิจการ
มวลชน
- ส่วนสารนิเทศ
- ส่วนกิจการพัฒนา
- ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน
- ฝ่ายธุรการ

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งรัฐ

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม

สานักบริหารงาน
บุคคล
- ส่วนบริหารจัดการบุคคล
- ส่วนแผนและงบประมาณ
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ
- ส่วนกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน
- ฝ่ายธุรการ

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
แบบพิเศษ

สานักบริหารงานทั่วไป
- ส่วนแผนและโครงการ
- ส่วนการพัสดุ
- ส่วนสนับสนุน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ส่วนธุรการ

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
พลังงาน และอาหาร

สานักงบประมาณ
และการเงิน
- ส่วนงบประมาณ
- ส่วนการเงิน
- ส่วนวิเคราะห์
และตรวจสอบ
- ฝ่ายธุรการ

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่

ศูนย์อำนวยกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตำมควำมจำเป็นของสถำนกำรณ์

(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่)
กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔

กอ.รมน.จังหวัด/กทม.

ยุ ท ธศาสตร์ กอ .รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ส่วนที่ 2
กรอบการกาหนดยุทธศาสตร์กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ส่วนที่ 2
กรอบการกาหนดยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักของชาติ
ความมั่นคงเป็นปัจจัยสาคัญ ประการหนึ่ง ที่จะมี ผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่ง รัฐบาล
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักต่างๆ ของชาติ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนาไปกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แนวทางหรือมาตรการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการรองรับ ให้มีป ระสิท ธิภ าพ และมีค วามสอดคล้อ งกัน
ทั้งในระดับชาติไปจนถึงระดับพื้นที่
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
การพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ปี มีเปูาหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็น ที่ยึด เหนี่ย วจิต ใจของประชาชน
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่ง ใส ตามหลักธรรมาภิบาล
สัง คมมีค วามปรองดองและความสามัค คี สามารถผนึก กาลัง เพื่อ พัฒ นาประเทศ ชุม ชนมีค วามเข้ม แข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร พลัง งานและน้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีง านและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย ในชีวิต ทรัพ ย์สิน โดยขับ เคลื่อ น
การปฏิรูป การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นรูปธรรม ตามกรอบนโยบายรัฐบาล
11 ด้าน ประเด็น ปฏิรูป ของคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ 11 ด้า น และประเด็น ปฏิรูป ของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ 3๗ วาระการปฏิรูป ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.1 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1.1.1 ความมั่นคง
1) ความมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2) ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ก ลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุน่
4) ประชาชนมี ค วามมั่ นคงในชี วิต มี ง านและรายได้ ที่ มั่ นคงพอเพีย งกั บ การ
ดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ยุ ท ธศำสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๑๒

1.1.2 ความมั่งคั่ง
1) ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งยกระดั บ เข้ า สู่ ก ลุ่ ม
ประเทศรายได้สู ง ความเหลื่ อ มล้ าของการพั ฒ นาลดลง ประชากรได้ รับ ผลประโยชน์ จากการพัฒ นา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสัง คม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.1.3 ความยั่งยืน
1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2) การผลิตและการบริโภคเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4) ประชาชนทุก ภาคส่ว นในสัง คมยึด ถือ และปฏิบัติต ามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (ภายใต้กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
ความมั่ น คงมี ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ ทั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตและความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติทั้ง ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และความสงบสุขของสัง คมเพื่อ
เสริม สร้า งเสถีย รภาพภายในประเทศด้ว ยการลด การปูอ งกัน ภัย คุก คามจากภายนอก และการสร้า ง
ความเชื่ อ มั่ น ในอาเซี ย นและประชาคมโลก ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี จึ ง กาหนดกรอบแนวทาง
ที่ให้ความสาคัญด้านความมั่นคง ดังนี้
1.2.1 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สร้ า งจิ ต สานึ ก ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี
และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.2.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็ นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้า กระจายอานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.2.3 ปูองกันและแก้ไ ขการก่อ ความไม่สงบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้า ง
กระบวนการสัน ติสุข และแนวทางสัน ติวิธี ขจัด ความขัด แย้ง ลดความรุน แรงตามแนวทาง พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
1.2.4 บริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาพื้นที่ชายแดนและศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง
1.2.5 พั ฒ นาระบบกลไก มาตรการ และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศทุ ก ระดั บ
เพื่อปูองกันและ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
1.2.6 พัฒ นาเสริม สร้า งศัก ยภาพกองทัพ ปรับ โครงสร้า งก า ลัง และยุท โธปกรณ์
ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.2.7 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
1.2.8 ปรับ กระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้อ งจากแนวดิ่ง สู่แ นวระนาบมากขึ้น
กาหนดหรือ ปรับ แก้ก ฎหมายให้เ อื้อ ต่อ การดาเนิน งาน และให้ค วามสาคัญ กับ การติด ตามประเมิน ผล
เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง
2. นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน
2.1 การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 การรักษาความมั่นคงของประเทศ
2.3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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2.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
2.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.7 การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
2.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
2.9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2.10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการปู อ งกั น ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน
3.1 ประเด็นการเข้าสู่อานาจฝุายนิติบัญญัติ/บริหาร
3.2 ประเด็นการแก้ปัญหาพลังงาน
3.3 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 ประเด็นการศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิปัญญา
3.5 ประเด็นการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม
3.6 ประเด็นการแก้ปัญหาเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ/สังคม
3.7 ประเด็นการพัฒนาสื่อสารมวลชน
3.8 ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน/น้า/ปุาไม้
3.9 ประเด็นแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3.10 ประเด็นการใช้อานาจ (รวมอานาจ/กระจายอานาจ)
3.11 ประเด็นการควบคุมอานาจ (ยุติธรรม/องค์กรอิสระ)
4. ประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 3๗ วาระการปฏิรูป
4.1 วาระการปฏิรูปที่
4.2 วาระการปฏิรูปที่
4.3 วาระการปฏิรูปที่
4.4 วาระการปฏิรูปที่
4.5 วาระการปฏิรูปที่
4.6 วาระการปฏิรูปที่
4.7 วาระการปฏิรูปที่
4.8 วาระการปฏิรูปที่

1
2
3
4
5
6
7
8

การปูองกันการทุจริต
การเข้าสู่อานาจและระบบพรรคการเมือง
ปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น
งบประมาณ
ประสิทธิภาพงานภาครัฐ
กิจการตารวจ
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โครงสร้างภาษี
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4.9 วาระการปฏิรูปที่
4.10 วาระการปฏิรูปที่
4.11 วาระการปฏิรูปที่
4.12 วาระการปฏิรูปที่
4.13 วาระการปฏิรูปที่
4.14 วาระการปฏิรูปที่
4.15 วาระการปฏิรูปที่
4.16 วาระการปฏิรูปที่
4.17 วาระการปฏิรูปที่
4.18 วาระการปฏิรูปที่
4.19 วาระการปฏิรูปที่
4.20 วาระการปฏิรูปที่
4.21 วาระการปฏิรูปที่
4.22 วาระการปฏิรูปที่
4.23 วาระการปฏิรูปที่
4.24 วาระการปฏิรูปที่
4.25 วาระการปฏิรูปที่
4.26 วาระการปฏิรูปที่
4.27 วาระการปฏิรูปที่
4.28 วาระการปฏิรูปที่
4.29 วาระการปฏิรูปที่
4.30 วาระการปฏิรูปที่
4.31 วาระการปฏิรูปที่
4.32 วาระการปฏิรูปที่
4.33 วาระการปฏิรูปที่
4.34 วาระการปฏิรูปที่
4.35 วาระการปฏิรูปที่
4.36 วาระการปฏิรูปที่
4.37 วาระการปฏิรูปที่

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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งานรัฐวิสาหกิจ
พลังงาน
ปฏิรูปและจัดการที่ดิน
ผูกขาด/แข่งขันที่เป็นธรรม
การเงินฐานราก/สหกรณ์
ปฏิรูปภาคเกษตร
สร้างสังคมผู้ประกอบการ
จัดการศึกษา
การคลังด้านการศึกษา
ระบบการเรียนรู้
การกีฬา
ระบบวิจัยเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
ระบบวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
บริการสาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพ/ปูองกันโรค
การคลังด้านสุขภาพ
บริหารจัดการทรัพยากร
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ/โลกร้อน
เตรียมรับมือวิกฤตการณ์น้าท่วมกรุงเทพฯ
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
สวัสดิการสังคม
สังคมสูงวัย
คุ้มครองผู้บริโภค
กากับดูแลสื่อ
สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
ปูองกันการแทรกแซงสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคม
สถาบันศาสนาเป็นหลักของสังคม
แรงงาน

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. 2560 - 2564) กาหนดขึ้น จากยุท ธศาสตร์ ๖ ด้า น ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี โดยกาหนด
แนวทางที่ ส อดคล้ อ งและตอบสนองเปู า หมายในระยะ ๕ ปี เป็ น การวางพื้ น ฐานให้ ส ามารถสานต่ อ
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การพัฒ นาประเทศในระยะต่อ ไปที่สนับ สนุน เปู า หมายการพัฒ นาให้เ กิด ความมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน
โดยใช้หลักของปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อ ให้เ กิด ความต่อ เนื่อ งของการขับ เคลื่อ นการพัฒ นา
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน และการแก้ ปั ญ หาสาคั ญ ที่ เ ป็ น รากเหง้ า ของปั ญ หา อั น จะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ในระยะ ๒๐ ปี ทั้ง นี้ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๒
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐาน
ที่เป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินงานของ 6 ยุทธศาสตร์แรก
5.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
5.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
5.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
5.1.6 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
5.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
5.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
5.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
5.1.10 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
มุ่ง เน้นการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้า งหน้า เพื่อ ผลประโยชน์
ของชาติ ว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย ดังนี้
5.2.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
5.2.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
5.2.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
5.2.4 ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั นธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกลุ่ มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศ ในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
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5.2.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยง
จากการก่ อ การร้ า ยต่ากว่ า อั น ดั บ ที่ ๒๐ ของโลก และมี อั น ดั บ ความเสี่ ย งจากการโจมตี ด้ า นไซเบอร์
ในต่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก
5.2.6 จั ด ท าแผนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5.3 ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มีความ
จาเป็นที่ต้องมีการดาเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคงของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
1) สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อ
ปูองกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ และพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
อัตลักษณ์ และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
5.3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1) พัฒ นาศัก ยภาพและความพร้อ มของกองทัพ ในการปูอ งกัน และรัก ษา
ผลประโยชน์ ข องประเทศ โดยพั ฒ นากาลั ง พลให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ
ได้ ทั น เหตุ ก ารณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ
พัฒ นาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล
เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
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3) มี ร ะบบเตรี ย มพร้ อ มและกลไกเผชิ ญ เหตุ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ พ ร้ อ มในการ
ปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่
ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้
4) พัฒ นาระบบรวบรวมและเชื่ อ มโยงข้ อมู ล ด้ า นการก่ อการร้ ายทั้ ง หน่ว ยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์ค วามรู้ด้า น
การต่อ ต้า นการก่ อ การร้ า ยและภั ย คุ ก คามความมั่ น คง ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาแนวทางที่ เ หมาะสมให้ มี
ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
5) พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไป
กับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์
5.3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ
1) ดาเนิน ความสัมพัน ธ์กับต่า งประเทศอย่างสมดุลเพื่ อเอื้อ ต่อการส่ง เสริมและ
รักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดาเนินการเชิงรุกเพื่อปูองกัน
แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
และสาธารณภัยขนาดใหญ่
2) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไ ขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
พื้นที่ชายแดน การลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
3) ดาเนิน บทบาทเชิง รุก และใช้ก รอบความร่ว มมือระหว่างประเทศทั้ง ระดับ
ภูมิภ าคและพหุภาคี เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์
ภัยพิบัติ โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง
4) พั ฒ นาระบบการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ า นไซเบอร์ ใ ห้ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยและกากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5.3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
1) เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้ง พัฒ นาความร่ว มมือ ในการแสวงหา
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และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2) แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร โดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และคุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระทาผิด
กฎหมายในทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ
ดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง
บูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์
จากทะเลอย่างมีจิตสานึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรม
ทางทะเลรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในอนาคต
5.3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1) ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์
ภัยคุกคาม เพื่อเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถกาหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ
พร้อมในการเผชิญสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมี
การฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และการ
สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระดับพื้นที่ โดยให้มีความเชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความ
มั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจนในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(ประชารัฐ) ในการกาหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นที่
6. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
6.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 มีสาระสาคัญสองส่วน คือ นโยบาย
เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงที่ เ ป็ น แก่ น หลั ก ของชาติ แ ละนโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ทั่ ว ไป ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบ
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ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งนาไปกาหนดหรื อ บู ร ณาการให้ ส อดคล้ อ ง โดยมี ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในภาพรวมและมีหน่วยรับผิดชอบในทุกนโยบายทั้งหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วย
รับผิดชอบร่วม รวมถึงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
6.1.1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
1) นโยบายที่ ๑ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์
ในชาติ
3) นโยบายที่ ๓ ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
1) นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริห ารจั ดการชายแดนเพื่ อปูอ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหาข้ามพรมแดน
2) นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
3) นโยบายที่ ๖ ปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
4) นโยบายที่ ๗ จัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
5) นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
6) นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน
7) นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
8) นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
10) นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่ง ชาติเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ
11) นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ
12) นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
13) นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6.2 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติ ไ ปสู่ก ารปฏิบั ติ มีการดาเนิน การโดย
กาหนดเป็น กรอบการแบ่งมอบหน่ว ยงานรับผิดชอบในทุ กนโยบาย มี เจ้าภาพหลัก รับผิดชอบและมีหน่ว ย
สนับสนุนในแต่ละนโยบาย ดังนี้
6.2.1 หน่วยรับผิดชอบหลักมีบทบาทและหน้าที่ตามภารกิจ /อานาจหน้าที่กระทรวง/
กรมที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงหรื อ มี ภารกิจ ที่ มี สัด ส่ วนน้ าหนั ก ในระดับ ที่ สาคั ญ ต่อ การด าเนิ น การตามนโยบาย
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
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1) หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพบู ร ณาการนโยบายจะเป็ น หน่ ว ย
ขับเคลื่อนในภาพรวมของนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็น Focal Point ในการบูรณาการการดาเนินการร่วมกับ
หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย
2) หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย จะเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก
ของนโยบายย่อยแต่ละเรื่อง และเป็น Focal Point ในการบูรณาการการดาเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบร่วม/
องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย ตามนโยบายย่อยที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย เป็น หน่วยงานที่มีบทบาท
และหน้าที่โดยมีภารกิจ/อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบางส่วนหรือภารกิจในลักษณะสนับ สนุนให้การดาเนินการ
ตามแนวนโยบายบรรลุ ผลหรื อ มี ภ ารกิ จ ที่มี สั ด ส่ วนน้ าหนั ก ในระดั บ ที่ สาคั ญ รองลงมา เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลัก
6.2.3 บทบาทหน้ า ที่ ของกองอ านวยการรัก ษาความมั ่น คงภายในราชอาณาจัก ร
ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ได้กาหนดให้กองอานวยการรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร
เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการในทุกนโยบาย และเป็น ทั้ง หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย และหน่วย
ร่วมรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย รวมทั้งหน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย ดังนี้
1) หน่วยรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย
1.1) นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
2) หน่วยร่วมรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย
2.1) นโยบายที่ ๓.๑ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
2.2) นโยบายที่ ๘.3 ผนึก กาลัง ทุก ภาคส่ว นให้พ ร้อ มเผชิญ ปัญ หาและ
ภัยคุกคามความมั่นคง
3) หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย
3.1) นโยบายที่ ๓.๔ ส่ง เสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุข
3.2) นโยบายที่ ๓.๕ สร้ า งความเข้ า ใจต่ อ สถานการณ์ ค วามเป็ น จริ ง
ที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
3.3) นโยบายที่ ๓.๖ จั ด ให้ มี ก ลไกและโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ
ของภาครัฐที่มีเอกภาพ
3.4) นโยบายที่ ๕.๒ ดาเนิ นการปู องกันและแก้ ไขปั ญหาการก่ อการร้ าย
ทุกรูปแบบ
3.5) นโยบายที่ ๕.๔ เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนักของภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
3.6) นโยบายที่ ๖.๔ สร้ า งความสมดุ ล และยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
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3.7) นโยบายที่ ๗.๑ กาหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง
3.8) นโยบายที่ ๘.๑ ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด
3.9) นโยบายที่ ๑๑.๒ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ภาคประชาชนและท้ อ งถิ่ น ในการบริ หารจัด การการตรวจสอบและการเฝู าระวัง การแสวงประโยชน์จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
3.10) นโยบายที่ ๑๓.๑ พั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ ใ ห้
ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน
3.11) นโยบายที่ ๑๓.๒ จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ
3.12) นโยบายที่ ๑๔.๒ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการ
ผนึกกาลังจากทุกภาคส่วนใน การปูองกันประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาเนินงานของกองทัพ
ตั้งแต่ในภาวะปกติ
7. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 เป็นนโยบายที่
เน้ น ความต่ อเนื่ อ งจากฉบั บ เดิม โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
สอดคล้องกับกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีองค์ประกอบ
ดังนี้
7.1 การประเมินสถานการณ์ใ นภาพรวม ตั้ง แต่อ ดีต จนถึง ปัจ จุบัน และแนวโน้ม ในระยะ
ต่อไป โดยนาเอาข้ อ มู ลจากการประเมิ น สถานการณ์ ข องหน่ ว ยงานด้ า นการข่ า ว ได้ แ ก่ สานั ก ข่ า วกรอง
แห่ ง ชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) มาประกอบด้วย
7.2 กรอบแนวคิดตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ควบคู่กันไปกับงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในทุกมิติ โดยมีกรอบแนวคิด
ของนโยบาย 4 ข้อ ดังนี้
7.2.1 การยึดมั่นในหลักการแก้ไ ขปัญ หาโดยใช้แนวทางสันติวิธีด้วยการแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้งจากการเลือกใช้แนวทางรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี
7.2.2 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
7.2.3 การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสัง คมพหุวัฒนธรรมว่าเป็นต้นทุนทางปัญ ญา
ที่หลากหลายในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
7.2.4 ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติกา
ระหว่างประเทศ
7.3 วิสัยทั ศน์ “สัง คมจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภั ย ปราศจากเงื่อ นไขความ
รุน แรง วิถีชีวิต ของทุก คนได้รับ การปกป้อ ง พัฒ นาบนพื้น ฐานสัง คมพหุวัฒ นธรรมและมีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”
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7.4 วัตถุประสงค์ 6 ข้อ และนโยบาย 23 ข้อ
7.4.1 วัต ถุป ระสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบ สันติ
มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝุาย มีนโยบาย 6 ข้อ เป็นการ
สร้างเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน
มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล และการพิสูจน์ทราบประเด็นปัญหาที่ยังก่อให้เกิดเงื่อนไขทางลบในพื้นที่ เสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนกับภาครัฐ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การขจัดเงื่อนไข
และสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยก หรือความไม่เท่าเทียม
7.4.2 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในพื้นที่ ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบาย 3 ข้อ เป็นการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสั ง คม และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น เปิดพื้นที่ปลอดภัย และให้ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรี
เด็ก และเยาวชน
7.4.3 วัต ถุป ระสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีนโยบาย 4 ข้อ เป็นการส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกฝุาย ส่งเสริมให้การดาเนินวิถีชีวิ ต
และการปฏิบัติตามหลักศาสนา และเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนทั้งในพื้นที่และ
สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
7.4.4 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสัง คมอย่าง
ทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน มีนโยบาย 5 ข้อ เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และส่งเสริม การเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และ
ภาษาต่างประเทศที่สาคัญ
7.4.5 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของ
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้ง มีนโยบาย 3 ข้อ เป็นการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระกว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไข
นาไปสู่การแบ่งแยกดินแดน สร้างความต่อเนื่องของการพูคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีเอกภาพ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
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7.4.6 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริง ที่
เกิดขึ้น ต่อสัง คมทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิ ดการสนับสนุ น และมีบทบาทเกื้ อกูลการแก้ไ ขปัญ หาจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ มี น โยบาย 2 ข้ อ เป็ น การพั ฒ นากลไก รู ป แบบการสื่อ สาร และการบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การ
ระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
7.5 การบริหารจัดการกาหนดให้มีการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายให้
สอดคล้อ งและสนับ สนุน เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน และให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งมีค วามเข้า ใจ ที่ตรงกัน
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขยายผลจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
7.6 ปัจจัยความสาเร็จ
7.6.1 มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ร วมถึ ง
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนการดาเนิน การ
จากรัฐบาล ทั้งในเรื่องกลไกการบริหาร แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
7.6.2 ทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยตรงกั บ ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ ก าร
ยอมรั บ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
7.6.3 มีการประยุกต์ใช้ง านการศึกษาวิจัยเชิง วิช าการประกอบการดาเนิน การแก้ไ ข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย
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ส่วนที่ 3
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
ปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงของชาติมีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาภายในและปัญหาภายนอกประเทศมีลักษณะเหลื่อมซ้อนกันจนไม่อาจที่จะแบ่ง แยกประเด็น
ได้อย่างชัดเจน ทาให้ทั้งมิติภัยคุกคามและปรากฏการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่มีความจาเป็นต่อ การประเมิน สถานการณ์ ด้า นความมั่น คงและการเตรีย มความพร้อ มในการรับ มือ ต่อ
ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น
1. การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบัน พระมหากษัต ริย์เ ป็น สถาบัน หลัก ของชาติ ไ ด้รับ ผลกระทบจากความขัด แย้ง ที่มีม า
อย่างยาวนาน อันมีสาเหตุหลักมาจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมและความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ของคนในชาติ ประกอบด้วยกระแสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสริม ที่กระตุ้น ให้ก ารเผยแพร่ข้ อมูลที่ บิดเบือนได้ส ร้างความขัด แย้ง และแตกแยกขึ้ น ในสัง คมอย่ างรุ นแรง
ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักรู้ในความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
จุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทยให้มีความรักความสามัคคีและมีความเป็นเป็นปึกแผ่นมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง สถานการณ์
ดัง กล่าว เป็นประเด็นที่มี ความอ่อ นไหวและนามาซึ่ ง ความขั ดแย้ง ระหว่างกลุ่ มคนในสั ง คมและในปัจจุบั น
แนวโน้มสถานการณ์การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ยังดารงอยู่และมี แนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนอาจทาให้เป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะบั่นทอนความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และกลายเป็นภัยคุกคามทีร่ ้ายแรงในอนาคต
2. ความเห็นต่างและความขัดแย้งทางความคิดของคนภายในชาติ
ปัญ หาเชิง โครงสร้า งอัน เนื่อ งมาจากความเหลื่อ มล้าทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการเข้า ถึง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ลอดจนมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งปั จ เจกบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย สาคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแตกแยกในสัง คม รวมถึง การเคลื่อ นไหวของกลุ่ม บุค คลที่มีบ ทบาทในสัง คมที่มุ่ง หวัง ผลประโยชน์
ทางการเมือง โดยอาศัยการบิดเบือนซึ่งทาให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในขณะที่สังคมไทยยังอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีความเปราะบาง เนื่องจาก รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ง ยัง คงมีสัญ ญาณ
ของความขัดแย้งที่อาจแผ่ขยายและลุกลามขึ้นอีก โดยการนาประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง
การสร้างการครอบงาทางการเมืองแก่ประชาชน การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนและสื่อทางการเมือง
เพื่อมุ่ง ให้ เกิดความแตกแยกทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ จนทาให้ สัง คมขาดเสถียรภาพและความเป็ น
เอกภาพ
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3. สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญ หาความรุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่มี ม ายาวนานซึ่ ง เป็ นปั ญ หาที่ มี ความซับ ซ้ อ น
ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ สาเหตุหลักประการหนึ่งคือ การบิดเบือนโดยอาศัย เรื่อง
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มาลายูและประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่ง
ที่มีอุดมการณ์ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนได้นาเงื่อนไขดัง กล่าว มาขยายผลในการใช้ความรุนแรง ทาให้เกิด
บรรยากาศความน่ากลัว และทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ปรากฏมีปัญหาใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ คือ ปัญ หายาเสพติด
ปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงให้ มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยมีเป้าหมายให้
เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ พื้นที่ทางเศรษฐกิจและความสงบสุขในชุมชนเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจาย
การพัฒนา นอกจากนี้ ปัญหาโครงสร้างทางสังคมในพื้นที่มีช่องว่างในเรื่ององค์ความรู้ การขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ก่อให้เกิดช่องว่างทางความคิด ทัศนคติ และความเชื่อ
มากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นภัย
คุก คามต่ อ ความมั่ น คงของรัฐ ที่ มี ค วามส าคัญ และจาเป็ นต้ อ งแก้ไ ขอย่ างจริ ง จัง และต่ อ เนื่ อง โดยน้ อ มน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะต้องดาเนิน
แนวทางสันติวิธีในจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความ
สงบสุขของประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุกคามไซเบอร์
ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน และก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งการทาสงครามไซเบอร์ มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนเสถียรภาพและความ
มั่นคงของรัฐ ตลอดจนลดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบการโจมตีทาง
ไซเบอร์ ให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสมรภู มิ การสู้ รบในอนาคต ซึ่ งปั จจุ บั นกลุ่ มก่ อการร้ ายมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดแบบสุดโต่ง มีการแสวงหาสมาชิก
ใหม่ๆ และการใช้ไซเบอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องและสร้างกระแสการต่อต้านการบริหารงานรัฐบาล
รวมถึง การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การลักลอบขโมยรหัสบัตรเครดิต การใช้เว็บไซต์ปลอม การ
ใช้เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง และเผยแพร่ข้อมูลที่ลักษณะหมิ่น
และละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
5. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มี ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ตลอดจน
โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้า มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จนทาให้ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้ถูกยกระดับเป็น "ภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อความมั่นคง" (Natural Threats to Security) ที่
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หลายประเทศให้ความสาคัญและได้กาหนดให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน และถือเป็น
วาระแห่งชาติที่จาเป็นต้องดาเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
6. แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งเป็ น ปั ญ หาที่ มี ส าเหตุ ม าจากการ แข่ง ขัน
ด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ การค้าเสรี รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จึงอาจคาดการณ์ได้ว่า ในระยะต่อไปจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ
เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ทั้งโดยถูกกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง ในขณะที่ประเทศไทยยัง ไม่สามารถ
แก้ปัญ หาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มตกค้างได้สาเร็จ ทาให้ปัญ หาดัง กล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ดัง นั้ นจึง
จาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา รวมถึง มีมาตรการป้องกันรองรับ เนื่องจากมีผลกระทบอย่างสูง ต่อ
ความมั่นคงในทุกมิติ โดยปัญหาดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การแก้ไข
ปัญ หาที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็น ระบบ และอาศัยการบูรณาการในการแก้ไขปัญ หา
ที่ต้ องได้ รั บความร่ ว มมื อจากทุ กภาคส่ วน โดยยึ ดถื อผลประโยชน์ข องขาติ ภ ายใต้ ความสมดุ ลทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน
7. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ความเชื่อมโยงของภูมิภาคและการแพร่ขยายแนวคิดทางศาสนาที่รุนแรงและสุดโต่งในภูมิภาค
เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ทาให้ เกิ ดความเสี่ย งต่ อการก่ อการร้า ยของกลุ่ มต่ างชาติ ที่มี เป้ าหมายในการก่ อ
อาชญากรรม ทั้งต่อต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่เริ่มมีความสลับซับซ้อน และแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยลักลอบเข้ามาก่อเหตุด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ
เช่ น แฝงเข้ า มาในรู ป แบบนั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานต่ า งด้ า ว ซึ่ ง ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ อาทิ
การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
8. ปัญหายาเสพติด
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาการค้า ยาเสพติดทั้งการลักลอบนาเข้ายาเสพติด สาร
ตั้ง ต้น และเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านและ
ประเทศปลายทาง ซึ่งการลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติดจะอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยในพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทาลายศักยภาพของประชากรและปัญหาการขยายตัว
ของการก่ออาชญากรรม รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่มาจากนอกภูมิภาคเข้ามาสร้างอิทธิพล
ในประเทศเพื่อการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ มีการลาเลียงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิตทั้ง ในและนอก
ภูมิภาค ยากต่อ การจับกุม เนื่องจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีก ารค้ายาเสพติดอยู่
ตลอดเวลา
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9. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต และการให้บริการเพื่อการดารงชีพที่ยั่งยืน
ของประชาชนทั้ ง ในเขตเมื อ งและชนบท แต่ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง ประสบกั บ ปั ญ หาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ที่มีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว
เนื่ อ งมาจากการบุ ก รุ ก ทาลายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกลายเป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
รวมถึ ง ปัญ หาทรั พยากรทางทะเลที่ ลดลง เนื่ องจากการทาการประมงที่ผิด กฎหมาย การจับสัต ว์ น้าที่เกิ น
ศักยภาพ ปัญหาการทาลายระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นกลายปัจจัยเร่งให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้
กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
10. ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่อความมั่นคงภายใน
ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจได้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศพันธมิตรในภูมิภาค
โดยการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสัง คมของโลก
เช่น การรวมกลุ่มตามข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership:
TPP) ที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบประชาคมอาเซียนหรือการขยายอิทธิพลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การทหาร
และการทูต ทาให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกาหนดและดาเนินนโยบายของหลาย
ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นพันธมิตรทั้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลประโยชน์
ร่วมกันในหลายด้าน จึงทาให้มีผลกระทบต่อการกาหนดท่าทีทางการทูตแบบสมดุล เนื่องจากประเทศไทยต้อง
อยู่ท่ ามกลางความสัม พันธ์ ระหว่า งประเทศกับ ประเทศมหาอ านาจ จึง กลายเป็น ประเด็น ปัญ หาที่ มีค วาม
เปราะบางและเสี่ยงต่อการกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงแห่งรัฐ นอกจากนี้ พบว่าใน
ห้วงที่ผ่านมาจนถึงแนวโน้มในอนาคตนั้น จะมีการใช้พันธะสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการบีบบังคับหรือบังคับให้จายอมต้องปฏิบัติตามมากขึ้น อาทิ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่า ด้วย
การจัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม เพื่อขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU
Fishing) รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากข้อท้วงติงที่ประเทศไทยเพิกเฉยต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงของรัฐ
นอกจากนี้ การดาเนินการของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยัง ครอบคลุมถึง
ภัยคุกคามอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ตามที่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดาเนินการ
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สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2560 - 2564
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของ
ยุทธศาสตร์กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2560 - 2564
๑. วิสัยทัศน์
กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการบู ร ณาการ
อานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน
๒. พันธกิจ
๑.1 วางแผน อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการ
ป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
๑.2 ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.3 ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง ดาเนินการอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเป็น
หลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๑.4 พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๓. วัตถุประสงค์มูลฐานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.1 การบูรณาการและประสานงานแผนงานด้านความมั่นคงของทุกส่วนราชการในการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศ
๓.2 การบูรณาการและประสานงานกับทุกภาคส่วนในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.3 การบูรณาการประสานงานด้านการข่าวและประสานการปฏิบัติในด้านการปฏิบัติการ
ข่าวสาร เพื่อประเมินภัยคุกคามในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๓.4 การจัดตั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และองค์กรสื่อสารมวลชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ด้าน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนความรักความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ
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๔. แนวความคิดทางยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.1 การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.2 การสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.3 การประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนใน
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.4 การเสริมสร้างความรักสามัคคีและความปรองดอง ไม่แบ่งแยกแบ่งฝ่ายของคนในชาติ
๔.5 การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบโดย
การใช้ประโยชน์จากกลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั้งโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์
๕.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล
และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1 มีกลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และ
แก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน
1.2) จานวนของเครือข่ายประชารัฐระดับพื้นที่
2) กลยุทธ์
2.1) พัฒนาและสร้างกลไกด้านความมั่นคงภายในประเทศและระบบการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
2.2) เสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนและสั ง คมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ
2.3) ส่ง เสริม การสร้า งเครือ ข่า ยประชารัฐ เพื่ อ ป้อ งกั นและแก้ ไ ขปัญ หา
ความมั่นคงภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นที่
๕.1.2 เป้าประสงค์ที่ 2 สังคมมีความมั่นคงและประชาชนมีความปลอดภัย
1) ตัวชี้วัด
1.1) จานวนเหตุรุนแรงที่เป็นภัยคุกคามลดลง
1.2) จานวนกิจกรรมการพัฒนาในมิติต่างๆ
2) กลยุทธ์
2.1) เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้อานาจตามกฎหมาย
2.2) ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
2.3) เสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและประชาชนในการดาเนินชีวิตและ
กิจกรรมอย่างปกติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ
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๕.1.3 เป้าประสงค์ที่ 3 มีความพร้อมเผชิญต่อภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ในระดับชาติและระดับพื้นที่ในทุกรูปแบบ
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความเข้าใจในแผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม
1.2) ปริมาณการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง
2) กลยุทธ์
2.1) พั ฒ นาและจั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
2.2) พัฒนาศักยภาพกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
2.3) ส่ง เสริม ความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเตรียมเผชิญ กับเหตุการณ์
ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ
๕.1.4 เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
1) ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
2) กลยุทธ์
2.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2.2) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๕.1.5 เป้าประสงค์ที่ 5 มีการพัฒนาบุคลากร
1) ตัวชี้วัด
1.2) ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
1.3) จานวนคู่มือการปฏิบัติงาน
2) กลยุทธ์
2.1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2) จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน
2.3) ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
๕.1.6 เป้าประสงค์ที่ 6 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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2) กลยุทธ์
พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในทุกด้าน
๕.1.7 เป้าประสงค์ที่ 7 มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
1.2) ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
2) กลยุทธ์
2.1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2.2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๕.1.8 แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก : การอานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
2) แผนงานแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กิจกรรมหลัก : การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก : การอานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด
4) แผนงานป้องกันและฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก : การผนึก กาลัง ป้อ งกัน และปราบปรามการบุก รุก ทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่า
5) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : การบูรณาการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) แผนงานรองรั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากข้ อ ตกลงและพั น ธกรณี ร ะหว่ า ง
ประเทศต่อความมั่นคงภายใน
กิจกรรมหลัก :
6.1) การบูรณาการเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิดกฏหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
6.2) การบูรณาการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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๕.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจ
เป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.2.1 เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้ง เตือนข่าวด้านความมั่นคง
ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
1) ตัวชี้วัด
จานวนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2) กลยุทธ์
2.1) มีการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนที่ทันเวลาและ
เชื่อถือได้
2.2) พัฒนาระบบข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในประเทศ
๕.2.2 เป้าประสงค์ที่ ๒ มีกลไกการบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วน
1) ตัวชี้วัด
1.1) จานวนครั้งของการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าว
1.2) ปริมาณข่าวสารที่มีการบันทึกในฐานข้อมูล
2) กลยุทธ์
2.1) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน
2.2) จัดทาแผนงานด้านการข่าวแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
ประชาคมข่าวกรอง
2.3) การจัดระบบ/พัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๕.2.3 เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
1) ตัวชี้วัด
1.1) จานวนของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
1.2) ปริมาณข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2) กลยุทธ์
2.1) การจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
2.2) พั ฒ นาระบบการท างานด้ า นเครื อ ข่ า ยข่ า วภาคประชาชนที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศได้
๕.2.4 เป้าประสงค์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
1) ตัวชี้วัด
บุคลากรด้านการข่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
2) กลยุทธ์
2.1) พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สมรรถนะบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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2.2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๕.2.5 เป้าประสงค์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
1) ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) กลยุทธ์
2.1) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2.2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๕.2.6 เป้าประสงค์ที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2) ผู้ใช้ระบบได้รับฝึกอบรมความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
2) กลยุทธ์
2.1) จั ด ให้ มี ร ะบบงานสารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวได้
2.2) ส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕.2.7 แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก :
1.1) การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
1.2) การอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
2) แผนงานแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
กิจกรรมหลัก : การอานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ
ของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
5.3 ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบัน หลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.3.3 เป้าประสงค์ที่ 1 มีความจงรักภักดี ความรักสามัคคี และร่วมปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติโดยพลังประชารัฐ
1) ตัวชี้วัด
1.1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
1.2) ระดับความสาเร็จในการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
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2) กลยุทธ์
2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ เข้าใจบทบาท
ความสาคัญ และคุณค่าของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
2.3) ส่ง เสริมกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความเข้ าใจในความสาคัญ ของ
เอกราชของชาติโดยพลังประชารัฐ
2.4) ส่ง เสริ มการเรีย นรู้ ค วามส าคัญ ของประวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไ ทยให้ เ กิ ด
ความรักและหวงแหนในเอกราชของชาติ
2.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของหลักศาสนาทุกศาสนา
2.6) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม
5.3.4 เป้าประสงค์ที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หลักการทรงงาน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไ ด้รับการส่ง เสริม ขยายผล และนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
1) ตัวชี้วัด
1.1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
1.2) ร้อยละของประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ
2) กลยุทธ์
2.1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และขยายผลความส าเร็ จ ของโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริไปสู่ทุกภาคส่วนและประชาชน
2.2) สร้างความร่วมมือกับ กลุ่ม เครือ ข่ายเพื่อส่ ง เสริม การจัด การเรียนรู้
หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดาริของสถาบันพระมหากษัตริย์
5.3.5 เป้าประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
1) ตัวชี้วัด
1.1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ในการลด
ความขัดแย้งในสังคม
1.2) ระดับความสาเร็จกิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี
2) กลยุทธ์
2.1) เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนาไปสู่ความรักสามัคคี
ของคนในชาติ
2.2) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของชุมชนแบบประชารัฐ
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2.3) เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4) ลดเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ
2.5) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
5.3.6 เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการฝึกอบรมบุคลากรประจาปี
1.2) ระดับความสาเร็จของการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2) กลยุทธ์
2.1) จัดทาแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจาปี
2.2) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
5.3.7 เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความสาเร็จของแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.2) ระดับความสาเร็จของแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมด้าน
Cyberspace Operation
2) กลยุทธ์
พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
Cyberspace Operation
5.3.8 แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก :
6.3) สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
6.4) อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
6.5) เสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2) แผนงานสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม
ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง
กิจกรรมหลัก :
2.1) โครงการให้ความรู้ด้า นสิทธิ มนุษยชนและหน้า ที่พลเมืองที่ ถูกต้อ ง
เหมาะสมกับสังคมไทย
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2.2) โครงการจัดตั้งศูนย์แก้ไขอาชญากรรมแบบทันท่วงที
2.3) โครงการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสั ง คมและสัง คมเสมือนจริ ง
(Social Media) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4) สร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม
2.5) คนไทยหัวใจเดียวกัน
2.6) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรและเจ้าหน้าที่ “งานปรองดอง
สมานฉันท์”
2.7) สร้างจิตสานึกรักสามัคคี
2.8) ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความปรองดอง
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.4.1 เป้าประสงค์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่
1) ตัวชี้วัด
จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) กลยุทธ์
2.1) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
2.3) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้านการข่าว
2.4) การเพิ่ มขี ดความสามารถของก าลัง ประจ าถิ่ น กาลั ง ต ารวจ ก าลั ง
ประชาชน และกลไกปกติของรัฐ
2.5) การต่อสู้ทางความคิด
5.4.2 เป้าประสงค์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นที่
1) ตัวชี้วัด
1.1) รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ต่อปี
1.2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
2) กลยุทธ์
2.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน
2.2) การพัฒนาการศึกษา
2.3) การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
5.4.3 เป้าประสงค์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
1) ตัวชี้วัด
จานวนเหตุการณ์ที่แสดงถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของชุมชน
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2) กลยุทธ์
2.1) การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน และประชาชนกับเจ้าหน้าที่
2.2) การส่ ง เสริ ม การเรี ย น การสอนภาษาไทย ภาษามลายู ก ลาง
ภาษามลายู ถิ่ น และภาษาต่ า งประเทศ
5.4.4 เป้าประสงค์ที่ 4 การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เ กื้อ กูล ต่อ การพูด คุย เพื่อ สัน ติสุข
จัง หวั ดชายแดนภาคใต้
1) ตัวชี้วัด
จานวนครั้งของการพูดคุยระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่าง
2) กลยุทธ์
2.1) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข
2.2) การแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นที่
5.4.5 เป้าประสงค์ที่ 5 การอานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ
1) ตัวชี้วัด
จานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) กลยุทธ์
2.1) การอานวยความยุติธรรมในพื้นที่
2.2) การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2.3) การสร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
5.4.6 แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1) แผนงานเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
กิจกรรมหลัก :
1.1) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.2) การอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก : การอานวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3) แผนงานพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก :
3.1) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3.2) การเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน
3.3) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
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4) แผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก :
4.1) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
4.2) งานกาลังพลและการดาเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๕.๑ เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
1) ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
2) กลยุทธ์
2.1) ปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากาลัง ของกองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2.2) พัฒนาและจัด ทาระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความร่วมมือทั้ ง
ภายในประเทศและความร่วมมือระห่างประเทศ
2.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารให้ทั นสมั ยและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
2.5) พัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรให้มีความต่อเนื่อง
2.6) พัฒนาและปรับปรุงการจัดทางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ
2.7) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2.8) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
๕.๕.๒ เป้าประสงค์ที่ 2 ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาหน่วย
1.2) จานวนเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
1.3) จานวนรายงานการศึกษาวิจัย
2) กลยุทธ์
2.1) ส่ง เสริ มการศึก ษาวิจั ยเพื่ อการพัฒ นา เช่น ศึก ษาวิจั ยเกี่ย วกั บภั ย
คุกคามรูปแบบใหม่ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการรักษาความมั่นคงภายในของต่างประเทศ
2.2) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๕.๕.๓ เป้าประสงค์ที่ 3 แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี
1) ตัวชี้วัด
1.1) ระดับ ความสาเร็ จของการจั ดท าแผนแม่บ ทการรัก ษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักร 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
1.2) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นความมั่ น คง
ระดับชาติและระดับพื้นที่
2) กลยุทธ์
2.1) จั ด ท าแผนแม่ บ ทความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร 20 ปี และ
แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2) สร้ า งกลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ท การรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในประเทศ 20 ปี และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่
๕.๕.๔ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก :
1) โครงการศึกษาวิจัย การวางระบบการเตรีย มความพร้อมเพื่อรองรับ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ
2) โครงการจัดตั้ง หน่วยงานรองรับการปฏิบัติ ตามแผนแม่บทการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี
3) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเสริมการปฏิบัติ ด้านความมั่นคง
ระดับชาติและระดับพื้นที่

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

วิสัยทัศน์

กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

พันธกิจ 1

พันธกิจ 2

พันธกิจ 3

พันธกิจ 4

วางแผน อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน
และแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทา
เหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทุกรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ปกป้ อ งสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละสร้ า งความรั ก สามั ค คี
ของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
ดาเนินการอื่น ตามที่กฏหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากภายนอก
ประเทศ

พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลือ่ นการปฏิบัติทที่ ันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

สังคมมีความมั่นคง
และประชาชนมีความปลอดภัย

มีความพร้อมเผชิญต่อเหตุการณ์
ที่เป็นภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคาม
ความมัน่ คงภายในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ในทุกรูปแบบ

การพั ฒนา
องค์ก ร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผล
ตามพั นธกิ จ

บูรณาการการวางแผน อานวยการ
ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คุ ณ ภาพ
การให้บ ริการ

ยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 2560-2564

แผนที่ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ทอี่ าจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือน
ข่าวด้านความมั่นคงภายในประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ

มีความจงรักภักดี ความสามัคคี
และร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ
โดยพลังประชารัฐ

มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

มีกลไกการบูรณาการด้านข่าวกับทุกภาคส่วน
และการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน
มีกลไกการขับเคลือ่ นการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์
ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพืน้ ที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์
ได้รับการส่งเสริม ขยายผล และนาไปประยุกต์ใช้
อย่างเป็นรูปธรรม

เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
พัฒนาศักยภาพ
การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในพื้นที่

แผนแม่บทรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี

การพั ฒนาศักยภาพของคน
และพื้น ที่

การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมพหุวัฒนธรรม
การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกือ้ กูลต่อการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
การอานวยความยุติธรรม
สิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ

มีโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ

มีการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบบริหารจัดการองค์กร
มีการพัฒนาบุคลากร

มีการพัฒนาระบบบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวก

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ส่วนที่ 5

กลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการประเมินผล

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ส่วนที่ 5
กลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการประเมินผล
1. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แบ่งตามระดับของสถานการณ์ ดังนี้
1.1 สถานการณ์ปกติ
1.1.1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด 1
1.1.2 แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ทุกส่วนราชการนาแผนรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญ หาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยจัดทาแผนงาน/โครงการเสนอเป็นคาของบประมาณของส่วนราชการ เพื่อ สนับ สนุน การป้อ งกัน และ
แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ที่รับผิดชอบ
1.1.3 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะด้าน
1.2 สถานการณ์ไม่ปกติ
1.2.1 กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และได้
ประเมินสถานการณ์แล้ว มีความจาเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย จะดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒
1.2.2 หากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น และได้ประเมินสถานการณ์แล้ว มีความ
จาเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายที่มีอยู่ จะดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
1.2.3 แผนการปฏิบัติอื่นๆ ตามที่รัฐบาลกาหนด
กลไกการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
แผนปฏิบตั ิราชการ
แผนปฏิบตั ิราชการระดับสานัก
แผนปฏิบตั กิ ารเฉพาะด้าน
แผนปฏิบตั กิ ารระดับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

2. แนวทางการประเมินผล
การพิจารณาความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความสาเร็จของผลการปฏิบัติตามแผนงานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีการประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นาไปสู่การปรับปรุง วางแผน และ
กาหนดนโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 จัดทาระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและทันเหตุการณ์ โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการของแผนแม่บทฯ ตั้งแต่ในระดับหน่วยไปจนถึงระดับชาติ
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร
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2.2 กาหนดกระบวนการติ ด ตามประเมิ นผลและพั ฒ นาเครื่อ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ โดยให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกร่วมกับตัวแทนองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วม
ดาเนินการ
2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติและพิจารณาให้ความดีความชอบแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ที่มีผลงานประสบผลสาเร็จ สาหรับพื้นที่ที่ไม่ประสบผลสาเร็จ ให้รายงานเหตุผลและปัญหาอุปสรรค
3. กระบวนการติดตามประเมินผล มีดังนี้
3.1 ระดับที่ ๑ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
กลไกหรือองค์กรประสานงานและกระบวนการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับกระทรวง และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการติดตามประเมินผลที่มีผู้แทนจากส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและหรือภายนอก กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ
3.2 ระดับที่ ๒ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยแต่ง ตั้ง
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการดาเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ กาหนด ซึ่ ง มี ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องในกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมเป็นกรรมการฯ
3.3 ระดับที่ ๓ การติด ตามประเมิน ผลและสารวจความพึง พอใจในระดับพื้น ที่ต่อ การ
ดาเนินงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้ง ในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์
แนวทาง กลไกและการประสานงาน รวมทั้ง ผลสัม ฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นในภาพรวมและในแต่ละพื้นที่ โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรภายนอกที่เป็นกลาง
4. กรอบการประเมินผลการดาเนินงานของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดาเนินการประเมินผลตามหลักวิชาการโดย
ยึดหลักการ “ประเมินเพื่อการพัฒนา” และโดยแจ้งเตือน เสนอแนะ ชี้ข้อบกพร่องและแนวทางในการแก้ไข
ต่อผู้บั ง คับบั ญชาในการปรับ ปรุงพั ฒนาการดาเนินงานต่ อไป ทั้ง นี้ ในการประเมิน ผลจะเน้นการประเมิ น
ประสิทธิภาพการทางานด้านบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในทุกระดับ และประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ดาเนินโครงการของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
4.1 ระดับที่ ๑ การติดตามประเมินผลในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อทราบความ
คืบหน้าในการทางานและการบรรลุเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ รวมทั้ง ปัญ หาอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตามประเมินผลที่มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ องทั้ ง ภายในและหรื อภายนอก กองอานวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กรร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ
4.2 ระดับ ที่ ๒ การติด ตามประเมิน ผลในระดับ ปฏิบัติการ เพื่อ ทราบผลสัม ฤทธิ์ใ นการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกเฉพาะแผนงาน โครงการที่สาคัญและสารวจความพึงพอใจของ
กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ยุ ท ธศำสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ต่อการดาเนินงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ได้แก่
4.2.1 การประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค และกองอานวยการรัก ษาความมั่น คงภายในจัง หวัด ตามดัช นีชี้วัดขั้น ตอนการปฏิบัติง าน
(Milestone) และดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ที่กาหนดในคู่มือการประเมินผลโดยเป็นการบูรณาการของ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 การประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานของโครงการต่างๆ เน้นที่การประเมินผล
ลัพ ธ์ของโครงการต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแต่ละโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปีของ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสารวจความพึง พอใจของประชาชน รวมถึง เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยอาจจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ประเมินภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยและ
ประเมินผล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4.3 ระดับที่ ๓ การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รการด าเนิ น งานและยุ ท ธศาสตร์ ข องกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ได้แก่
4.3.1 การวิ จั ยโดยจั ดจ้ างสถาบั นการศึ กษาหรื อสนั บสนุ นงบประมาณให้ ส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการวิจัยเฉพาะเรื่องที่เป็นความต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือตามสถานการณ์ที่มีความ
จาเป็น ต้องการทราบข้อมูลในการตกลงใจ หรือแนวทางในการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็นสาคัญ
4.3.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนาผลที่ได้จากการวิจัยและการประเมินผล
มาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
มีขั้นตอนในการปฏิบัติตามภาพ
๑.ประชุมทาข้อตกลงกับ
หน่วยรับการประเมิน

๒.กอ.รมน.ส่วนกลาง
กอ.รมน.ภาค และ
กอ.รมน.จังหวัด
ทารายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment
Report : SAR)

๖.หน่วยนาข้อมูลไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๓.ส่วนงานประเมินผล
รวบรวม

๔.คณะกรรมการฯ และ
ชุดติดตามฯ( ทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง) ลงพื้นที่
ประเมินผล ตรวจสอบ
และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

๕.วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
และรายงาน ผอ.รมน.

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ภาคผนวก

กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในรำชอำณำจั ก ร

ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
(1) มีกลไกการ
(1) ระดับความสาเร็จของ (1) พัฒนาและสร้างกลไกด้านความมั่นคงภายในประเทศ
สขว.ฯ
ทุกกลุ่มงาน,
ขับเคลื่อนการป้องกัน แผนงาน/โครงการแบบ
และระบบการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้พร้อม
สนย.ฯ
กอ.รมน.ภาค 1-4
ปราบปราม ระงับยับยั้ง บูรณาการจากทุกภาคส่วน เผชิญสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
สมท.ฯ
และแก้ไขบรรเทา
(2) เสริมสร้างให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เหตุการณ์ที่อาจเป็นภัย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามด้าน
หรือเป็นภัยต่อความ
ความมั่นคงภายในประเทศ
มั่นคงภายในประเทศ
ระดับชาติและระดับ (2) จานวนของเครือข่าย (3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อป้องกันและ
พื้นที่
ประชารัฐระดับพื้นที่
แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นที่
(2) สังคมมีความมั่นคง (1) จ านวนเหตุ รุ น แรงที่ (1) เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้
และประชาชนมีความ เป็นภัยคุกคามลดลง
อานาจตามกฎหมาย
ปลอดภัย
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
(2) จานวนกิจกรรมการ
พัฒนาในมิติต่างๆ

สขว.ฯ
สนย.ฯ
สมท.ฯ

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 นโยบายรัฐบาล
 ประเด็นปฏิรูป
ของ คสช.
 วาระการปฏิรูป
ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4 ของ สปช.

(3) เสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและประชาชนในการ
ดาเนินชีวิตและกิจกรรมอย่างปกติเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ
ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

45

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

(3) มีความพร้อมเผชิญ
ต่อภัยคุกคามหรืออาจ
เป็นภัยคุกคามความ
มั่นคงในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ในทุก
รูปแบบ

(1) ระดับความเข้าใจใน
แผนงาน/โครงการเตรียม
ความพร้อมเผชิญกับภัย
คุกคาม

(1) พัฒนาและจัดทาแผนเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
(2) พัฒนาศักยภาพกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

(2) ปริมาณการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนลดลง

(3) ส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเตรียมเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ภายในประเทศ

(4) มีการพัฒนาระบบ ระดับความสาเร็จของ
การบริหารงานที่มี
แผนงาน/โครงการ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
ทุกสานักฝ่าย
ทุกกลุ่มงาน,
อานวยการ กอ.รมน. ภาค 1-4

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการภายในที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทุกสานักฝ่าย
ทุกกลุ่มงาน,
อ
านวยการ
และทันสมัย
กอ.รมน. ภาค 1-4
(2) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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(5) มีการพัฒนา
บุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
(1) ระดับความสาเร็จของ (1) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรและพั ฒ นาระบบการ สบค.ฯ
ทุกกลุ่มงาน,
การจัดทาแผนการพัฒนา บริหารทรัพยากรบุคคล
สนย.ฯ กอ.รมน. ภาค 1-4
บุคลากร
(2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(2) จานวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน

(6) มีการพัฒนาระบบ ระดับความสาเร็จของ
พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงาน/โครงการพัฒนา สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน
และการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สบป.

ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

(7) มีการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวก

สบป.

ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

(1) ระดับความสาเร็จของ (1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์
(2) ระดับความสาเร็จของ (2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

(๑) ระบบติดตาม
จานวนข่าวสารที่มี
ตรวจสอบ และแจ้ง
ประสิทธิภาพที่สามารถ
เตือนข่าวด้านความ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
มั่นคงภายในประเทศที่
มีประสิทธิภาพ
(๒) มีกลไกการ
(1) จานวนครั้งของการ
บูรณาการด้านการข่าว ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
กับทุกภาคส่วน
ด้านการข่าว
(2) ปริมาณข่าวสารที่มี
การบันทึกในฐานข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
กลยุทธ์
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
(1) มีการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือน สขว.ฯ
ทุกกลุ่มงาน,
ที่ทันเวลาและเชื่อถือได้
ศตส.ฯ กอ.รมน. ภาค 1-4
(2) พัฒนาระบบข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในประเทศ
(1) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุก
ภาคส่วน

สขว.ฯ
ศตส.ฯ

(2) จัดทาแผนงานด้านการข่าวแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายในประชาคมข่าวกรอง
(3) การจัดระบบ/พัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูล

(๓) มีระบบเครือข่าย
ข่าวประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ

(1) จานวนของเครือข่าย
ข่าวภาคประชาชน
(2) ปริมาณข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้

(1) การจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบการทางานด้านเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศได้

สขว.ฯ
สมท.ฯ
ศตส.ฯ

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ทุกกลุ่มงาน,
สังคมแห่งชาติ
กอ.รมน. ภาค 1-4
 นโยบายรัฐบาล
 ประเด็นปฏิรูป
ของ คสช.
 วาระการปฏิรูป
ของ สปช.
ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

(๔) พั ฒ นาบุ ค ลากร บุคลากรด้านการข่าว
ด้านการข่าว
ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

(1) พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๕) พัฒนาระบบ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

(1) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

(๖) การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

(1) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(2) ผู้ใช้ระบบได้รับ
ฝึกอบรมความรู้ที่จาเป็น
ต่อการใช้งานอย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี

(1) จัดให้มีระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวได้

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สขว.ฯ
ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
สขว.ฯ

ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

สขว.ฯ
สบป.ฯ

ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

(2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

(2) ส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าประสงค์
(1) มีความจงรักภักดี
ความรักสามัคคี และ
ร่วมปกป้องสถาบัน
หลักของชาติโดยพลัง
ประชารัฐ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

(1) ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ
เข้าใจบทบาทความสาคัญ และคุณค่าของสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(2) ระดับความสาเร็จใน
การสร้างจิตสานึกให้กับ
ประชาชน

(2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย
(3) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความเข้าใจใน
ความสาคัญของเอกราชของชาติโดยพลังประชารัฐ
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้ความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยให้เกิดความรักและหวงแหนในเอกราชของชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สมท.ฯ
กลุ่มงานที่ 1
และทุกกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 นโยบายรัฐบาล
 ประเด็นปฏิรูป
ของ คสช.
 วาระการปฏิรูป
ของ สปช.

(5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของหลักศาสนาทุก
ศาสนา
(6) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม
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เป้าประสงค์
(2) โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ หลักการ
ทรงงาน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
องค์ความรู้ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้รับ
การส่งเสริม ขยายผล
และนาไปประยุกต์ใช้
อย่างเป็นรูปธรรม
(3) เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชาติและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลความสาเร็จของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไปสู่ทุกภาคส่วนและ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สมท.ฯ
กลุ่มงานที่ 1
และทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้อยละของประชาชน (2) สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ
ที่เข้าใจและให้ความ
จัดการเรียนรู้หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ร่วมมือ
พอเพียง และแนวพระราชดาริของสถาบันพระมหากษัตริย์

(1) ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ในการ
ลดความขัดแย้งในสังคม
(2) ระดับความสาเร็จ
กิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลัง
ความสามัคคี

(1) เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนาไปสู่
ความรักสามัคคีของคนในชาติ
(2) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของ
ชุมชนแบบประชารัฐ
(3) เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
(4) ลดเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ
(5) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน

สมท.ฯ

กลุ่มงานที่ 1
และทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์
(4) พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

(1) ระดับความสาเร็จของ (1) จัดทาแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจาปี
แผนงาน/โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรประจาปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สมท.ฯ
กลุ่มงานที่ 1
สบค.ฯ
และทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(2) ระดับความสาเร็จของ (2) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การประสานงานกับส่วน (Career Path)
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
(5) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

(1) ระดับความสาเร็จของ (1) พัฒนาและจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แผนการพัฒนาระบบ
สื่อสารเพื่อสนับสนุน Cyberspace Operation
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

สมท.ฯ
สบป.ฯ

กลุ่มงานที่ 1
และทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

(2) ระดับความสาเร็จของ
แผนการพัฒนาแผนงาน/
โครงการฝึกอบรมด้าน
Cyberspace Operation
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์
(1) เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในพื้นที่

ตัวชี้วัด
จานวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์
(1) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สนย.ฯ
กลุ่มงานที่ 5
และสานัก
และ กอ.รมน.
อื่นที่มีส่วน
ภาค 4 สน.
เกี่ยวข้อง

(3) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้านการข่าว
(4) การเพิ่มขี ดความสามารถของก าลัง ประจ าถิ่น กาลั ง
ตารวจ กาลังประชาชน และกลไกปกติของรัฐ
(5) การต่อสู้ทางความคิด
(2) การพัฒนา
ศักยภาพของคนและ
พื้นที่

(1) ร ายไ ด้ ต่ อ หั ว ขอ ง (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนในพื้นที่ต่อปี
(2) การพัฒนาการศึกษา
(2) ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ

(3) การสนับสนุ นส่ง เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา

สนย.ฯ
และสานัก
อื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานที่ 5
และ กอ.รมน.
ภาค 4 สน.

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 นโยบายรัฐบาล
 ประเด็นปฏิรูป
ของ คสช.
 วาระการปฏิรูป
ของ สปช.
 นโยบายการ
บริหารและ
การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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(3) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
สังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จานวนเหตุการณ์ที่แสดง
ถึงความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมของชุมชน

กลยุทธ์
(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับเจ้าหน้าที่
(2) การส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาไทย ภาษามลายู
กลาง ภาษามลายูถิ่น และภาษาต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
สนย.ฯ
กลุ่มงานที่ 5
และสานัก
และ กอ.รมน.
อื่นที่มีส่วน
ภาค 4 สน.
เกี่ยวข้อง

(4) การสร้างสภาวะ จานวนครั้งของการพูดคุย (1) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข
สนย.ฯ
แวดล้อมที่เกื้อกูลต่อ ระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่าง
และสานัก
การพูดคุยเพื่อสันติสุข
(2) การแสวงหาความร่วมมือกั บภาคประชาสัง คม ภาค อื่นที่มสี ่วน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกี่ยวข้อง
ประชาชนในพื้นที่

กลุ่มงานที่ 5
และ กอ.รมน.
ภาค 4 สน.

(5) การอานวยความ จ านวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ (1) การอานวยความยุติธรรมในพื้นที่
สนย.ฯ
ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เกี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด
และสานัก
และการสร้างความเข้าใจ สิทธิมนุษยชน
(2) การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการคุ้มครอง อื่นที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง
สิทธิและเสรีภาพ

กลุ่มงานที่ 5
และ กอ.รมน.
ภาค 4 สน.

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(3) การสร้ า งความเข้ า ใจ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ระบวนการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
สร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

(1) ปรับปรุงโครงสร้าง ระดับความสาเร็จของ
และระบบการบริหาร แผนงาน/โครงการ
จัดการองค์กร
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์
(1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
(2) พัฒนาและจัดทาระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความ
ร่วมมือทั้งภายในประเทศและความร่วมมือระห่างประเทศ
(3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ทันสมัยและครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
(5) พัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรู้องค์กร
ให้มีความต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ
ทุกสานักฝ่าย
ทุกกลุ่มงาน,
อานวยการ กอ.รมน. ภาค 1-4

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 นโยบายรัฐบาล
 ประเด็นปฏิรูป
ของ คสช.
 วาระการปฏิรูป
ของ สปช.
 นโยบายการ
บริหารและ
การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

(6) พัฒนาและปรับปรุงการจัดทางบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ
ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(7) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
(8) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
(2) ศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริมศักยภาพการ
รักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ

(1) ระดับความสาเร็จของ (1) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เช่น ศึกษาวิจัย
การจัดทาแผนพัฒนา
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการ
หน่วย
รักษาความมั่นคงภายในของต่างประเทศ
(2) จานวนเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา
(3) จานวนรายงานการ
ศึกษาวิจัย

(3) มีแผนแม่บทการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
20 ปี

สนย.ฯ

ทุกกลุ่มงาน,
กอ.รมน. ภาค 1-4

(2) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(1) ระดับความสาเร็จของ (1) จัดทาแผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายใน
การจัดทาแผนแม่บทการ ราชอาณาจักร 20 ปี
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี

สนย.ฯ
ทุกกลุ่มงาน,
และสานัก กอ.รมน. ภาค 1-4
อื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยประสาน
สานักฝ่าย
การปฏิบัติ/
อานวยการ
หน่วยปฏิบัติ

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน
ที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ ภายใต้แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี
(๒) ระดับความสาเร็จของ (3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน
การดาเนินการตามแผน ความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่ ภายใต้แผนแม่บท
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง การรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี
ระดับชาติและระดับพื้นที่

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๕๘

กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๕๙

กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๖๐

กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร

ยุ ท ธศาสตร์ กอ.รมน. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๖๑

กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๗๔๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๔๙
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