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ค าน า 
 
 

ความมั่นคงของชาติเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและ  
คนในสังคมอยู่ดีมีสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัย
คุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึงได้มีการประเมินและ
วิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ การศึกษาแนวคิดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เก่ียวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  

 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือก าหนดแผนงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนและประสานบูรณาการการด าเนินงานให้เกิด 
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมี 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยติดตามผลการด าเนินงาน  

 

ดังนั้น ความส าเร็จของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
จ าเป็นต้องได้รับการผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม ประสาน และ บูรณาการการด าเนินงาน  
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป  

 
 

 
         ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
                ส านักนายกรัฐมนตรี



 

 

สารบัญ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

            หน้า 
ส่วนที่ ๑ : บทน า          ๑ – ๒ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล         ๑ 
๑.๒ กระบวนการการจัดท า        ๒ 
 

ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์และบริบทความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)    ๓ – ๘ 
 

ส่วนที่ ๓ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ     ๙ – ๓๑ 

๓.๑ กรอบแนวคิด         ๙ 
๓.๒ นิยามศัพท์          ๑๒ 
๓.๓ ผลประโยชน์แห่งชาต ิ        ๑๒ 
๓.๔ วัตถุประสงค์แห่งชาติ         ๑๒ 
๓.๕ วิสัยทัศน ์          ๑๓ 
๓.๖ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ        ๑๓ 
๓.๗ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ      ๑๕ 
 ๓.๗.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์      ๑๕ 
 ๓.๗.๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง   ๑๖ 
 ๓.๗.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ    ๑๗ 
                   ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๗.๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ     ๑๘ 
 ๓.๗.๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ     ๑๘ 
 ๓.๗.๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง      ๒๐ 
 ๓.๗.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๑ 
 ๓.๗.๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง      ๒๒ 
 ๓.๗.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์     ๒๓ 
 ๓.๗.๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     ๒๔ 
 ๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต    ๒๔ 
 ๓.๗.๑๒ การรักษาความม่ันคงพ้ืนทีช่ายแดน     ๒๕ 
 ๓.๗.๑๓ การรักษาความม่ันคงทางทะเล      ๒๕ 
 ๓.๗.๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ    ๒๖ 



 

ร่าง นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

 

 

            หน้า 
 ๓.๗.๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์    ๒๗ 
 ๓.๗.๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ    ๒๘ 
 ๓.๗.๑๗ การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน      ๒๙ 
 ๓.๗.๑๘ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า     ๒๙ 
 ๓.๗.๑๙ การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓๐ 

 

ส่วนที่ ๔ : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   ๓๒  
 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง ๓๒ 
 ๔.๒ การก าหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ    ๓๒ 
  ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship Project)     
 

ภาคผนวก  
 ก : ร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์ ๑ – ๒ 
  หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง การก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับ 
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 ข : การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ       ๓ – ๕ 
 

---------------------------------------------- 



 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  หน้า ๑ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
ส่วนที่ ๑ : บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร 
การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 

 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ มาตรา ๑๔ 
บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ต้องมีสาระครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ 
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้สอดคล้อง
ต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และ
อย่างน้อยต้องก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี้          
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข ๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว 
ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี ใช้เป็นกรอบแนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง  
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือ ก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือ การปฏิบัติราชการอ่ืนใด ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์ หรือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือ การก าหนดโครงการให้เป็นไปตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
 
 



 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  หน้า ๒ 

 

๑.๒ กระบวนการจัดท า 
 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ (๒) บัญญัติให้ ส านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และ มาตรา ๑๓ วรรคสอง บัญญัติให้ในการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและของประชาชนด้วย รวมถึง
มาตรา ๑๓ วรรคสาม บัญญัติให้การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การรับ  งความคิดเห น

หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง

หน่วยงานของรัฐ นพื นที่ (จังหวัด)

ภาควิชาการ ผ ้ทรงคุณวุ ิ

ภาค ระชาชน

คณะอนุกรรมการการจัดท านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

รองเลขา ิการ สมช. เ  น ระ าน

คณะกรรมการร้อยกรองงานของ สมช.
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ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์และบริบทความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
๒.๑ ความเ ลี่ยนแ ลงของบริบทความม่ันคง นระดับโลก 

   ๒.๑.๑ การเมืองระหว่าง ระเทศ  การเมืองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่หลายขั้วอ านาจ       
โดยสหรัฐอเมริกา ต้องเผชิญกับการท้าทายจากรัสเซียและจีน นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของขั้วอ านาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก 
คือ กลุ่ม BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งก าลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 
เพ่ิมมากขึ้นและมีท่าทีต้องการมีส่วนก าหนดกรอบกติกาของโลก  โดยมีความเคลื่อนไหวที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจและ 
การเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นการท้าทายและสร้างดุลอ านาจใหม่ และมีแนวโน้มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก 
ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินนโยบายด้วยความอ่อนตัว 
ในการก าหนดท่าทีเพ่ือรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจต่างๆ นอกจากนี้ ปัจจัยความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาส าคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหา
แหล่งพลังงานใหม่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภัยธรรมชาติที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น  ท าให้จ าเป็นต้องมีความร่วมมือ 
ในระดับนานาชาติเพ่ือเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรวมถึงจะน ามาสู่การก าหนดกรอบกติกาใหม่ที่มหาอ านาจอาจเข้ามา
แทรกแซงประเทศอ่ืนๆ และใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า 
   ๒.๑.๒ การครอบครองอาวุ นิวเคลียร์และอาวุ ท าลายล้างส ง การขยายอิทธิพลและการพัฒนา 
ขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท าลายล้างสูงเป็นปัจจัยน าไปสู่ความตึงเครียดและความหวาดระแวง
ระหว่างกัน ส่งผลให้ปัญหาการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท าลายล้างสูง การลักลอบขนถ่ายวัสดุ/อุปกรณ์  
ที่สามารถน าไปผลิตเป็นอาวุธ รวมถึงการน าเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาวุธดังกล่าวเบี่ยงเบนไปใช้  
โดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ท าให้เป็นข้อห่วงกังวลและประเด็นปัญหาที่ประชาคมระหว่างประเทศต้องร่วมมือกันด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)  
มีความพยายามผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศ ด าเนินการ ดังนี้ ๑) สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของประเด็นความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในระดับรัฐบาล ๒) มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ 
ภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ๓) ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนติดกัน และ ๔) สนับสนุนให้เกิดการฝึกซ้อมการตรวจจับการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์และรังสี 
 

  ๒.๒ ความเ ลี่ยนแ ลงของบริบทความม่ันคง นระดับภ มิภาค 
   ๒.๒.๑ การขยายอิท ิพลและบทบาทของ ระเทศมหาอ านาจต่อภ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ต้ 
มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ ทั้งใน
รูปแบบของการใช้พลังอ านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตน  ดังเช่น นโยบายข้อริเริ่ม
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ [The Silk Road Economic Belt and  
the 21st Century Maritime Silk Road (Belt and Road Initiative: BRI หรือ One Belt One Road)] ของจีนซึ่ง
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มีเป้าหมายเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และยุโรป นั้น 
อาจเป็นผลให้จีนพยายายามขยายอิทธิพลทางการเมืองและการทูตต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว และมีแนวโน้มน าไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถใช้ข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ใน
การเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะโครงกา รระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่สามารถเชื่อมโยงกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 
   ๒.๒.๒ การขยายตัวของความสัมพัน ์ระหว่าง ระเทศ นระดับภ มิภาค พัฒนาการของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่จะมีความเชื่อมโยงและรวมตัวกันมากขึ้นภายใต้ “ประชาคมอาเซียน” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งทางด้านการเมือง 
ความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม ตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการ 
ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพ่ิมโอกาสการติดต่อเชื่อมโยงผ่านเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมเป็นความท้าทายโดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิกยังมี ลักษณะการปกครอง 
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การสร้างความเป็นประชาคมและการเปิดกว้างของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรีท าให้  
มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
ในภูมิภาค และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
   ๒.๒.๓ ความขัดแย้งทางดินแดนและการ ช้ก าลังทางการทหาร ยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจและ  
ความหวาดระแวงที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  แต่สามารถจ ากัดขอบเขตและระดับ
ความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพ้ืนที่  โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด กันและ      
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน  รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคและประชาคม
อาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ภายใน 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน และบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค และการที่ประเทศไทยมีชายแดน 
ทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศโดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและ 
อาณาเขตทางทะเลระหว่างกัน รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพ่ิมงบประมาณทางทหารของประเทศในภูมิภาค จึงยังคง 
มีความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การใช้ก าลังทหารต่อกัน หากเกิดความขัดแย้งรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกัน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒.๔ ความม่ันคงและผล ระโยชน์ทางทะเล  ปัจจุบันผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่า
สูง  และในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลให้มหาอ านาจต่างๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกล่าว  
ทั้งนี้ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล  
ปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล 
ปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลโดยเฉพาะสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สองทางที่มีความเสี่ยงจะ
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น าไปใช้ในการผลิตอาวุธท าลายล้างสูง การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการกระท าอันเป็นโจรสลัดอันอาจส่งผล
ให้มีความเสี่ยงต่อการสร้างดุลยภาพในการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

๒.๓ ความเ ลี่ยนแ ลงของบริบทความม่ันคงภาย น ระเทศ 
   ๒.๓.๑ ความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันฯ  
ได้เพ่ิมระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง  ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ มาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง 
ตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพ่ือดูหมิ่นใส่ร้ายอันเป็นการบ่อนท าลายต่อสถาบันฯ และการปรากฏแนวคิด 
ในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันฯ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ
และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว น ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มต่างๆ ในสังคม ประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อ
สถาบันฯ ถูกลดทอนลง เนื่องจากขาดความเข้าใจ ความตระหนักรู้อย่างถูกต้องแท้จริงถึงความส าคัญของสถาบันฯ  
ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย 
   ๒.๓.๒ ความขัดแย้งของคนภาย น ระเทศ พัฒนาการทางการเมืองของไทยที่ผ่านมามีทิศทางที่น า
สังคมไทยวิวัฒน์ไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะ
การกระจายความมั่งคั่งและอ านาจจัดการทรัพยากรส าคัญ โดยประชาชนแสดงออกด้วยการใช้สิทธิทางการเมืองและ
เสรีภาพพลเมืองในการเลือกตั้ง และการปกป้องสิทธิของตนหรือสิทธิของชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่สังคมไทยก าลังอยู่ใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  โดยที่ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้าง 
จากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโลกทัศน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มคน 
ในสังคม เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมาการเคลื่อนไหว  
ทางการเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสุดโต่งทางการเมืองส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน าไปสู่  
ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น  และโดยที่ความอดทนอดกลั้นของคนกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมมีแนวโน้มลดต่ าลง ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงเป็นจุดเปราะบางในการรักษาเอกภาพ
ของชาติและการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย หากการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการแก้ไขรากเหง้า 
ของปัญหาความขัดแย้งยังคงไม่บรรลุผล 
   ๒.๓.๓ ความ ม่สงบ นจังหวัดชายแดนภาค ต้  ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิด
ขึ้นมาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ อันมีปัจจัยหลักที่ถูกน ามาเป็น
เงื่อนไขของปัญหา คือ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โดยการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่ง 
ที่มีอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยกดินแดน ได้น าเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะมาขยายผลในการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ 
ได้ปรากฏ เงื่อนไขที่ท าให้สถานการณ์ซับซ้อน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแทรกซ้อน 
บทบาทของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ และถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่
สอดคล้องกับอุดมการณ์ของผู้เห็นต่างจากรัฐ การเข้ามีบทบาทและแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศ  
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   ๒.๓.๔ ความ ม่เชื่อม่ัน นการบริหาร ระเทศตามหลักนิติ รรม  ประเทศไทยยังคงมีปัญหา 
เชิงโครงสร้างที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อม่ันในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธาของผู้น า
รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหาร ซึ่งแม้จะมีการกระจายอ านาจมากข้ึนแต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์
อ านาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจ ากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ประกอบกับการทุจริตในภาครัฐ
ขยายตัวออกไปทุกระดับส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนยอมรับ
กระบวนการทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคม 
   ๒.๓.๕   ญหายาเสพติด  ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญ ปัญหายาเสพติด 
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการท าลายศักยภาพของประชากร 
และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติด 
จากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง ในขณะที่ การลักลอบขนยาเสพติดและ 
แหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ส าคัญ 
รองลงมา คือ พ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มนักค้าจากนอกภูมิภาคเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
ในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และการล าเลียงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกภูมิภาคซึ่งการจับกุม
กระท าได้ยากขึ้นเนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของการจัดองค์กรและรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 
   ๒.๓.๖ ความเสี่ยงภัยพิบัติทาง รรมชาติ  สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมจ านวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนาประเทศ  
ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  น าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุลท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จนน าไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหา รจัดการ
วิกฤตการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูสถานการณ์ผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพ่ือจัดการ
กับภัยพิบัติดังกล่าว 
 

  ๒.๔ ความเ ลี่ยนแ ลงของบริบทความม่ันคงข้ามพรมแดน 
   ๒.๔.๑ การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ  ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความม่ันคงของชาติโดยรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านปัญหาการก่อการร้าย แรงขับเคลื่อนของ  
การต่อสู้เชิงอุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คนและกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไข
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พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบ โดยเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยผลักดันที่ส าคัญ ได้แก่ ความคับแค้น
อันเนื่องมาจากปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาให้เป็นพลังผลักดัน นอกจากนี้ การเผยแพร่แนวคิดรุนแรง 
ของกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงด ารงอยู่ ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัว
รุนแรงในพื้นทีท่ี่ได้รับแรงบันดาลใจจากต่างประเทศและการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิภาค 
โดยอาศัยช่องว่างด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศในภูมิภาค รวมถึง 
การเชื่อมโยงติดต่อและการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีโดยตรงของกลุ่มก่อการร้าย แต่ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิงและอ านวยความสะดวกในการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายทั้งในและ 
นอกภูมิภาคและการก่อความรุนแรงในเมือง 
   ส าหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอ าวุธ 
การฟอกเงิน การกระท าอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติท าได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่า  
ความเชื่อมโยงระหว่างการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถ
สู ง ขึ้ น  โดยคาดการณ์ว่ าภั ยคุกคามทั้ งจากการก่อการร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว  
การแพร่ขยายแนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกัน และการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า 
   ๒.๔.๒ การย้ายถิ่นฐานของ ระชากร  การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้านเข้าสู่
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการผลักดันและส่งกลับ
ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจ านวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง สาเหตุการย้ายถิ่นที่ส าคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ได้แก่ สถานการณ์
ภายในประเทศเพ่ือนบ้าน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลตามกฎหมาย ปัญหาการศึกษา ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย ตลอดจนปัญหาศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ ปรากฏการย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพ่ิมมากขึ้น 
โดยปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ  ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้าน  
สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
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   ๒.๔.๓ บริบทการเ ลี่ยนแ ลงที่น า  ส ่ภัยคุกคามร  แบบ หม่ อ่ืน ๆ ปัจจุบันภัยคุกคามความมั่นคง 
มีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากข้ึน ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่ประกอบด้วยทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อในโลกไซเบอร์ที่เชื่อมโยงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบเศรษฐกิจการเงินและอ่ืน ๆ มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศของโลก และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล 
ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและน้ า ปัญหาความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร ตลอดจนภัยจากโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ า ภัยคุกคามและความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและความขัดแย้ง 
กับหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อความม่ันคงทางพลังงานของไทย
ในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงแหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๓.๑ กรอบแนวคิด 
  ๓.๑.๑ กรอบแนวคิดชุดที่ ๑ ขอ้กฎหมาย 
   รัฐ รรมน ญแห่งราชอาณาจักร ทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้
มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
   พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔ บัญญัติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้ง
เตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 
   พระราชบัญญัติการจัดท ายุท ศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕  บัญญัติ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 
และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
   การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ
และแผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๓.๑.๒ กรอบแนวคิดชุดที่ ๒ น้อมน าศาสตร์พระราชาเ  นหลักการท างานด้านความม่ันคง  อาทิ ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง 
  ๓.๑.๓ กรอบแนวคิดชุดที่ ๓ การให้ความส าคัญกับความม่ันคงแบบองค์รวม (Comprehensive 
Security) ที่ให้ความส าคัญครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ไม่เฉพาะความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐ ความม่ันคงของมนุษย์ 
(Human Security) ที่ให้ความส าคัญกับการปลอดจากความหวาดกลัว (Freedom from fear) มีศักดิ์ศรี และ 
หลุ ด พ้นจากความต้ องการขั้ น พ้ืนฐานในการด าร งชี วิ ต  (Freedom from want) ความ ม่ันคงของรั ฐ  
(State Security) ที่ให้ความส าคัญกับความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ ดังนั้นความม่ันคงเ  นรากฐานส าคัญของ
การพั นา ระเทศ ห้เจริญก้าวหน้าควบค ่กับความอย ่ดี มีสุขของคน นชาติและความอย ่รอด ลอดภัย 
ของ ระเทศ โดยก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ 
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามหรือปัญหาความมั่นคง การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า การกระจาย
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รายได้ การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง เพ่ือให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๓.๑.๔ กรอบแนวคิดชุดที่ ๔ ความเชื่อมโยงยุท ศาสตร์แผนระดับชาติและยุท ศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ด้านความมั่นคง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ งและยั่ งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals: SDGs) 
  ๓.๑.๕ กรอบแนวคิดชุดที่ ๕  ระชารัฐ การส่งเสริมประชารัฐ (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น และภาควิชาการ) เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส่งเสริม/รักษาและเสริมสร้างความมั่นคง ตั้งแต่ระดับ
แผนชุมชน แผนต าบล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนกระทรวง/กรม และแผนบริหารราชการแผ่นดินและ
การน าแนวคิด Whole – of – Nation – Approach ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมด าเนินงานด้านความมั่นคง โดยประสาน
และผนึกก าลังของทุกฝ่ายในชาติ 
 ๓.๑.๖ กรอบแนวคิดชุดที่ ๖ ความม่ันคงภาย น ระเทศ  ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม 
ของประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบโดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
โดยเสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีระบบ
การเฝ้าตรวจ  เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และบริหารจัดการสถานการณต์่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ  
  ๓.๑.๗ กรอบแนวคิดชุดที่ ๗ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง ระเทศและความสัมพัน ์
ระหว่าง ทยกับนานา ระเทศ การสร้างความสมดุลและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยและแสวงความร่วมมือกับมิตรประเทศ
ในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นหุ้นส่วน  
ทางยุทธศาสตร์โดยมีกระบวนทัศน์ มุมมอง ทัศนคติ ที่เป็นมิตรต่อประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับรัฐบาล เพ่ือแสวงหาความร่วมมือหรือกิจกรรมที่เกื้อหนุนส่ งเสริมความเป็นมิตรแทนการน าความขัดแย้ง 
ในประวัติศาสตร์หรือข้อพิพาทอ่ืนๆ มาเป็นอุปสรรค และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับ
โดยให้มิตรประเทศมีการพัฒนาไปพร้อมกัน 
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 ๓.๒ นิยามศัพท์ (อ้างอิง พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔) 
  ๓.๒.๑ “ความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย 
บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติ
สุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  ๓.๒.๒ “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า นโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ 
ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  
  ๓.๒.๓ “ภัยคุกคาม” หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาที่มี
ความรุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ  
 

 ๓.๓ ผล ระโยชน์แห่งชาติ  
  ๓.๓.๑ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
  ๓.๓.๒ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
  ๓.๓.๓ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  ๓.๓.๔ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  ๓.๓.๕ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  ๓.๓.๖ ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
  ๓.๓.๗ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 
  ๓.๓.๘ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

 ๓.๔ วัตถุ ระสงค์แห่งชาติ 
  ๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.๔.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๓.๔.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์
ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
  ๓.๔.๔ เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
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  ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ  และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง 
  ๓.๔.๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มี ความมั่นคง  
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส  
โลกาภิวัตน์ 
  ๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓.๔.๘ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ  สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม 
และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 
  ๓.๔.๙ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 
 

 ๓.๕ วิสัยทัศน์ 
  “มีเสถียรภาพภายในประเทศ  ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย  มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” 
กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
จากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและ
ประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 
 

 ๓.๖ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
  ๓.๖.๑ นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคน 
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๓.๖.๒ นโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติรองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ 
เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
  ๓.๖.๓ นโยบายที่  ๓  : ป้องกันและแก้ ไขการก่อความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๔ เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
  ๓.๖.๔ นโยบายที่ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน           
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง 
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  ๓.๖.๕ นโยบายที่  ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนใน
การรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๖ นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๗ นโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๘ นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์
๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๙ นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๑๑ นโยบายที่  ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๖ เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง  
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส  
โลกาภิวัตน์ 
  ๓.๖.๑๒ นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๖ 
เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุล
กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
  ๓.๖.๑๓ นโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓.๖.๑๔ นโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับวัตถุประสงค์ 
๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคง 
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อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๘ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ 
สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 
  ๓.๖.๑๕ นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
  ๓.๖.๑๖ นโยบายที่  ๑๖ : เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๙ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 
 

 ๓.๗ แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
  ๓.๗.๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ กลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
    ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด 
ภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
   (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพของ คน ชุมชน พ้ืนที่  เ พ่ือให้มีภูมิคุ้ มกั นและ 
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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   (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ให้แก่ผู้บริหารและ
ผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการ
การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง  
   (๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่างๆ และ กิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริม 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย
รายได้ที่ทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
และยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth)  
 

 ๓.๗.๒ การข่าวกรองและการ ระเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง รองรับนโยบายที่ ๑๕ : พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ 
มีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง 
ที่หลากหลายในทุกมิตสิามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 
  ๒) ตัวชี วัด 
  (๑) ระดับความส าเร็จการใช้งานข่าวกรองและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรอง          
ภาคประชาชน 
   (๒) ระดับการน าผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย 

ไปใช้ประโยชน์ในทุกมิต ิ

 ๓) กลยุท ์ 

  (๑) ด าเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ   
  (๒) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน 
   (๓) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดท าแผน

รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วนโดยพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพ 

ของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว 



 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  หน้า ๑๗ 

 

   (๔) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานข่าวกรอง 

  (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ 

   (๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์ อนาคตศึกษาด้านความมั่นคง 

เพ่ือประเมินแนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว 
 

 ๓.๗.๓ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภาย ต้การ กครองระบอบ ระชา ิ  ตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ  น ระมุข รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
    ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
   (๒) ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างรอบคอบและ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (๓) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวาย 
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
   (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม และการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
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 ๓.๗.๔ การพั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลัก 
ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วน
พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ 
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกก าลังในลักษณะ
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการสู้รบ และ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง  
   (๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณของหน่วยงาน  
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   (๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับต่างประเทศ โดย
มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาระบบ  
การเตรยีมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
   (๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้
สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณก์ับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๓.๗.๕ การพั นาศักยภาพการ ้องกัน ระเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร  
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ความส าเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคามทางทหารตามแผนของกองทัพ 
ที่ก าหนด 

   (๒) ความส าเร็จของระบบก าลังส ารองและระบบระดมสรรพก าลังตามแผนที่ก าหนด 
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   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) เตรียมก าลังและใช้ก าลังเพ่ือการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการ
ปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก 
   (๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือการทหาร ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
   (๓) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง 
และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   (๔) พัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
ข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรอง
ต่างประเทศ 
   (๕) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร 
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง  
โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพ่ือใช้ในราชการและ
เพ่ือการพาณิชย์ 
   (๖) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป 
ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง 
   (๗) พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงร่วม เพ่ือมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ด้วยความร่วมมือกับ 
มิตรประเทศและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งแสวงหาแหล่งส่งก าลังบ ารุงจากมิตรประเทศ
เพ่ือใช้เมื่อมีความจ าเป็น 
   (๘) พัฒนาระบบการระดมสรรพก าลังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการขยายก าลังในยามสงคราม
ส าหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ 
   (๙) พัฒนาระบบก าลังส ารอง เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนก าลังประจ าการบางต าแหน่งในยามปกติ 
โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายก าลังในยามสงครามส าหรับการปฏิบัติการทางทหาร
ตามแผนป้องกันประเทศ 
   (๑๐) พัฒนาเสริมสร้างก าลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจ าการ ทหารผ่านศึก 
ทุกประเภท เพ่ือมุ่งไปสู่การออมก าลังและชดเชยอ านาจก าลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ ากัดในยามสงคราม รวมทั้ง 
การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล  
อย่างเป็นระบบ 
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 ๓.๗.๖ การสร้างความสามัคคี รองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรมความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาติโดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
   (๒) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
   (๓) ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี โดย
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็น รวมถึง
ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติธรรมและหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย
การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และ เสรีภาพ  
   (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด  
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
   (๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างานด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใส  
และรวดเร็ว  
   (๔) มุ่งขจัดปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้างงาน 
การกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น รวมถึงปฏิรูป กลไก 
การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่ง
สร้างความเป็นธรรม น าไปสู่การกระจายอ านาจและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเยียวยา
อย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
   (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการด าเนินการ ที่ส่งเสริมค่านิยม 
ที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
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   (๖) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง 
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและ
ชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
 

 ๓.๗.๗ การ ้องกันและแก้ ข  ญหาความ ม่สงบ นจังหวัดชายแดนภาค ต้  รองรับนโยบายที่ ๓ :
ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
   (๒) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
   (๓) จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบัน 
ของรัฐในทุกระดับชั้น 
   (๔) ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคม  
พหุวัฒนธรรม 
   (๕) จ านวนกลุ่มองค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
กับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (๖) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วนทั้งภายใน ต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพและเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ 
   (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบ 
การด าเนินงานด้านความมั่นคง ซึ่งให้ความส าคัญกับการเฝ้าตรวจพ้ืนที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
เพ่ิมสวัสดิภาพความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของก าลัง
ประชาชนและก าลังประจ าถิ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 
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   (๓) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ  โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ 
ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม    
   (๔) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี 
และ สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (๕) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกับองค์กรระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (๖) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง  โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ  
ทั้งพ้ืนที่ในประเทศและพ้ืนที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย
เพ่ือสันติสุข  และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุข 
   (๗) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพ้ืนที่การพัฒนาวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นคงในอาชีพ การสร้างรายได้ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๘) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพ้ืนที่และชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย 
เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม   
   (๙) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และเสริมสร้าง    
ความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริม 
การเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น – ไทย) 
   (๑๐) พัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนและมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนในพ้ืนที่ 
   (๑๑) สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคม        
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชน 
 

 ๓.๗.๘ การบริหารจัดการผ ้หลบหนีเข้าเมือง รองรับนโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมือง โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ การบูรณาการและการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ 
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  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
   (๒) ช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ  
ที่เก่ียวข้อง ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างบูรณาการ สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   (๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยให้
ความส าคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
อย่างประสานสอดคล้องกัน 
 

 ๓.๗.๙ การ ้องกันและแก้ ข  ญหาการค้ามนุษย์ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงาน
ต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 
  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 
   (๒) จ านวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท างานถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถ
ป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน 
   (๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ 
   (๓) เร่งรัดการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์  
   (๔) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด าเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ 
ปกป้องและคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จากขบวนการค้ามนุษย์ 
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   (๕) จัดระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย และ
แรงงานต่างด้าว ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 ๓.๗.๑๐ การ ้องกันและ ราบ รามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   (๒) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   (๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
   (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
   (๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด 
ในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
   (๕) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
 

 ๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์  หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต  
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๒) ตัวชี วัด  
   (๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
   (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  
   (๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
   (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
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   (๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ 
การทุจริต 
 

 ๓.๗.๑๒ การรักษาความม่ันคงพื นที่ชายแดน รองรับนโยบายที่ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันการลักลอบ
เข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการจัดการพื้นที่ชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) บูรณาการในการจัดท าความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย
สินค้าและยานพาหนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณ พ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศ 
รอบบ้านและให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศไทย
ผ่านช่องทางชายแดน 
   (๓) จัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนด้านการพัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ 
การเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และร่วมมือกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   (๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน 
ทางบก ทางน้ า เพ่ือไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงให้มีการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาชายแดนขึ้น 
   (๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยง 
จากการสู้รบ 
 

 ๓.๗.๑๓ การรักษาความม่ันคงทางทะเล รองรับนโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
ทางทะเล โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล 
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   (๒) ระดับความคืบหน้าในการจัดท า ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) 
  ๓) กลยุท ์ 
   (๑) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตาม ทางทะเลให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   (๒) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ให้เป็นสากล และพัฒนากฎหมายการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการใช้ทรัพยากรทางทะเลของไทย  
   (๓) ส่งเสริมการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่นยืนในกรอบสหประชาชาติ   
(UN Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
   (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทะเล 
   (๕) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน 
   (๖) พัฒนาขีดความสามารถของไทยในเรื่องพาณิชยนาวีเพ่ือจัดการและควบคุมการใช้ทะเล
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

 ๓.๗.๑๔ การ ้องกันและแก้ ข  ญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟ้ืนฟูที่เข้มแข็ง     
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมถึงลดความเสี่ยงจากการ 
ตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย 
   (๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติ  
และการก่อการร้าย 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) พัฒนากลไกภายใน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้าย 
การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
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   (๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกัน
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี 
   (๓) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/พัฒนา 
การผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ 
   (๔) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติและจัดท าระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
   (๕) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ  โดยให้ความส าคัญกับ
การลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่แสวงหาปัจจัยเพ่ือ
สนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ก่อความรุนแรงหรือกระท าการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในเขตเมือง  
   (๖) เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน  ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม     ให้
เห็นความส าคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับ
ภาครัฐเพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 
   (๗) ควบคุม ป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization) 
 

 ๓.๗.๑๕ การ ้องกันและแก้ ข  ญหาความม่ันคงทาง ซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร ์
ที่สอดคล้องกับหลักสากล 
   (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) พัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และต ารวจ และภาคส่วนต่างๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
   (๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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   (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  องค์ความรู้  และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   (๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเสริมสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   (๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ๓.๗.๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง ระเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๖ : เสริมสร้าง 
ดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันและ
การยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ  ในด้านความมั่นคง 
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวที
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
   (๓) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ ทั้งผู้น าและ
หน่วยงานความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศ  
ที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย 
   (๒) ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เ พ่ือติดตามและผลักดันความร่วมมือ 
ระหว่างกัน และริเริ่มเพ่ิมเติมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และริเริ่มความร่วมมือ
โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์  
   (๓) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบให้ เป็นที่ยอมรับในกรอบ 
ความร่วมมืออาเซียนและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วม  
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   (๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก
เกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
   (๕) ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความสามารถของไทยและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับ 
นานาประเทศ เข้าด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับมิติงาน  
ความมั่นคง 
   (๖) ส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ านาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
   (๗) ส่งเสริมบทบาทที่ เป็นแกนกลางและการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพ่ือรับมือ 
ความท้าทายต่างๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี 
 

 ๓.๗.๑๗ การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 
   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการพลังงาน เพ่ือให้มีพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสม 
   (๒) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศ 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ 
   (๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น รวมถึงให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงพลังงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
   (๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน 
   (๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือน าพลังงานทดแทน 
ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพลังงาน 
   (๕) รณรงค์ และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในด้านการผลิต 
และการใช้พลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน 
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 ๓.๗.๑๘ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน  า รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง 
ด้านอาหารและน้ า โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า 
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
   ๒) ตัวชี วัด 
     (๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ ากรณีฉุกเฉิน 
   (๒) ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่แฝงมาในอาหาร และน้ า 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   (๓) พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมายและแผน
บริหารจัดการด้านอาหารและน้ าเพ่ือความมั่นคงอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมการมีคลังอาหารและน้ าส ารองกรณี
ฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้ าของประชาชนตามความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
   (๒) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข สิ่งปนเปื้อน  
ที่อาจแฝงมาในอาหารและน้ า โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
   (๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร 
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร 
   (๔) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   (๕) จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดิน  
ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม 
 

 ๓.๗.๑๙ การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากร รรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   ๑) เ ้าหมายเชิงยุท ศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
 



 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  หน้า ๓๑ 

 

   ๒) ตัวชี วัด 
   (๑) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
   (๒) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถป้องกันหรือ 
ลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากลและพันธกรณีของไทย 
   ๓) กลยุท ์ 
   (๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนดพ้ืนที่การอนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
   (๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
   (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบน าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย 
และกากของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่ เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย และปล่อย 
ของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ เพ่ือให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (๖ )  ส่ ง เสริมการรวมตั ว ในระดับภูมิภา คอาเซี ยน เ พ่ือ เป็นภาคีด้ านการรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า และขยะทะเล เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๔ : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิ ีการ นการจัดท ายุท ศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ปรากฏตามประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง การก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  ๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือป้องกัน แก้ไข  
ลดความเสี่ยง ลดภัย ลดผลกระทบ หรือสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง โดยก าหนดจากหัวข้อประเด็น ความมั่นคง  
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามท่ีสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มอบหมาย 
  ๔.๑.๒ กรณีการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จากประเด็นความมั่นคง  
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า โดยให้รายงานผลต่อ
สภาความมั่นคงแห่งชาติทราบ 
   ในกรณีที่ประเด็นความมั่นคงที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน หรือไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยจะให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือ
มอบหมายหน่วยงานอื่น หรือให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
  ๔.๑.๓ ให้ด าเนินการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาควิชาการ หน่วยงานของรัฐ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 
  ๔.๑.๔ การด าเนินการจัดท าต้องประกอบด้วย หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
หรือแนวทางหรือการด าเนินการแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๒ การก าหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติซึ่งเ  นเรื่องส าคัญ (Flagship 
Project) มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือประโยชน์
ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญให้
หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือโครงการดังกล่าวต่อส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
และให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท างบประมาณน าความเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย
แผนงานหรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship 
Project) ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
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 ระกาศสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ีการ นการจัดท ายุท ศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง 

การก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
---------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙      
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ  ๑  หลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
  (๑) ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน 
แก้ไข ลดความเสี่ยง ลดภัย ลดผลกระทบ หรือสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง โดยก าหนดจากหัวข้อประเด็น 
ความมั่นคง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  หรือตามที่               
สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย  
   (๒) กรณีการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จากประเด็น
ความมั่นคง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่             
สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพหลัก                
ในการจัดท า โดยให้รายงานผลต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบ 
   ในกรณีที่ประเด็นความมั่นคงที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน หรือไม่มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย            
เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยจะให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือมอบหมายหน่วยงานอื่น หรือให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 

  ข้อ  ๒  ขั้นตอนการจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง             
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก                   
ในประเด็นความมั่นคง ตามข้อ ๑ (๒) แล้วแต่กรณี จัดท ายุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง    
ทั้งนี้ การจัดท าดังกล่าวจะต้องก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับวงรอบปีงบประมาณด้วย 
   (๒) การจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ให้ด าเนินการประเมิน
สถานการณ์จากข้อมูลด้านการข่าวกรอง ผลการด าเนินการของนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในห้วงที่ผ่านมา 
รวมทั้ง ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  



- ๒ - 
 

๒ 
 

   (๓) ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
   (๔) ให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจัดท าและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
   (๕) ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอยุทธศาสตร์และแผนงานด้านความม่ันคง
เฉพาะเรื่องต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งติดตามและประเมินผล  
 

 ข้อ  ๓  ในกรณีที่ได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหรือได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ก าหนดแผนงานหรือโครงการขึ้นใหม่ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติระหว่างปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายแจ้งแผนงานหรือโครงการ
ดังกล่าวต่อส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบ 
 

     ประกาศ ณ วันที่                      พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
              พลเอก 
                 (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

    นายกรัฐมนตรี 
    ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข : การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๑. เกริ่นน า  การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลัก/เจ้าภาพบูรณาการนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และหน่วยร่วมรับผิดชอบรวม ๑๙ ประเด็นความมั่นคง โดยเป็นการบูรณาการเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 ๒. ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔   
เป็นกรอบทิศทางหลักที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไปก าหนดหรือบูรณาการให้สอดคล้องกับ นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์  
ของกระทรวง/กรม รวมถึงการก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง/แนวทาง/มาตรการ กรณีที่มีความส าคัญรองรับ  
การด าเนินการตามนโยบายและแผนฯ ตลอดจนการจัดท าแผนงานโครงการรองรับ โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการอ านวยการและขับเคลื่อนในระดับชาติ  คณะกรรมการภายใต้ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุนในการก ากับ ติดตาม บูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  และ สมช. 
รับผิดชอบภาพรวมในการอ านวยการ ก ากับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ให้ประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งการประเมินสถานการณ์และประเมินผลการด าเนินการ 

 

๓. กรอบการพิจารณาแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ 
๓.๑ ก าหนด ห้มีหน่วยรับผิดชอบ นทุก ระเด น ทั งหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วม  

โดยก าหนดให้แต่ละประเด็นมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักท่ีเป็นเจ้าภาพบูรณาการ  
๓.๒ การก าหนดหน่วยรับผิดชอบพิจารณาจากความสอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบให้ครอบคลุมหน่วยงานในก ากับของรัฐ/องค์กรมหาชน/ 
รัฐวิสาหกิจ/บริษทัมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

๓.๓ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบระบุเ  นระดับกระทรวง ทั้งนี้ กรณีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง
หน่วยเดียวหรือมีส่วนความส าคัญอย่างชัดเจน ให้ระบุเป็นระดับกรม 

๓.๔ กรณีที่ ระเด นภาย ต้นโยบายและแผนฯ มียุท ศาสตร์รองรับโดยตรง และ หรือ เชื่อมโยงกับ
ยุท ศาสตร์ แผน ระดับชาติ อ่ืนๆ ให้เจ้าภาพบูรณาการประเด็นนั้นๆ สามารถพิจารณาก าหนดหน่วยรับผิดชอบร่วม
เพ่ิมเติมในห้วงระหว่างการขับเคลื่อนประเด็นภายใต้นโยบายและแผนฯ  โดยสอดคล้องกับการแบ่งมอบหน่วยงาน
รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/แผน ดังกล่าว   
  ๓.๕ องค์กรตามรัฐ รรมน ญ องค์กร กครองส่วนท้องถิ่นและภาค ระชาสังคม  เ  นเครือข่ายด าเนินการ  
ในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  ส าหรับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอาจให้ 
การสนับสนุนและร่วมด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง  
 
 



 
 

๒ 
 

๔. การก าหนดเจ้าภาพ การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ  เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายและแผน ฯ มีเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบและมีหน่วยสนับสนุนในแต่ละประเด็นภายใตน้โยบายและแผน ฯ ให้บรรลุผล โดยมีขอบเขต บทบาทหน้าที่ ดังนี้  

๔.๑ หน่วยรับผิดชอบหลัก หมายความว่า หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ตามภารกิจ/อ านาจหน้าที่  
กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีภารกิจที่มีสัดส่วนน้ าหนักในระดับที่ส าคัญต่อการด าเนินการตามประเด็นภายใต้
นโยบายและแผนฯ ให้บรรลุผล โดยมี ๒ ระดับ ได้แก่ 

๔.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบหลักที่เ  นเจ้าภาพบ รณาการ ระเด นภาย ต้นโยบายและแผนฯ    
เป็นหน่วยขับเคลื่อนในภาพรวมของประเด็นภายใต้นโยบายและแผนฯ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) 
ในการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ รวมถึงการรายงานผลและการประเมินผล 
การด าเนินการภาพรวมของประเด็นภายใต้นโยบายและแผนฯ ที่เก่ียวข้อง ดังตาราง 

 

ล าดับ  ระเด นความมั่นคง หน่วยรับผิดชอบหลัก 
(เจ้าภาพบ รณาการ ระเด นความมั่นคง) 

๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ สมช. 
๒ การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง สขช. 
๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สมช. 

๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ สมช. 
๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ กห. 
๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง มท. 
๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. 
๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง สมช. 
๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พม. 

๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. 

๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจรติ ป.ป.ท. 
๑๒ การรักษาความมั่นคงพื้นทีช่ายแดน สมช. 
๑๓ การรักษาความมั่นคงทางทะเล สมช. 
๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ สมช. 
๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ดศ. 
๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ กต. 
๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน พน. 
๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า สธ. 
๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. 

 



 
 

๓ 
 

๔.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุท ์ เป็นหน่วยขับเคลื่อนหลักของกลยุทธ์ในแต่ละกลยุทธ์ 
และเป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ในการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กร
สถาบันที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งการรายงานผลและการประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
หน่วยงานหลักตามกลยุทธ์ สามารถก าหนดหน่วยงาน สนับสนุน เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

๔.๒ หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เ  นเครือข่าย หมายความว่า หน่วยงานที่มีบทบาทและ
หน้าที่โดยมีภารกิจ/อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบางส่วนหรือภารกิจในลักษณะสนับสนุนให้การด าเนินการตามนโยบายและ
แผนฯ บรรลุผลหรือมีภารกิจที่มีสัดส่วนน้ าหนักในระดับที่ส าคัญรองลงมา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบ
หลักที่เ  นเจ้าภาพบ รณาการประเด็นภายใต้นโยบายและแผนฯ หรือหน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ 

..................................................... 



หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

รองรับทุกวตัถุประสงค์

๑. การเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย์ 

กลยุทธ์

สมช.

(๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา

อยา่งยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนต้ังแต่

ระดับชุมชน ต าบล หมูบ่้าน จังหวดั ภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุน

งานด้านความมัน่คงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติ

สมช. ทุกหน่วยงานและภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสริมความ

มั่นคงของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยติุธรรม

ยธ. มท. ตร.

(๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พืน้ที ่เพือ่ให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีด

ความสามารถในการเฝูาระวงั แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมัน่คงโดยเฉพาะ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความ

เปล่ียนแปลงและความท้าท้ายใหม่ๆ ในอนาคต รวมทัง้เสริมสร้างความพร้อม

ของประเทศทีจ่ะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

มท. สขช. กห. ตร. สมช. 

กอ.รมน.

(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมัน่คง ให้แก่

ผู้บริหารและผู้ทีป่ฏิบัติงานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความส าคัญของ

มิติความมัน่คงทีต้่องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานทีเ่กือ้กูลกัน

อยา่งเป็นเอกภาพ

พม. กต. กห. มท. สมช. 

กอ.รมน. สถาบัน

วชิาการ

(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ค่านิยมทีดี่งาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยง้โดยสันติวธิ ีโดยการเรียน

การสอนทัง้ในระบบและนอกระบบสถานศึกษาเพือ่สนับสนุนกิจกรรมในด้านความมัน่คง

ศธ. วธ. มท. ภาคประชา

สังคม

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียงล าดับวัตถุประสงค์ในตารางแบ่งมอบ เป็นไปตามการจัดล าดับข้อ ๓.๔ วัตถุประสงค์แห่งชาติในนโยบายฯ ฉบับน้ี
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวชิาการ องค์กรภาคประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทัว่ไป ได้เข้ามามี

บทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ และกิจกรรมด้าน

ความมัน่คงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมัน่คง เพือ่ส่งเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอยา่งต่อเนือ่ง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และ 

การกระจายรายได้ทีท่ัว่ถึง เพือ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไปพร้อมกันอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม และ ยัง่ยนื (Inclusive and Sustainable 

growth)

มท. สศช. พณ. กค. ธปท. 

สถาบันทางวชิาการ

ภาคเอกชน

๒. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมัน่คง

กลยุทธ์

สขช. 

(คณะทีป่รึกษา

การข่าว/ 

ศูนย์ประสานข่าว

กรองแห่งชาติ)    

                     

ประชาคมข่าวกรอง 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 - ยทุธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

(๑) ด าเนินงานด้านการข่าวอยา่งมีประสิทธภิาพ ทัง้การเฝูาระวงัและการแจ้งเตือนภัย

ล่วงหน้า เพือ่สนับสนุนการข่าวกรองด้านความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งชาติ

สขช.

(๒) เสริมสร้างความร่วมมืออยา่งเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงาน

ภาครัฐ รวมทัง้หน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร

กับภาคเอกชนและประชาชน

สขช.

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอยา่งต่อเนือ่ง และ

จัดท าแผนรวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุน้ส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน

โดยพัฒนาบุคลากรและเพิม่ศักยภาพของเทคโนโลย ีระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้าน

การข่าว

สขช.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

 และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๔) สร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการท างานข่าวกรอง สขช.

(๕) พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินสถานการณ์ความมัน่คงในระดับยทุธศาสตร์ สขช.

(๖) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนยอ์นาคตศึกษาด้านความมัน่คง 

เพือ่ประเมินแนวโน้มด้านความมัน่คงระยะยาว

สมช. สขช. กต.

๓.๔.๑ เพือ่ส่งเสริม

และรักษาไวซ่ึ้งการ

ปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รง

เป็นประมุข

๓.๔.๒ เพือ่

เสริมสร้างจิตส านึก

ของคนในชาติให้มี

ความจงรักภักดี 

และธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง

สถาบันชาติ ศาสนา

 พระมหากษัตริย์

๓. การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์

สมช. ทุกหน่วยงาน  - แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน

หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง

เป็นประมุข

 - แผนยทุธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ ์

 - แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการ

ต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

 - แผนยทุธศาสตร์ส านักงาน ก.ป.ร.

  แผนพัฒนาการเมือง 

 - แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย

(๑) เสริมสร้างประสิทธภิาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือ ในการถวาย

ความปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์

กรมราชองครักษ์
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้ตระหนักรู้และ

เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย ์ในฐานะศูนยร์วมจิตใจของชาติ

 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐและประชาชนทัว่ไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงาน  

ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริยแ์ละพระราช

กรณียกิจผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

สปน. กปส. กต.

(๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้เพือ่

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื รวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและ

แบบอยา่งทีท่รงวางรากฐานไวใ้ห้แพร่หลายเป็นทีป่ระจักษ์

กปร. ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานทุก

รูปแบบ

(๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

การหมิน่สถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝูาระวงัการเผยแพร่ข้อมูลทีก่ระทบต่อ

ความมัน่คงเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย ์เพือ่ให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทัง้มิติ

การปูองกัน ปราบปราม และการด าเนินงานเกีย่วกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม

ตร. ดศ.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓.๔.๗ เพือ่

เสริมสร้างศักยภาพ

ของกองทัพในการ

ปูองกันประเทศ  

สนับสนุนภารกิจที่

ไม่ใช่การสงคราม 

และสามารถผนึก

ก าลังของกองทัพ

กับทุกภาคส่วนใน

การเผชิญกับภัย

คุกคามด้านการ

ปูองกันประเทศใน

ทุกรูปแบบ

๔. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

กลยุทธ์

สมช. มท. กห.  - ยทุธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 - แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติ (มท.(ปภ.))        

 - แผนปูองกันประเทศ

 - แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพือ่การ

ปูองกันประเทศ

 - แผนพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและ

สังคม

 - นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

แห่งชาติ

 - แผนการศึกษาแห่งชาติ

 - แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการ

ต่างประเทศ

 - แผนยทุธศาสตร์เตรียมความพร้อม 

ปูองกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่

 - แผนแม่บทการพัฒนากิจการอวกาศ
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยทุธศาสตร์ให้มีประสิทธภิาพ และผนึกก าลังในลักษณะ

หุน้ส่วนยทุธศาสตร์ เพือ่พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย

 ภัยทีเ่กิดจากการสู้รบ และวกิฤตการณ์ความมัน่คง

สมช. หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

(๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทัง้ใน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน่ เพือ่การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

มท. สมช. กห. ก.พ.ร. 

สศช. สงป. อปท.

(๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับต่างประเทศ 

โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ ์แลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วม

ฝึกซ้อมเพือ่พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือ

ระดับทวภิาคีและพหุภาคี

กต. สมช. มท. กห.

(๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ให้สามารถจัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหาทีก่ระทบต่อความมัน่คงของประเทศ 

รวมถึงมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ ทีม่ีความเชีย่วชาญ

ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอยา่งต่อเนือ่ง

สมช. กห. มท. กต. ศธ.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

 - แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหาร

จดัการและการปรับปรุงโครงสร้าง 

กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)

 - แผนพัฒนาขีดความสามารถ

กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙)

 - ยทุธศาสตร์การปูองกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหม 

 -  แผนการระดมสรรพก าลังของ

กระทรวงกลาโหม

 - ยทุธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสริมความ

มั่นคงของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อ

ประเทศรอบบ้าน) (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

 - แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการ

ต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

 - แผนบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงกลาโหม

๓.๔.๘ เพือ่

เสริมสร้างศักยภาพ

ของกองทัพในการ

ปูองกันประเทศ 

สนับสนุนภารกิจที่

ไม่ใช่การสงคราม

และสามารถผนึก

ก าลัง ของกองทัพ

กับทุกภาคส่วน ใน

การเผชิญกับภัย

คุกคามด้านการ

ปูองกันประเทศใน

ทุกรูปแบบ

๕. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

กลยุทธ์

กห.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๑) เตรียมก าลังและใช้ก าลังเพือ่การปูองปราม แก้ไข และยติุความขัดแยง้ด้วย

การปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก

กห. ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานทุก

รูปแบบ

 

(๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพือ่การทหาร ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ใน

ประเทศ และต่างประเทศ

กห.

(๓) พัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ เพือ่การใช้งานดาวเทียมส่ือสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้าน

ความมัน่คง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ

กห.

๔) พัฒนาระบบข่าวกรองเพือ่การแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบ

ฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออยา่งเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง 

หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ

กห. 

๕) ส่งเสริมการวจิัยพัฒนา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีูองกันประเทศ มาตรฐานทาง

ทหาร กิจการอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและการพลังงานทหาร เพือ่สร้างหลักประกัน

ให้แก่กองทัพบนพืน้ฐานการพึง่พาตนเอง  โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาค

ส่วน มุง่เน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพือ่ใช้ในราชการเพือ่

การพาณิชย์

กห.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๖) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารราชการทัว่ไป

ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหวา่งหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงาน

ความมัน่คง

กห.

(๗) พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงร่วม เพือ่มุง่ไปสู่การพึง่พาตนเอง ด้วยความร่วมมือ

กับมิตรประเทศและภาคเอกชน เพือ่รองรับการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ รวมทัง้

แสวงหาแหล่งส่งก าลังบ ารุงจากมิตรประเทศ เพือ่ใช้เมือ่มีความจ าเป็น

กห. กต.

๘) พัฒนาระบบการระดมสรรพก าลังอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่รองรับการขยายก าลังในยาม

สงครามส าหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนปูองกันประเทศ

กห.

(๙) พัฒนาระบบก าลังส ารอง เพือ่มุง่ไปสู่การบรรจุทดแทนก าลังประจ าการบางต าแหน่ง

ในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถรองรับการขยายก าลังใน

ยามสงครามส าหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนปูองกันประเทศ

กห.

(๑๐) พัฒนาเสริมสร้างก าลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจ าการ ทหาร

ผ่านศึกทุกประเภท เพือ่มุง่ไปสู่การออมก าลังและชดเชยอ านาจก าลังรบของกองทัพทีม่ี

อยูอ่ยา่งจ ากัดในยามสงคราม รวมทัง้การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้าง

จิตส านึกในการมีส่วนร่วมปูองกันประเทศ รวมทัง้จัดท าฐานข้อมูลอยา่งเป็นระบบ

กห.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓.๔.๓ เพือ่ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

สร้างความปรองดอง

  ความเป็นธรรม 

และความ

สมานฉันท์ในชาติ 

เพือ่ลดการ

เผชิญหน้า และการ

ใช้ความรุนแรงใน

ทุกรูปแบบ

๖. การสร้างความสามัคคีปรองดอง

กลยุทธ์

มท.  - แผนแม่บทการบริหารงานยติุธรรม

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

 - แผนงานกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

 - นโยบายภาษาแห่งชาติ / แผน

ยทุธศาสตร์ขับเคล่ือนนโยบายภาษา

แห่งชาติ

 - แผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

 - สนธสัิญญา/ พันธกรณีด้านสิทธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(๑) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยง้แบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติ

วธิ ีโดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทีทุ่กภาคส่วน มีความเชือ่มัน่และมีหลักประกัน

ความปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวธิ ี

การบริหารจัดการความขัดแยง้บนหลักนิติธรรมและหลักการพืน้ฐานของประชาธปิไตย 

การเคารพความเห็นต่าง สิทธแิละเสรีภาพ

มท. ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงาน/องต์กรที่

เกีย่วข้อง

(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้

ความเข้าใจในการด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการร่วมก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง

มท. อส.  กอ.รมน. สมช.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอยา่งเท่า

เทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม สิทธแิละหน้าทีข่อง

ประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

 ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างานด้านยติุธรรมให้มีความโปร่งใส และรวดเร็ว

ยธ. กษ. กก. พม.

(๔) มุง่ขจัดปัญหาความยากจน และลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้าง

งาน  การกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพือ่ให้รายได้ต่อหัวของ

ประชาชนมากขึน้ รวมถึงปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุง่สร้างความ

เป็นธรรม น าไปสู่การกระจายอ านาจและจัดสรรทรัพยากรอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

ตลอดจนการเยยีวยาอยา่งเหมาะสมและเสมอภาค

มท. กค.

(๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ของชาติ อยูร่่วมกันอยา่งสันติสุข 

มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวฒันธรรมทีเ่ข้มแข็ง โดยมี

แนวทางหรือการด าเนินการ ทีส่่งเสริมค่านิยมทีดี่ของสังคมไทย การสืบสานวฒันธรรม 

การเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาค และการ

ยอมรับความคิด ความเชือ่ อัตลักษณ์ วถิีชีวติ ภาษาและวฒันธรรมประเพณีทีแ่ตกต่างกัน

วธ. รภ.ศธ. สปน. (ส านักงาน

เสริมสร้าง

เอกลักษณ์ฯ) 

ยธ. (กคส.) 

ทุกส่วนราชการ

(๖) มุง่เน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง

 สนับสนุนกระบวนการยติุธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิน่และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิน่ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับวถิีชีวติของตนและชุมชนท้องถิน่ และ

ภาครัฐยดึมัน่แนวทางสันติวธิเีป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง้

มท.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓.๔.๔ เพือ่ให้

จังหวดัชายแดน

ภาคใต้มีความ

ปลอดภัย ปราศจาก

เง่ือนไขของการใช้

ความรุนแรง

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

กลยุทธ์

สมช. ยธ. (กคส.) 

ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงาน/ทุก

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง

นโยบายการบริหารและการพัฒนา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)

(๑) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพ และเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายทุธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นศาสตร์พระราชา

เป็นหลักในการปฏิบัติ

สมช. กอ.รมน./

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ศอ.บต.

ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงาน/ทุก

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง

(๒) เพิม่ประสิทธภิาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น ด้วยระบบ

การด าเนินงานด้านความมัน่คง ซ่ึงให้ความส าคัญกับการเฝูาตรวจพืน้ทีเ่ส่ียง 

สร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้านและชุมชน เพิม่สวสัดิภาพความปลอดภัยของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของก าลังประชาชน

และก าลังประจ าถิน่ให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพืน้ที ่ตลอดจนการเพิม่

ประสิทธภิาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน

กห. กอ.รมน./ 

กอ.รมน. ภาค ๔ 

สน.

ศอ.บต.

มท. ดศ. ศอ.บต. 

ตร.  สขช.

(๓) พัฒนางานด้านการอ านวยความยติุธรรม ฟืน้ฟูความเชือ่มัน่และลดความ

หวาดระแวงระหวา่งประชาชนกับรัฐ  โดยยดึถือความเป็นธรรม และกระบวนการ

ยติุธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพหลักสิทธมินุษยชน พัฒนาระบบกลไก

คุ้มครองสิทธเิสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือเยยีวยาเจ้าหน้าที ่

ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม

ยธ. พม. ศอ.บต. 

สปน.

มท. 

กอ.รมน. ตร. สงป.

 อส. ศป.ศย.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๔) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้อ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยดึมัน่แนวทางสันติวธิี

 และ สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้

กอ.รมน./

กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน. 

ศอ.บต.

กต. มท. ยธ. กปส.

(๕) สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องทัง้ในและต่างประเทศ องค์กรระหวา่งประเทศเกีย่วกับ

สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในจังหวดัชายแดนภาคใต้

กต. กปส. สมช. ยธ.

กอ.รมน./กอ.รมน.

ภาค ๔ สน.

ศอ.บต.

(๖) ส่งเสริมความต่อเนือ่งของกระบวนการพูดคุยเพือ่สันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

เพือ่แสวงหาทางออกจากความขัดแยง้และความรุนแรง  โดยเฉพาะการพูดคุยเพือ่สันติ

สุขกับผู้ทีเ่ห็นต่างจากรัฐทัง้พืน้ทีใ่นประเทศและพืน้ทีต่่างประเทศ ในการเสริมสร้าง

สภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพือ่สันติสุข  และมีหลักประกัน

ของความต่อเนือ่งและความเชือ่มัน่ของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

พูดคุยเพือ่สันติสุข

สมช. กต. ยธ. กอ.รมน./

กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน.  

ศอ.บต. สขช.

(๗) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพืน้ทีก่ารพัฒนาวสิาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนการพัฒนาทีมุ่ง่สร้างความมัน่คงในอาชีพ การสร้าง

รายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน

ศอ.บต.

มท.

กก. กค. กษ. ดศ. 

คค. ทส. สธ. รง. 

พณ. อก. วท. 

สศช.สกท.

๘) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพืน้ทีแ่ละชายแดนระหวา่งไทย – มาเลเซีย เพือ่

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ศอ.บต. กก. กต. กค. คค. 

ดศ. พณ. มท.

(๙) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพืน้ที ่และเสริมสร้าง

ความมัน่คงของชาติ โดยเร่งแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทีส่่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน

ในพืน้ที ่รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวภิาษา (มลายถูิน่ – ไทย)

ศธ. กอ.รมน./

กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน. ศอ.บต.

มท. รง.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๑๐) พัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้

ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนและมหาวทิยาลัยในพืน้ที ่โดยเฉพาะ

สาขาวชิาทีข่าดแคลนในพืน้ที่

ศธ.

ศอ.บต.

กต. มท. รง.

กอ.รมน./กอ.รมน.

ภาค ๔ สน. 

ก.พ.

(๑๑) สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทีส่่งเสริมสังคม

พหุวฒันธรรมทีเ่ข้มแข็ง ตลอดจนให้ความรู้เกีย่วกับหลักศาสนาทีถู่กต้องกับประชาชน

วธ. ศธ. ศอ.บต. มท. พศ.

กอ.รมน./กอ.รมน.

 ภาค ๔ สน.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๘. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

กลยุทธ์

สมช.

(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองอยา่งบูรณาการ สามารถ

เชือ่มโยงกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยา่งมีประสิทธภิาพ

ตร. (ตม.) มท. รง.  สธ. ศธ.

(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กรระหวา่ง

ประเทศทีเ่กีย่วข้อง ในการปูองกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

กต. มท.  กห. คค. พม. ยธ. 

 รง.  สธ.  ศธ.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดย

ให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอยา่งประสานสอดคล้องกัน

รง. สมช. กต. กห. 

กษ. (กปม.)  

คค. (จท.)  พม. 

มท. (ปค.)  ยธ. สธ.

 สศช. ตร.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

กลยุทธ์

พม.  - ยทุธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงมนุษย ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  

 - นโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการใน

การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงสิทธขิองความเป็นมนุษย ์มีความรู้ 

สามารถปูองกันตนเองจากการค้ามนุษย ์ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝูาระวงั

ปัญหาในระดับชุมชน

พม.

(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทัง้เชือ่มโยงระบบ

ฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์

พม. รง. กต. ตร. ยธ. มท.  

(๓) เร่งรัดการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย ์ ตร. ยธ. กสพ.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๔) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด าเนินคดีการค้ามนุษย ์รวมถึงในการช่วยเหลือ 

ปกปูองและคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จากขบวนการค้ามนุษย์

พม. รง. ยธ.

(๕) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ของแรงงานไทย และ

แรงงานต่างด้าวตามทีก่ฎหมายก าหนด

รง.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๑๐. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

กลยุทธ์

ป.ป.ส.  - แผนยทุธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด  (ป.ป.ส.)

 - แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการ

ต่างประเทศ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสริมความ

มั่นคงของชาติ พ.ศ. ....           

(มติ ครม. ๖ ส.ค. ๒๕๕๖)

(๑) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอยา่ง

เคร่งครัด

ป.ป.ส. กต. กห. มท. ศธ. 

สธ.

(๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเส่ียง ตระหนักรู้ถึงโทษ

ของยาเสพติดเพือ่ปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ป.ป.ส. อส. ตร.  
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ทีโ่ดยใช้กลไก

ประชารัฐ

ป.ป.ส.

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปูองกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด

 โดยเฉพาะการสกัดกัน้สารต้ังต้นและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

การปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการด าเนินงาน

ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติวา่ด้วยการพัฒนาทางเลือก ป.ป.ส.

(๕) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคล่ือนเครือข่ายเฝูาระวงัปัญหายาเสพติดอาเซียน ป.ป.ส. สธ. ปปง.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๑๑. การเสริมสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยทุจริต

 กลยุทธ์

ป.ป.ท. ป.ป.ช.  - ยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

(๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ป.ป.ท. ทุกส่วนราชการ

(๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการแก้ไขปัญหาทุจริต และ

ให้บังคับใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวด

ป.ป.ท. ทุกส่วนราชการ

(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ ป.ป.ท. ทุกส่วนราชการ

(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพือ่สร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ

การทุจริต

ป.ป.ท. ทุกส่วนราชการ
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

 และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๑๒. การรักษาความมัน่คงพ้ืนทีช่ายแดน

กลยุทธ์

สมช.  - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของ

ไทยต่อประรอบเพือ่นบ้าน (พ.ศ. ๒๕๖๐

 – ๒๕๖๔)                            

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาเพือ่เสริมความ

มั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

 - แผนยทุธศาสตร์กระทราวงการ

ต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

(๑) บูรณาการจัดท าการเชือ่มโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยสินค้าและ

ยานพาหนะระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กค. ศก. กห. คค. พณ. ตร. 

กษ.  ทก.  ทุกส่วน

ราชการ

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพืน้ทีช่ายแดนไทยและประเทศรอบ

บ้านและให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันภัยจาก

อาชญากรรมทีจ่ะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน

กห. คค. พม. ยธ. รง. 

สธ. ศธ.

(๓) จัดระเบียบพืน้ทีช่ายแดนด้านการพัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการ

เป็นประตูเชือ่มโยงการค้าทีม่ีความสมดุลทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมัน่คง 

 และร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่าน

ชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มท. กห. สมช. สศช.

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทาง

บก ทางน้ า เพือ่ไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพืน้ทีช่ายแดน รวมถึงให้

มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนใน

บริเวณพืน้ทีช่ายแดน เพือ่มิให้เกิดปัญหาชายแดนขึน้

กต กห. มท.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการสร้างความปลอดภัยในพืน้ทีเ่ส่ียง

จากการสู้รบ

กห. มท. สมช.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๑๓. การรักษาความมัน่คงทางทะเล 

กลยุทธ์

สมช.  - แผนความมั่นคงแห่งชาติทาง

ทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

 - มาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้าน

พาณิชยน์าว ี(อก.)

 - แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (สผ./ทส.)

 - (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(พ.ศ.  ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔) (ทส.)

 - แผนแม่บทการจดัการประมง

ทะเลไทย (กปม.)

(๑) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝูาตรวจติดตาม ทางทะเลให้มี

ประสิทธผิลและประสิทธภิาพ

ทร. (ศร.ชล.) กห. (ทร.)

คค. (จท.)

(๒) พัฒนากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเลให้เป็นสากล และพัฒนากฎหมายการคุ้มครองสิทธขิองประชาชนในการใช้

ทรัพยากรทางทะเลของไทย

คณะกรรมการ

กฎหมายทะเลและ

เขตทางทะเลของ

ประเทศไทย

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

(๓) ส่งเสริมการด าเนินการตามเปูาหมายการพัฒนาอยา่งยัน่ยนืในกรอบสหประชาชาติ 

(UN Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะเปูาหมายที ่๑๔ การใช้

ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรอยา่งยัง่ยนื

ทส. กษ.

(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทะเล สมช. หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๕) เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศเพือ่ปกปูอง รักษา และแสวงหา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยา่งยัง่ยนื

สมช. กต. สศช. ศร.ชล. 

พณ.

(๖) พัฒนาขีดความสามารถของไทยในเร่ืองพาณิชยน์าว ีเพือ่จัดการและควบคุมการใช้

ทะเล ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

คค.

๓.๔.๕ เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐ

  และส่งเสริม

บทบาทและความ

เข้มแข็งของทุกภาค

ส่วน ในการรับมือ

กับภัยคุกคามทุก

รูปแบบทีก่ระทบ

กับความมัน่คง

๑๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

กลยุทธ์

สมช.  - (ร่าง) ยทุธศาสตร์การต่อต้านการก่อ

การร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

 - ยทุธศาสตร์ด้านการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) (ปปง.))

 - แผนยทุธศาสตร์กระทรวง

การต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๑)

(๑) พัฒนากลไกภายในในการปูองกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ 

การก่อการร้าย การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ยาเสพติด และ

การค้ามนุษย์

สมช. ตร. กค.

(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ ทัง้ระดับทวภิาคีและพหุภาคี

ในการปูองกันภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรมทัง้ใน

ลักษณะทวภิาคีและพหุภาคี

สมช. กต. ตร. กห.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓) ศึกษาตัวแบบเคร่ืองมือ/เทคโนโลยทีีท่ันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติเพือ่น ามาประยกุต์ใช้ รวมถึงส่งเสริม

การวจิัย/พัฒนาการผลิตเทคโนโลยดัีงกล่าวภายในประเทศ

สมช. ยธ. กอ.รมน. ปปง.

 สขช. ธปท.

(๔) ผลักดันให้มีศูนยข์้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดท า

ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง

ตร.

(๕) ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ  โดยให้ความส าคัญ

กับการลดปัจจัยและเง่ือนไขทีเ่กือ้กูลต่อการก่อการร้าย การปูองกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทีส่นับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พืน้ทีใ่นอาณาเขต

ประเทศไทยเป็นพืน้ทีพ่ักพิง พืน้ทีแ่สวงหาปัจจัยเพือ่สนับสนุนการก่อการร้าย  ตลอดจน

เป็นพืน้ทีก่่อความรุนแรงหรือกระท าการก่อการร้าย โดยมุง่เน้นการปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในเขตเมือง

กห. ปปง. ยธ. ตร. สขช.

(๖) เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

ภาคประชาสังคม  ให้เห็นความส าคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ข้ามชาติ  และสร้างเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งในการร่วมมือกับภาครัฐ เพือ่ปูองกันภัยคุกคาม

ข้ามชาติทุกรูปแบบ

กห. มท. กอ.รมน. ตร. 

กบส.

(๗) ควบคุม ปูองกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทีน่ิยมการใช้ความรุนแรง 

(Radicalization)

สมช. ศตก.  กต.

- 21 -



หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๑๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์

กลยุทธ์

ดศ.  - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร์แห่งชาติ

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

(๑) พัฒนาขีดความสามารถทัง้องค์กรภาครัฐ ทัง้ฝุายทหาร พลเรือน และต ารวจ และ

ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ 

ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล

ดศ. กห.  ตร.  สขช. 

ทุกส่วนราชการ

(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ และอาเซียนเพือ่ปูองกันและแก้ไขปัญหา

ความมัน่คงทางไซเบอร์

ดศ. สมช. กต.

(๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ

ของภัยคุกคามความมัน่คงทางไซเบอร์

ดศ. สมช.

(๔) ปกปูอง ปูองกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้าง

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมัน่คงทางไซเบอร์ระหวา่ง

หน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

ดศ. กห.

(๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพือ่ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 

รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับงานสืบสวนและปูองกันอาชญากรรมไซเบอร์

ดศ. ยธ.

๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรทีเ่กีย่วข้องให้มี

ความรู้ ความช านาญด้านไซเบอร์อยา่งต่อเนือ่ง

ดศ. สวทช. ศธ. วช. สกว.

๓.๔.๖ เพือ่ให้การ

จัดการฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน และอาหาร

 มีความมัน่คง 

ความยัง่ยนืและมี

ความสมดุลกับการ

ขยายตัวของการ

พัฒนาประเทศ

รวมถึงลดความ

เสียงจากผลกระทบ

ของกระแส

โลกาภิวฒัน์
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๓.๔.๙ เพือ่ส่งเสริม

สภาวะแวดล้อมที่

สร้างสรรค์และสันติ

ในการอยูร่่วมกัน

กับประเทศเพือ่น

บ้านกลุ่มประเทศ

อาเซียน ประชาคม

โลก บนพืน้ฐานของ

การรักษา

ผลประโยชน์ และ

ด ารงเกียรติภูมิของ

ชาติ

๑๖. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

กลยุทธ์

กต.  - แผนยทุธศาสตร์กระทรวงการ

ต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๑)                                        

  - (ยทุธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อ

ประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 - ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อ

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

 - ยทุธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้า

เมืองทั้งระบบ

 - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

 -  ยทุธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อ

ประเทศมหาอ านาจ....

(๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ ์รวมถึงการแลกเปล่ียนการเยอืนในระดับต่างๆ ทัง้ผู้น าและ

หน่วยงานความมัน่คงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศเพือ่นบ้าน ประเทศใน

อาเซียน และประเทศทีม่ีความส าคัญทางยทุธศาสตร์ต่อไทย

กต. กห. มท. สมช.

(๒) ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือทีม่ีอยูเ่พือ่ติดตามและผลักดันความร่วมมือ

ระหวา่งกัน และริเร่ิมเพิม่เติมในเร่ืองทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม 

และริเร่ิมความร่วมมือร่วม โดยเฉพาะกับประเทศทีม่ีความส าคัญในเชิงยทุธศาสตร์

กต. กห. มท. สมช. กค.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๓) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาททีส่ร้างสรรค์และรับผิดชอบ ให้เป็นทีย่อมรับในกรอบ

ความร่วมมืออาเซียน และในกรอบควา่มร่วมมือระหวา่งประเทศทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วม

กต. สมช. กห.

(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชือ่มัน่ และทัศนคติทีดี่ต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก

เกีย่วกับบทบาทของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหวา่งประเทศ

กต. กห. วธ. กปส.

(๕) ส่งเสริมให้บุคคลทีม่ีความสามารถของไทยและมีผลงานทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับ

นานาประเทศ เข้าด ารงต าแหน่งทีส่ าคัญในองค์การระหวา่งประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ

องค์การทีเ่กีย่วข้องกับมิติงานความมัน่คง

กต. กห. สมช.

๖) ส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธร์ะหวา่งไทยกับมหาอ านาจอยา่งมีสมดุล โดยเฉพาะ

ความสัมพันธด้์านการทหารและความมัน่คง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธแ์ละ

ความร่วมมือด้านความมัน่คงกับกลุ่มประเทศอาเซียน

กต. กห.

๗) ส่งเสริมบทบาททีเ่ป็นแกนกลางและการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพือ่รับมือ

ความท้าทายต่างๆ ต่อความมัน่คงและเสถียรภาพ และเพือ่เพิม่อ านาจต่อรองของ

ภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขความขัดแยง้โดยใช้หลักกฎหมายระหวา่งประเทศและ

แนวทางสันติวธิี

กต. สมช.

- 24 -



หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

๑๗. การรักษาความมัน่คงทางพลังงาน

กลยุทธ์

พน.  -  ยทุธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 - แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของ

ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓)

(๑) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ พน. คณะกรรมการ

ก ากับกิจการ

พลังงาน/สกพ.

บ.ปตท.

(๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ขึน้ รวมถึงให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงพลังงานได้อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม

พน.

(๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ เพือ่กระจายความเส่ียงด้าน

พลังงาน

พน. กต. กฟผ. บ.ปตท.

(๔) ส่งเสริมการวจิัย พัฒนาและสาธติเทคโนโลยพีลังงานทดแทน เพือ่น าพลังงาน

ทดแทนไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพลังงาน

พน. วท. สกว.

(๕) รณรงค์ และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในด้านการผลิต

และ การใช้พลังงานทดแทน การประหยดัพลังงาน ต้ังแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับ

ชุมชน

พน. กปส.
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

 ๑๘. การรักษาความมัน่คงด้านอาหารและน้ า

กลยุทธ์

สธ. กษ. ทส. พณ. อก.  - ยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของ

ประเทศไทย       

 - ยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)     

 - ASEAN Multi - Sectoral 

Framework on Climate Change: 

Agricultural and Forestry Towards 

Food Security

(๑) เสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและน้ าอยา่งยัง่ยนื ด้วยการมีกลไกกฎหมาย และ

แผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้ าเพือ่ความมัน่คงอยา่งบูรณาการ ทีค่รอบคลุมการมี

คลังอาหารและน้ าส ารองกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและน้ า

ของประชาชนตามความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวติ

กษ. ทส. มท. ยธ.

(๒) พัฒนาและเชือ่มโยงระบบปูองกัน เฝูาระวงั แจ้งเตือน ระงับยบัยัง้ 

แก้ไขส่ิงปนเปือ้นทีอ่าจแฝงมาในอาหารและน้ า โดยบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน

สธ. กษ. มท. (ปภ.) 

กปส.

(๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนืต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการ

เกษตรให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน

สินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพือ่เพิม่พืน้ทีแ่หล่งผลิตอาหารทีป่ลอดภัย

 และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวกิฤตการณ์ด้านอาหาร

กษ. สธ.

(๔) ส่งเสริมการวจิัย การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ทางอาหาร เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่กับการรักษาหรือ

เพิม่คุณค่าทางโภชนาการ และเพิม่ผลิตภาพ รวมทัง้ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศเพือ่พัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่กีย่วข้อง

กษ. สกว. วท.

๓.๔.๖ เพือ่ให้การ

จัดการฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน และอาหาร

 มีความมัน่คง 

ความยัง่ยนืและมี

ความสมดุลกับการ

ขยายตัวของการ

พัฒนาประเทศ 

รวมถึงลดความ

เสียงจากผลกระทบ

ของกระแส

โลกาภิวฒัน์
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๕) จัดทีดิ่นรองรับความมัน่คงทางอาหาร และคุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่เสริมสร้าง

ความมัน่คงทางอาหาร สามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ ์รวมถึง

การกระจายการถือครองทีดิ่นของเกษตรกรอยา่งเป็นธรรม

กษ. มท.

๑๙. การรักษาความมัน่คงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

กลยุทธ์

ทส.  - ยทุธศาสตร์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   - 

(ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจดัการความ

หลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ.  ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๔ (ทส.))

 - แผนจดัการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้

ระดับพืน้ที่ มติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๐ 

(ปม./ กษ.)

 - ยทุธศาสตร์ ปูองกัน ควบคุม ลดและ

ขจดัมลพิษในระดับพืน้ที่ (คพ./ ทส.)

 -  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 - ยทุธศาสตร์การจดัการซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เชิง

บูรณาการ (คพ./ทส.)

 - แผนวสิาหกิจการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

 - แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

 (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๗๔ (อก.)

(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยัง่ยนื โดยก าหนดพืน้ที่

การอนุรักษ์ทีช่ัดเจน

ทส. กษ.

๓.๔.๖ เพือ่ให้การ

จัดการฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน และอาหาร

 มีความมัน่คง 

ความยัง่ยนืและมี

ความสมดุลกับการ

ขยายตัวของการ

พัฒนาประเทศ 

รวมถึงลดความ

เสียงจากผลกระทบ

ของกระแส

โลกาภิวฒัน์
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หน่วยหลัก
หน่วยร่วม / 

องค์กรเครือข่าย

ความเชือ่มโยงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์แผนหลักทีเ่ก่ียวข้อง

หน่วยรับผิดชอบ

ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประเด็นความมัน่คง

วัตถุประสงค์

(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธแิละหน้าทีใ่นการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืตามแนวทาง

ประชารัฐ

ทส. มท. กษ.

(๓) เสริมสร้างประสิทธภิาพการจัดการส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการปกปูองสิทธชิุมชน และ

แก้ปัญหาข้อขัดแยง้ทีเ่กิดขึน้กับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการ

คลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยติุธรรมด้านส่ิงแวดล้อม

ทส. มท. กษ. พม. มท. ยธ. 

อก. ตร. กค.

(๔) เพิม่ประสิทธภิาพกลไกตรวจสอบและเฝูาระวงัภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบ

น าเข้าวตัถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของ

ต่างชาติทีเ่ข้ามาทิง้ในอาณาเขตของประเทศไทย และปล่อยของเสียกระทบส่ิงแวดล้อม

ทส. อก. ปส. ตร. กค.

(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ เพือ่ให้มีการรักษา คุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธภิาพ 

คุ้มค่า เพือ่ให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษา

ส่ิงแวดล้อม

ทส. ยธ.

(๖) ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพือ่เป็นภาคีด้านการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ร่วมกันอยา่งใกล้ชิด 

รวมทัง้ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควนัจากไฟปุาและ

ขยะทะเล เป็นต้น

ทส. กต.
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I 
 

บัญชีรายช่ือและอักษรย่อกระทรวง หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่างๆ 
รายชื่อกระทรวง หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่างๆ อักษรย่อ 

กระทรวง หน่วยงานของรัฐ  
ส านักนายกรัฐมนตรี นร. 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

สปน. 
กกถ. 

ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ฯ 

กรมประชาสัมพันธ์  กปส. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สลน. 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ   สขช. 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สคก. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   สศช. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สกท. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า กอ.รมน. ภาค๔ สน. 

กระทรวงกลาโหม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

กห. 

ศตก. 

กระทรวงการคลัง 

 กรมศุลกากร 

กค. 
ศก. 



II 
 

รายชื่อกระทรวง หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่างๆ อักษรย่อ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กต. 

กรมสนธิสัญญาฯ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กรมประมง 

กษ. 

กปม. 

กระทรวงคมนาคม 

 กรมเจ้าท่า 

คค. 

จท. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรมควบคุมมลพิษ 

 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทส. 
คพ. 

สผ. 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ. 

กระทรวงพลังงาน พน. 

กระทรวงพาณิชย์ พณ. 
กระทรวงมหาดไทย 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กรมท่ีดิน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มท. 
ปภ. 
ทด. 
อปท. 

กระทรวงยุติธรรม 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ยธ. 

กคส. 



III 
 

รายชื่อกระทรวง หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่างๆ อักษรย่อ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กสพ. 

ป.ป.ท. 

ป.ป.ส. 

กระทรวงแรงงาน รง. 
กระทรวงวัฒนธรรม วธ. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วท. 
ปส. 
สวทช. 

กระทรวงศึกษาธิการ ศธ. 

กระทรวงสาธารณสุข สธ. 

กระทรวงอุตสาหกรรม อก. 
ส่วนราชการไม่สังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง  

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กปร. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  วช. 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  รภ. 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ตร. 
สตม. 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ปปง. 
ส านักพระราชวัง  พว. 

ส านักงานอัยการสูงสุด อส. 



IV 
 

รายชื่อกระทรวง หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการต่างๆ อักษรย่อ 
สถาบันพระปกเกล้า  - 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม ศย. 
ศาลปกครอง ศป. 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. 
หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การของรัฐที่เป็นอิสระ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน สกพ. 

องค์การมหาชน  
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. 
รัฐวิสาหกิจ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก.ฟ.ผ. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สกว. 
บริษัทมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
บริษัท ป.ต.ท.จ ากัด (มหาชน) ป.ต.ท. 

คณะกรรมการ  

คณะที่ปรึกษาการข่าว/ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ คณะที่ปรึกษาการข่าว/ศป.ข. 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ - 

คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย - 

 


