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สว่นท่ี  

ส่วนท่ี ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

บริบทด้านความมั่นคงของชาติห้วงปัจจุบันถึง ๕ ปีข้างหน้า มีความสลับซับซ้อน เช่ือมโยง และ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาภายในและปัญหาภายนอกประเทศมีลักษณะเหล่ือมซ้อนกัน จนไม่อาจท่ีจะ
แบ่งแยกได้อย่างชัดเจนท าให้มิติภัยคุกคามและปรากฏการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น กลายเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีมีความจ าเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งมีจุดหมายปลายทางภาพรวมในระยะ ๒๐ ปี  
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง 
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลัก โดยมีเปูาหมายท่ีส าคัญ คือ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนมีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทด้าน 
ความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการความมั่นคง
มีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นขั้นด าเนินการ “ปัญหาเก่า
หมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” ให้เป็นฐานน าไปสู่ “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ 
และบรรลุเปูาหมายสุดท้าย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐  

กอ.รมน. ได้จัดท าแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อรองรับและเป็นแนวทางการด าเนินการ
ในห้วงระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นแผนระดับท่ี ๓  
ใช้ในอ านวยการ ประสานการปฏิบัติการขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ แผนย่อย
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  แนวทางการพัฒนาท่ี กอ.รมน. รับผิดชอบ  
และท่ีบูรณาการมาจากยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น รวมท้ังนโยบายและแผนความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
โดยมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ ดังนี้ 

๑.๑ พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  
กอ.รมน. มีอ านาจหน้าท่ีส าคัญตามมาตรา ๗ (๒) คือ การอ านวยการในการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีเสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ ก าหนดความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ดังนี้ 
๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ก าหนด

แนวความคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังนี้ 
๑.๒.๑.๑ กอ.รมน. รับผิดชอบบูรณาการและขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ จ านวน ๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
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ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) การพัฒนาการเมือง และ ๔) การสร้างความ
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ  

๑.๒.๑.๒ กอ.รมน. รับผิดชอบบูรณาการและขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง จ านวน ๑๖ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ๑) การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ๖) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็น
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
พื้นท่ีชายแดน ๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) การพัฒนาประเทศเพื่อความ
มั่นคงและช่วยเหลือประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๑๕) การ
ขับเคล่ือนต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และ (๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี ท้ังนี้ได้ยกแนวทางการ
พัฒนาการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขึ้นไปบูรณาการและขับเคล่ือนระดับแผนย่อยฯ โดยรวมถึง
การแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศตามข้อ ๑.๒.๑.๑ ด้วย  

๑.๒.๑.๓ กอ.รมน. รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพแนวทางพัฒนาการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ในแผนย่อยด้านการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ กอ.รมน. มีส่วนร่วมบูรณาการกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจ านวน  
๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ๑) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒) การรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ๓) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน และ ๔) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยทุจริต  

๑.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ก าหนดให้ 
กอ.รมน. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่  
1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 2) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 3) การบูรณาการ
ข้อมูลด้านความมั่นคง 4) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นท่ี โดย ๓ นโยบายและแผนความมั่นคงมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับการเสริมสร้างความมั่นคง 
เชิงพื้นท่ีจะครอบคลุมการขับเคล่ือนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยแล้ว 
๑.๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” ตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ มุ่ง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม  
๑.๔ เป้าหมายรวมของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถขับเคล่ือนงานในความรับผิดชอบจนบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ ท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข  
๑.๕ การขับเคลื่อนแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ด าเนินการโดยกลไกระดับนโยบายโดยฝ่าย
บริหาร กลไกระดับอ านวยการซึ่งประกอบด้วย ๑) การขับเคล่ือนตามหน้าท่ี ๒) การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ และ 
๓) การขับเคล่ือนในระดับพื้นท่ี (Area) และกลยุทธการขับเคล่ือนโดยโครงการส าคัญ ของ กอ.รมน.  
๑.๖ แผนปฏิบัติการเร่ืองรองรับแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ ๑) แผนปฏิบัติการเรื่อง
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ๓) 
แผนปฏิบัติการเรื่องบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และ ๕) แผนปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นท่ี 
๑.๗ การขับเคลื่อนและประเมินผลแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ยึดหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการท างาน “ต้ังเปูา ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง” โดยครอบคลุมการด าเนินงาน ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การวางแผนเชิงบูรณาการ (PLAN) การปฏิบัติ (DO) 
๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (CHECK) ๓) การทบทวน ปรับปรุง และ ๔) พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงาน (ACT)  
๑.๘ ปัจจัยความส าเร็จของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๓.๘.๑ ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบหลักแต่ละแนวทางการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการท่ีร่วมด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... และริเริ่มก าหนดแนวทางการด าเนินการใหม่เพิ่มเติม  

๓.๘.๒ ทุกส่วนราชการใช้พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลในประกาศจังหวัดเป็นพื้นท่ีเปูาหมายเดียวกัน 
๓.๘.๓ ส่วนราชการมีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติท้ังในระดับจังหวัดและส่วนกลาง 
๓.๘.๔ ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

๑.๙ บทสรุป แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นแผนระดับท่ี ๓ ใช้ในการบูรณาการขับเคล่ือน
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ แผนย่อยด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง แนวทางพัฒนาในแผนย่อยด้านอื่นและร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น และนโยบายและแผนความ
มั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ท้ังนี้ ทุกส่วนราชการ
ต้องก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายในการจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องตรงกัน 

------------------------------ 
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ส่วนท่ี ๒  

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นแผนระดับท่ี ๓ ในส่วนแผนปฏิบัติการด้าน... เป็นไป
ตามหน้าท่ีและอ านาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ 
(๒) ในการเสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีความสอดคล้องกับแผนในแต่ละระดับดังนี้  

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (แผนระดับท่ี ๑)  
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (หลัก) 

๒.๑.๑.๑ เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข 
๒.๑.๑.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม

ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีเอกราชและอธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับต้ังแต่
ระดับชาติสังคมชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big data)  
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ 
ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรท่ีมิใช่รัฐรวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด  

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
๒.๑.๒.๑ เป้าหมาย มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
๒.๑.๒.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี

รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย
รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆน ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคตและ“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง) 
๒.๑.๓.๑ เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ 
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๒.๑.๓.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีความพร้อมท้ังด้านร่างกายจิตใจ
และสติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องมีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี๒๑มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและยังคงอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิด
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
๒.๑.๔.๑ เป้าหมาย การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชนภาคประชาสังคม

ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคล่ือน 
๒.๑.๔.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด

ร่วมท าเพื่อส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังใน
มิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์
แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมให้นานท่ีสุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและท่ัวถึง 

๒.๑.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(รอง) 
๒.๑.๕.๑ เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังมิติด้าน

สังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ 

๒.๑.๕.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนงานและการให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดย
เป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง๓ด้านอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๒.๑.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(รอง) 
๒.๑.๖.๑ เป้าหมาย เพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวม” 
๒.๑.๖.๒ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
แข่งขันมีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้างเช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
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ประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิงนอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าท่ีจ าเป็นมีความทันสมัยมีความ
เป็นสากลมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนาโดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปูาหมาย
ส าคัญ (๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (๓) กองทัพ 
หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นขั้นด าเนินการ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” ให้เป็นฐานน าไปสู่ 
“ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาผลักดัน” ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ และบรรลุเปูาหมายสุดท้าย 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐  

๒.๒.๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (หลัก)  
๑) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓) การพัฒนาการเมือง 
๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

๒.๒.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง (หลัก)   
๑) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๒) การปอูงกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
๖) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗) การปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘) การเฝูาระวังและปูองกันประเด้นทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๙) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ีชายแดน 
๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
๑๓) การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๕) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 
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๑๖) การขับเคล่ือนต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๒.๒.๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

ม่ันคงของชาติ (รอง)  
๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ 
๒) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง 
๔) การปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๒.๒.๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ (รอง)  
๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
๓) การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

๒.๒.๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม (รอง)  
๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
๒) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
๓) การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒.๒.๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นกรอบ
ทิศทางในการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ และรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของประเทศให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนกรอบแนวคิดความ
มั่นคงแบบองค์รวม มุ่งเน้นการก าหนดนโยบายและแผนการขับเคล่ือนงานด้านความมั่นคงให้สอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมิได้จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่หมายรวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ ให้สามารถบริหารจัดการความเส่ียงภัยคุกคามส าคัญท่ีจ าเป็นต้องเร่งปูองกันและแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพ ประชาชน
อยู่ดีมีสุขและมีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคงดังนี้  

๒.๒.๒.๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ (หลัก) กอ.รมน. (ศปป.๑ กอ.รมน.) 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือนเช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ โดยมีเปูาหมายดังนี้ (๑) การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (๒) คนในชาติอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย โดยได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
หมายรวมถึงการให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ท่ีมีหลักความเช่ือต่าง ๆ และผู้ท่ีไม่นับถือศาสนา 

๒.๒.๒.๒ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (รอง) กห. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) การปกปูอง 
รักษา และแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และ (๒) การพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการปูองกันประเทศในอนาคต 
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๒.๒.๒.๓ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (รอง) มท. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) พื้นท่ีชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มี
ศักยภาพการปูองกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ไทยกับประเทศรอบบ้าน และ (๒) ปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านได้รับการแก้ไข และไม่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๒.๒.๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง) ศรชล. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑)  ประเทศไทยสามารถปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และ (๒) ประเทศไทยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลท่ีช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๒.๒.๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รอง) สมช. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุรุนแรงและ
ความสูญเสียลดลง (๒) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และ (๓) ประชาชนมีความ
เช่ือมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒.๒.๒.๖ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (หลัก) กอ.รมน. (ศปป.๒ กอ.รมน.) 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลมี
จ านวนลดลง และได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม (๒) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม มีจ านวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองลดลง และ (๓) การบริหารจัดการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มท่ีมีความเปราะบางและผู้ได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาอย่างเป็นระบบ 

๒.๒.๒.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (รอง) พม. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
รับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) การยกระดับสถานะของประเทศไทยในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ (๒) ประเทศไทยสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

๒.๒.๒.๘ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (รอง) ส านักงาน ป.ป.ส. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) การปูองกันประชากรทุกกลุ่มเปูาหมาย
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (๒) การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและ
อาชญากรรมข้ามชาติ และ (๓) ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด 

๒.๒.๒.๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รอง) ปภ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
บูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมายเพื่อยกระดับการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยท่ีส าคัญอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ และภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น และ/หรือ เป็นภัยซ้ าซ้อน ไปสู่มาตรฐานตามหลัก
สากล 

๒.๒.๒.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ (รอง) สกมช. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการปูองกัน รับมือ 
ความเส่ียงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการปูองกันการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมไซ
เบอร์ 

๒.๒.๒.๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (รอง) สมช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
รับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย (๒) 
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย และ (๓) ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการฟื้นตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่สภาวะปกติ  

๒.๒.๒.๑๒ การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ (รอง) กต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
บูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) ประเทศไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและ
ประเทศท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของไทยอย่างมีดุลยภาพ (๒) ประเทศไทยมีบทบาทน าใน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ (๓) ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน 

๒.๒.๒.๑๓ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่ (รอง) สธ. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ๕ ด้าน (โรคติดต่อและการระบาด โรคและภัยท่ีเกิดจากสารเคมี 
โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ โรคท่ีเกิดจากการบาดเจ็บและอุบัติภัย โรคและภัย
สุขภาพอันเกิดจากภัยธรรมชาติ) (๒) ระบบสาธารณสุขมีศักยภาพการเผชิญเหตุและการบริการด้านการแพทย์
ในภาวะฉุกเฉิน และ (๓) ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ 

๒.๒.๒.๑๔ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
(รอง) สมช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมาย (๑) การพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมพร้อมส าหรับการระดมทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในกรณีท่ีประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ และ (๒) การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

๒.๒.๒.๑๕ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ (รอง) สขช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
บูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมายเพื่อยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝูาระวัง ประเมิน ตอบสนอง 
และแจ้งเตือนสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงอันจะน าไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์
แห่งชาติ 

๒.๒.๒.๑๖ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง (หลัก) กอ.รมน. (ศดม.กอ.รมน.) เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมายเพื่อการมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงสามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ 

๒.๒.๒.๑๗ การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่  (หลัก) กอ.รมน.  (สนย.กอ.รมน. )  
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคล่ือน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลท่ีมี
ปัญหาความมั่นคงส าคัญเร่งด่วนลดลง  

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ท าหน้าท่ีเป็น
แผนระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาท่ีประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปี โดย
ค านึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาท่ีประเทศเผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปรับจุดเน้น
การด าเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศต้ังแต่ระดับทิศทาง โครงสร้าง นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการ
ขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับ และจะเป็นก าลังในการน าพาประเทศไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายระยะยาวเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึง
การสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระดับโครงสร้างนโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมท่ี  
ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีสูง และค านึงถึงความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมโดย กอ.รมน. บูรณาการ
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และประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามแผนฯ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานด้านความมั่นคง โดยมีหมุดหมายท้ัง ๑๓ ประการดังนี้ 

๒.๒.๓.๑ ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
๒.๒.๓.๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
๒.๒.๓.๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก 
๒.๒.๓.๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
๒.๒.๓.๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค 
๒.๒.๓.๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม ดิจิทัลของ

อาเซียน 
๒.๒.๓.๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ สามารถ

แข่งขันได้ 
๒.๒.๓.๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
๒.๒.๓.๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
๒.๒.๓.๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
๒.๒.๓.๑๑ ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
๒.๒.๓.๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  แห่ง

อนาคต 
๒.๒.๓.๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : ผนวก ก 
แผนท่ีจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานบูรณาการร่วมเพื่อให้การ

ด าเนินการของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง สามารถบรรลุเปูาหมายและตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนดไว้ได้  

------------------------------ 
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ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคญัของแผน 

๓.๑ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทความม่ันคงในระยะ ๕ ปี  
๓.๑.๑ สถานการณ์ด้านความม่ันคงในระดับโลกและระดับภูมิภาค 

การเมืองระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
ความขัดแย้งของประเทศมหาอ านาจส าคัญซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธรัฐ
รัสเซีย ภายใต้การแข่งขันกันขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารไปยังประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการ
แสวงหาผลประโยชน์และรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก โดยเฉพาะการใช้ประเทศท่ีสามเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินกลยุทธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ดังท่ีเห็นได้จากกรณีความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับ
สาธารณรัฐยูเครน และกรณีความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไต้หวัน หรือแม้แต่กรณีความ
ขัดแย้งทางการเมืองของเมียนมา ซึ่งแม้สหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ก็
มีบทบาทส าคัญต่อความยืดเย้ือและความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับไต้หวันท่ีน าไปสู่การยุติความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลท าให้การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจในมิติต่างๆ รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก การแข่งขันเทคโนโลยีทางการทหารท่ีก าลังน าไปสู่การสะสมอาวุธ
ร้ายแรง รวมท้ังการแย่งชิงพันธมิตรท่ีรุนแรงกว่าเดิม ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มเฉพาะท่ีหลากหลาย
เพื่อการถ่วงดุลระหว่างขั้วอ านาจต่างๆ มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และท่าที เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเปราะบางและมีการ
แบ่งขั้วอ านาจท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน 

๓.๑.๒ สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๓.๑.๒.๑ สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันหลักของชาติมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเป็นศูนย์รวมท่ีหล่อหลอมความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ ประชาชนชาวไทยเคารพเทิดทูนและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มา
อย่างยาวนาน หากแต่กระแสแห่งความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปล่ียนผ่านไปโดยกระแสแห่งประชาธิปไตยซึ่ง
มุ่งเน้นถึงความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท า
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันฯ ท่ีขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างเท่ียงตรงถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วใน
ระบบการส่ือสารสาธารณะในสังคม จนอาจท าให้แนวคิด ทัศนคติ ท่ีมีต่อความจงรักภักดีของบุคคลต่างกลุ่ม
ต่างสังคมและต่างวัยถูกบิดเบือนไปจากรากเหง้าแห่งความเป็นจริงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยปรากฏ
แนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นการหมิ่นสถาบันฯ ท่ีขัดต่อ
หลักสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว น ามาซึ่งความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายท่ีเหมาะสม รวมท้ังการใช้อ านาจอ่อน (Soft 
power) ส่งเสริมความตระหนักรู้อย่างถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับสถาบันฯ จึงยังคงมีความจ าเป็นเพื่อการปกปูอง
คุ้มครองพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์จากการกระท าละเมิดของ
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กลุ่มต่อต้านสถาบันในสังคม ท้ังนี้เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ด ารงฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ และจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคมไทยต่อไป 

 
 
 
 

๓.๑.๒.๒ สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสถาบันหลักของศาสนา 
   ความเข้าใจในหลักค าสอนท่ีแตกต่างออกไปเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่าง
กันและการบิดเบือนค าสอนของแต่ละศาสนาในประเทศ ดังปรากฏความขัดแย้งท่ีเห็นต่างระหว่าง  
ชนต่างศาสนิกในบางพื้นท่ี แต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีสามารถแก้ไขร่วมกันตามแนวทางสันติวิธีในพื้นท่ีได้  โดยท านุ
บ ารุง ส่งเสริม และให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนา ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม พัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนน าหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สนองงานด้านศาสน
พิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศลและรัฐพิธีต่าง ๆ สืบสาน รักษา สืบทอด งานศาสนพิธีและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม รวมท้ังส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม อีกท้ังได้พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการด้านศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข  
    ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้าง 
และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชน
ท่ัวไปได้รับรู้ เรื่องงานพิธี ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ได้แก่  
๑) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล ๒) การบังคับใช้ระเบียบพระ
สังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ๔) การจัดท าข้อห้าม
ปฏิบัติต่างๆ ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน ๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา ๖) การ
สร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริ จาคให้ถูกต้องและโปร่งใส ๗) การสร้างแนวทาง
คุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย ๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 
เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ และ ๑๐) การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาท่ีมีต่อประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ 

๓.๑.๒.๓ สถานการณ์ด้านการเมืองและความเคลื่อนไหวของพลังมวลชน 
รัฐบาลครบวาระการด ารงต าแหน่งและจะมีการเลือกท่ัวไปในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายหลัง

จากการเข้าสู่การบริหารงานของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งแล้ว จะเป็นห้วงท่ีนักการเมืองและรัฐบาลใหม่ต้อง
ปรับตัว โดยเฉพาะในห้วง ๑ ปีแรกของรัฐบาล ท่ีมีการรวมตัวจากพรรคการเมืองต่างๆ ในการเข้าเป็นพรรคร่วม
รัฐบาล ซึ่งต้องท าความตกลงและความเข้าใจในการจัดท าและแถลงนโยบายให้มีความสอดคล้องท้ังของพรรค
ร่วมรัฐบาลด้วยกัน และโดยเฉพาะต้องให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การด าเนินการทางการเมืองต้องใช้รัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายต่างๆ มาประกอบ
อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นท้ังสังคมท้ังภาย ใน
และภายนอกประเทศ  ในขณะท่ีปัญหาทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้น ๆ ของรัฐบาลท่ีต้องหา
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ทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่ท่ีต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เป็นท่ี
น่าพอใจกับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐบาลคงต้องเผชิญกับท้ังสภาพปัญหาเดิมๆ ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข ท้ัง
เรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า หนี้สินของเกษตรกร เรื่องท่ีอยู่ท่ีท ากิน กลุ่มปัญหาด้านผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการเรียกร้องของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ซึ่งมีความ
เคล่ือนไหวมาทุกรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องเผชิญกับกลุ่มมวลชนท่ีต้องการออกมาเรียกร้องถึง
ผลประโยชน์และต้องการให้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบจากโครงการของรัฐ ท้ังโครงการขนาดใหญ่ อาทิ 
โครงการโรงไฟฟูาถ่านหิน และการขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรพื้นท่ีส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม รวมท้ัง โครงการระดับท้องถิ่น อาทิ โครงการก าจัดขยะ โครงการสร้างโรงไฟฟูาชีวมวล เป็นต้น  
แนวโน้มสถานการณ์ เช่ือว่าสถานการณ์ทางการเมืองในห้วง ๕ ปี ภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป  
ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และการจัดต้ังรัฐบาลแล้ว รัฐบาลใหม่จะยังคงพยายามศึกษาและแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ
เพื่อให้นักการเมืองมีอ านาจอย่างท่ีเคยมีมา ซึ่งคงไม่ง่ายนักเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการแก้ไขไว้ค่อนข้างสูง การตรวจสอบนักการเมืองท าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายสามารถ
เอาผิดและพิจารณาลับหลังได้ ซึ่งเรื่องส าคัญเหล่านี้ท าให้นักการเมืองต้องมีความตระหนักมากข้ึนในการกระท า
การทุจริต โดยเฉพาะการตรวจสอบจากพรรคฝุายค้านท่ีปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองท่ียังแก้ไขไม่ได้ ภาค
ของกลุ่มเห็นต่างซึ่งนอกจะเป็นท้ังกลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ และกลุ่ม NGO แล้ว กลุ่ม
มวลชนท่ีได้จัดต้ังอย่างเข้มแข็ง อย่างเช่น กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม และ กลุ่มสมัชชา
ประชาชนชาวใต้ เป็นต้น ท่ีได้จัดต้ังขึ้นแล้ว และคาดว่าจะจัดต้ังสมัชชาลักษณะนี้ต่อไปในทุกภาคของประเทศ 
ท่ีจะคอยติดตามการท างานของรัฐบาลซึ่งเปรียบเสมือนรัฐบาลเงาท่ีจะคอยตรวจสอบรัฐบาลในการแก้ปัญหาแต่
ละเรื่องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น กอปรกับปัญหาการเปล่ียนแปลงทางพลวัตของโลก และการรับรู้ของสังคมท่ีพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงเกือบทุกพื้นท่ีโดยผ่านส่ือมวลชนท่ีเลือกข้าง และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างวาทกรรมท่ี
พูดความจริงไม่หมด จะท าให้รัฐบาลตัดสินใจท าในส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ยากขึ้น 
ซึ่งก็เช่นเดียวกันความแข็งแกร่งของมวลชนย่อมจะเป็นปัญหาในการตัดสินใจท่ีส าคัญของรัฐบาลเป็นอย่างมาก
ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจะถูกต่อต้านเมื่อกลุ่มตนเสียประโยชน์ โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ชาติ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาสังคมท่ีผ่านมายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากการบังคับใช้
กฎหมายยังไม่สามารถใช้ได้อย่างจริงจังกับประชาชนทุกกลุ่ม จึงท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางสังคมท่ีต้อง
ออกมาเรียกร้องอย่างไม่ส้ินสุดต่อไป 

๓.๑.๒.๔ สถานการณ์ด้านยาเสพติด 
ในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตยาเสพ

ติดประเภทสารสังเคราะห์ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยด้านก าลังการผลิต การใช้
เทคโนโลยี การเข้าถึงสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเคมีในการผลิต รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีด าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผล
ให้การผลิตและการค้าเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการจับกุมและ
ตรวจยึดได้มากถึง ๑๗๑.๕ ตัน เพิ่มข้ึนหลายเท่าตัวจากห้วง ๑๐ ปีก่อนหน้า ท่ีจับยึดได้เพียง ๒๓ ตัน และแม้ว่า
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ตัวยาจะมีค่าความบริสุทธิ์สูง แต่กลับพบว่าราคาเมทแอมเฟตามีนมีแนวโน้มถูกลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไอซ์
การขับเคล่ือนอุปทานของเครือข่ายยาเสพติดส่งผลต่อสถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศ
ไทย ยาบ้า  และ  ไอซ์  จ านวนมากถูก ลักลอบล า เ ลียง เข้ ามาตามแนวชายแดนภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยเฉพาะชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการลักลอบน าเข้ายา
เสพติดมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบการลักลอบน าเข้ายาเสพติดจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก การลักลอบน าเข้า
โคเคนผ่านทางอากาศยานต่าง ๆ และชายแดนทางบก และการลักลอบน าเข้าเอ็กซ์ตาซี (ยาอี) ผ่านทางพัสดุ
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกระตุ้นให้เกิดการค้ายาเสพติดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ท าให้นักค้า
และกลุ่มผู้เสพสามารถติดต่อส่ือสารและขยายเครือข่ายได้เพิ่มมากขึ้น ผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้สะดวก
มากขึ้น และมีแนวโน้มในการปรับเปล่ียนรูปแบบการค้าและการลักลอบขนส่ง ตามการเปล่ี ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพทางสังคม สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศไทยไม่ลดระดับความรุนแรงลง 
ยังคงมีผู้เสพรายใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติดมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาผู้เสพไม่ครบกระบวนการส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการเสพซ้ า เส่ียงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด การก่ออาชญากรรมสร้างผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชน ยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ ยาบ้า โดยยาเสพติดท่ีต้องเฝูาระวังคือ 
ไอซ์ และเฮโรอีน จากสถานการณ์ยาเสพติดดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า ยังคงต้องเผชิญ
กับความท้าทายต่อการจัดการกับปัญหา 

๓.๑.๒.๕ สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว 
ในห้วงท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน

ระดับล่าง ท้ังในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียว การบริการ และภาคการประมง ฯลฯ ท าให้ท่ีผ่าน
มา ประเทศไทยยังคงมีการน าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา, กพช, ลาว และเวียดนาม) เข้า
มาช่วยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ โดยมีการน าเข้ามาในระบบท้ังอย่างถูกต้องและมีการลักลอบจ้างงานกันอย่าง
ผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ส าหรับการลักลอบจ้างงานผิดกฎหมายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกลุ่มขบวนการท่ีมีการ
ลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่อาศัยและท างานในประเทศไทยในหลายพื้นท่ี 
โดยนายหน้าจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีความเช่ือมโยงกับนายหน้าในประเทศไทย ส าหรับในอนาคตการท่ี
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโดยมีจ านวนก าลังแรงงานในวัยท างานลดลงและเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ จะท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานท้ังแรงงานระดับล่างและแรงงานในระดับฝื
มือเฉพาะด้านต่างๆ ดังนั้น การบริหารจัดการก าลังแรงงานของประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทยและการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการบริการต่างๆ เพื่อเข้ามาทดแทนแรงงานต่างด้าวและประชากรวัย
แรงงานของไทยท่ีมีจ านวนลดลง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาก าลังแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีของโลก อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยานยนต์แห่ง
อนาคต ฯลฯ จึงต้องมีการพัฒนาแรงงานให้เกิดการพัฒนาทักษะเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย ๔.๐ 
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท้ังด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา รวมท้ัง
การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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๓.๑.๒.๖ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
จากการปฏิบัติการของนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม หรือ IS 

ในพื้นท่ี ซีเรีย อิรัก พื้นท่ีตามแนวชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มเสียพื้นท่ียึดครอง
หลายพื้นท่ีและสมาชิกบางกลุ่มต้องกลับประเทศและภูมิภาค แต่ยังมีสมาชิกบางคนหลบซ่อนอยู่บริเวณ
ชายแดนซีเรีย - อิรัก และพื้นท่ีตามแนวชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน เพื่อเตรียมการก่อเหตุรุนแรงกับชาว
มุสลิมชีอะห์ท่ีไม่สวามิภักด์ิต่อกลุ่ม IS และคอยปลุกระดมให้มีผู้ศรัทธาในกลุ่ม IS ก่อเหตุรุนแรงในประเทศของ
ตน โดยได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการชักชวนและปลูกฝังแนวความคิดรุนแรงให้กับแนวร่วมรุ่นใหม่ โดยแสวง
ประโยชน์จากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสถานการณ์ก่อการร้าย ซึ่งรวมถึง
ประเทศต่างๆ ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบริเวณภาคใต้
ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่จะเป็นเปูาหมายของกลุ่มในการชักชวนสมาชิกใหม่ รวมถึงพื้นท่ี
ท่ีมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยในเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะกลุ่ม Abu Sayyaf ในฟิลิปปินส์ ท่ี
มีการชักชวนสมาชิกใหม่ เข้าร่วมกลุ่มขบวนการเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุจูงใจส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นมาโดยมีปัจจัยจากส่ือ
ออนไลน์ โดยมีความเช่ือมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State : IS)  ในขณะท่ีสถานการณ์อาชญากรรมข้าม
ชาติ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า แนวโน้มส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเข้า -ออก
ภายในประเทศ, การปลอมแปลงเอกสารข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์, การปลอมแปลงบัตรเครดิต, การใช้ระบบ
การคัดลอกข้อมูลสกิมเมอร์ (Skimmer), การฟอกเงิน , อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ , 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้าอาวุธ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ซึ่งใช้ฐานปฏิบัติการใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ไทยจะยังคงเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วจะเอื้อให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ท้ังนี้
สถานการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงสูงสุดคือ การที่กลุ่มก่อการร้ายร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในการก่อการ
ร้ายในรูปแบบใหม่และเป็นเครือข่ายท่ีซับซ้อนเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามท่ีรุนแรงมาก 

๓.๑.๒.๗ สถานการณ์ด้านการบุกรุกท าลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

สถานการณ์การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ของประเทศยังคงน่าเป็นห่วงมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่างไม่จ ากัด โดยไม่มีการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม และไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีจะ
ตามมา ท าให้เกิดภาวะความเส่ือมโทรมของปุาและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ทรัพยากรปุาไม้ถูกน าไปใช้
จากกลุ่มคนท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ท้ังนี้  จากสถานการณ์ในปัจจุบันท าให้
ประเมินได้ว่า สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาของประเทศในช่วง ๕ ปีข้างหน้า จะยังคงมีอยู่ท่ัวทุกภาค
ของประเทศ และอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มขบวนการลักลอบตัด
ไม้ ท าลายปุามีซึ่งท้ังคนไทยและคนต่างชาติ มีความพยายามลักลอบตัดไม้ออกจากพื้นท่ีปุาอนุรักษ์และปุาสงวน 
หรือทุกพื้นท่ีท่ีมีไม้เปูาหมายท่ีนายทุนต้องการ เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศหรือส่งขายภายในประเทศมีการ
น าไม้ท่ีตัดออกจากปุาหรือท่ีดินสาธารณะมาสวมสิทธิ์ว่าตัดจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือใช้การกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินประเภท ส.ค.๑, น.ส.๒, น.ส.๓. และ สปก. เพื่อเข้าไปตัดต้นไม้ นอกจากนั้นยังมีการบุกรุก แผ้วถางปุา 
ท าให้ปุาเส่ือมโทรม เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือบุกรุกขยายพื้นท่ีปุาเพื่อประกาศขาย สร้างรูปแบบธุรกิจ ลงทุน
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ร่วมกิจการ ในรูปแบบสถานท่ีท่องเท่ียว รีสอร์ท ท่ีพักโฮมสเตย์ มีการออกเอกสารสิทธิ์ ท่ีดินท่ีผิดพลาด
คลาดเคล่ือนโดยเจ้าหน้าท่ีอาจรู้เห็นเป็นใจ ส่งผลให้มีการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีปุาเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนผู้
มีอิทธิพล มีการบุกรุกปุาบนยอดเขาหรือบริเวณภูเขาซึ่งเป็นปุาต้นน้ าท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศเสียสมดุล ในขณะท่ีสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในอีก ๕ ปี 
ข้างหน้ายังคงเกิดภัยพิบัติรุนแรง โดยในห้วงฤดูฝนจะเกิดพายุฝน ลมแรง น้ าปุาไหลหลาก น้ าท่วมเฉียบพลัน 
ดินสไลด์ และเมื่อถึงฤดูแล้งก็จะเกิดความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก ประชาชนไม่มีน้ าใช้ เกษตรกรไม่มีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร ด้านสถานการณ์ไฟปุายังคงมีการเผาปุาเพื่อหาของปุาและล่าสัตว์ ท าให้เกิดเหตุไฟปุาในห้วงฤดู
แล้งของทุก ๆ ปี ซึ่งไฟปุานอกจากเป็นการท าลายพื้นท่ีปุาให้เสียหายโดยตรงแล้วยังส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤติ
ด้านส่ิงแวดล้อม เกิดปัญหาหมอกควัน มลพิษ ฝุุนละออง PM2.5 กระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก 

๓.๑.๒.๘ สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในพื้นที่ จชต. 
กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์ เพื่อตอบโต้การบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ร่วมกับการใช้องค์กรภาคประชาสังคม เคล่ือนไหวจัดกิจกรรมในพื้นท่ี เพื่อสร้างฐาน
มวลชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี โดยใช้ประเด็นทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมลายูอิสลาม มา
เป็นกลไกในการขับเคล่ือน เพื่อรองรับการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ของกลุ่มขบวนการในอนาคต ขณะท่ี
การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับยุทธศาสตร์ ต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง และ
ด าเนินการโดยใช้แนวทางสันติวิธี รวมท้ังการด าเนินการของรัฐบาลในการแสวงหาแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ีแตกต่างของแกนน ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งอาจมีท่าที/
ความเห็นแตกแยกท้ังภายในและระหว่างกลุ่มเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยของรัฐบาล และอาจมีแนวโน้มการก่อ
เหตุและเกิดความรุนแรงขึ้นเป็นระยะ โดยการด าเนินการในการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชนใน
พื้นท่ี โดยใช้แนวทางแบบสันติวิธีจะเป็นประเด็นท้าทายท่ีส าคัญ และจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีขึ้นใน
การสร้างความเข้าใจและบรรยากาศท่ีดีในการพูดคุยและสร้างพื้นท่ีปลอดภัยในระยะต่อไป และยังส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปด้วย ส าหรับ
ปัญหาภัยแทรกซ้อน  ยาเสพติดและการค้าของผิดกฎหมาย ยังคงสร้างผลกระทบให้การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนมากขึ้น 

๓.๑.๒.๙ สถานการณ์ความม่ันคงด้านไซเบอร์ 
สถานการณ์ในอนาคตของเว็บไซต์ฟิชช่ิงมีโอกาสพบบ่อยครั้ง และอาจมีรูปแบบท่ี

แตกต่างไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และช่องทางการโจมตี เช่น ช่องทางอีเมลหรือการโจมตีฟิชช่ิงบนคลาวด์ก็อาจ
เกิดขึ้นได้ เหตุผลท่ีมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเพราะเป็นการโจมตีท่ีท าได้ง่ายและมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ซึ่ง
วิธีการมักจะอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือข่าวสารในช่วงเวลานั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง
การแพร่ระบาด ผู้ไม่หวังดีใช้วิธีแอบอ้างการติดตามยอดผู้เสียชีวิตยอดผู้ติดเช้ือเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกล 
ส าหรับกรณีข้อมูลรั่วไหลในอนาคตจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายแก่องค์กรเป็น
จ านวนท่ีมากขึ้น เนื่องจากปีท่ีผ่านมาองค์กรต่าง ๆ ถูกบีบให้ต้องปรับตัวและน าเทคโนโลยีมาใช้รวดเร็ว หลาย
บริษัทต้องให้พนักงานท างานจากบ้าน ขณะท่ีองค์กรหลายแห่งปรับงานคลาวด์มากขึ้นช่วงแพร่ระบาด ซึ่งอาจ
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ท าให้ระบบ Security ขององค์กรปรับตัวตามระบบไอทีท่ีเปล่ียนอย่างรวดเร็วไม่ทันกลายเป็นอุปสรรครับมือ
เหตุข้อมูลรั่วไหลขององค์กร ตัวอย่างของบริษัทรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ประกาศผลศึกษาท่ัวโลก 
ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเกือบครึ่งของเหตุข้อมูลรั่วท่ีวิเคราะห์เป็นต้นเหตุท่ีท าให้ข้อมูลลูกค้าหลุดออกไป ไม่ว่าา
จะเป็นช่ือ อีเมล พาสเวิร์ด หรือแม้แต่ข้อมูลด้านสุขภาพ เหล่านี้เป็นชุดข้อมูลท่ีพบว่ามีการรั่วไหลมากท่ีสุด 
ข้อมูลเหล่านี้สร้างมูลค่าความเสียหายสูงกว่าข้อมูลประเภทอื่น ๆ ส่วนวิธีการโจมตีท่ีพบมากท่ีสุดเป็นการเจาะ
ระบบด้วยข้อมูลรับรองตัวตนของบุคคลท่ีรั่ว ซึ่งกคื็อวิธีการเริ่มต้นโจมตีท่ีอาชญากรใช้มากท่ีสุด นับเป็นร้อยละ 
๒๐ ของเหตุข้อมูลรั่วไหลท่ีศึกษา ส าหรับกรณีแรนซัมแวร์ในอนาคตอาจพบการโจมตีท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ถึงแม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีเนื่องจากผลกระทบจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของ Ransomware ก็
สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 

จากเหตุการณ์โจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในปี ๒๕๖๕ ผู้โจมตีอาศัยช่องโหว่ของ
หน้าเว็บไซต์โดยใช้วิธีโจมตีระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System) หรือ CMS 
โจมตีฐานข้อมูลโดยแทรกค าส่ังทางคอมพิวเตอร์ (SQL Injection) และโจมตีต่อระบบท่ีใช้รหัสผ่านท่ีคาดเดาได้
ง่าย (Weak Password) ซึ่งโจมตีเว็บหน่วยงานรัฐเพื่อเปล่ียนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) 
สร้างหน้าเว็บปลอมหรือเลียนแบบเพื่อหลอกลวง (Website Phishing) แฝงเว็บพนันออนไลน์ และฝังมัลแวร์
เพื่อท าเป็นแหล่งแพร่กระจาย 

๓.๑.๒.๑๐ สถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่ชายแดน 
๑) สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาความม่ันคงพื้นที่ชายแดนด้านกัมพูชา 

ไทย - กพช. มีความสัมพันธ์ด้านบริเวณชายแดนมากขึ้น มีการประชุมร่วมกัน , 
พัฒนาสัมพันธ์ และมีจุดผ่านแดนถาวรเพื่อการค้าบ้านเขาดิน ต./อ.คลองหาด จ.สระแก้ว มุ่งเน้นยกระดับ
พัฒนาพื้นท่ีชายแดนโดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด ต่อต้านการก่อการร้าย และการเสริมสร้าง
ความมั่นคงพื้นท่ีชายแดน ปัญหาความมั่นคงบริเวณพื้นท่ีชายแดนในปัจจุบัน (๑) แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้า
เมือง แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับเข้ามาจ านวนมาก และชาวอุยกูร์จาก สปจ. ลักลอบเข้ามาในไทย
ทางด้าน อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด และ (๒) อาชญากรรมอื่น ๆ ได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด  
การจ าหน่ายสินค้า ละเมิดลิขสิทธิ์ และการลักลอบน าธนบัตรปลอมมาใช้ในบริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ 
การโจรกรรม และลักลอบค้ายานพาหนะข้ามแดน และการลักลอบตัดไม้พะยูง และไม้มีค่าอื่นๆ  

แนวโน้มสถานการณ์บริเวณแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา การขยายเวลาเปิดจุด
ผ่านแดนช่ัวคราว/จุดผ่านแดนถาวร ส่งผลดีด้านเศรษฐกิจ แต่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาชายแดน อาทิ ปัญหายาเสพติด 
แรงงานผิดกฎหมาย ส่ิงของผิดกฎหมาย และลักลอบน าเข้าสินค้าการเกษตรจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เป็นภัยคุกคามต่อไทย ส าหรับการก่อสร้างเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อบริเวณชายแดน อ านวย  
ความสะดวกในการเคล่ือนย้ายทางทหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ คาดว่าปัญหาส าคัญ 
การลักลอบตัดไม้พะยูง เนื่องจากเป็นไม้มีค่าเป็นท่ีต้องการของนายทุน  

๒) สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาความม่ันคงพื้นที่ชายแดนด้าน สปป.ลาว 
ไทย - ลาว มีความร่วมมือบริเวณชายแดน ท าให้มีการพัฒนา และมั่นคง ส าหรับ

กรณีพิพาทพื้นท่ีตามแนวชายแดน อาทิ เกาะดอนตามล าน้ าโขงและพื้นท่ีสามหมู่บ้าน อาจเป็นประเด็นทาง
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การเมืองในอนาคต ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนความสัมพันธ์กับกองทัพไทย , ความร่วมมือของ 
จนท.ระดับท้องถิ่น รวมท้ังการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เกื้อกูลให้มีความสัมพันธ์ยิ่งขึ้น ท า
ให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในระดับท้องถิ่นได้ โดยไม่ขยายตัวออกไปจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศปัญหาความมั่นคงบริเวณพื้นท่ีชายแดนในปัจจุบัน (๑) ปัญหาเส้นเขตแดน สปป.ลาว แสวงประโยชน์
ในพื้นท่ีอ้างสิทธิ์ที่ได้เปรียบและเพิกเฉยเมื่อเสียเปรียบ กลไกการแก้ปัญหาระดับพื้นท่ีมักไม่ได้ข้อยุติเนื่องด้วย
ข้อจ ากัดของส่วนราชการ อาจใช้กลไกระดับกระทรวงในการแก้ไขปัญหาโดยทันที และ (๒) ยาเสพติด สปป.
ลาว เป็นทางผ่านจากแหล่งผลิตในเมียนมา เช่น สามเหล่ียมทองค า - แม่น้ าโขง พื้นท่ีฝ่ังตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวโน้มสถานการณ์บริเวณแนวชายแดน ไทย – ลาว การใช้ก าลังทางทหารเป็น
ลักษณะของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเป็นความขัดแย้งท่ีมีความรุนแรงระดับต่ า สาเหตุ คือ ปัญหาเส้นเขต
แดนท่ียังไม่ชัดเจน การเผชิญหน้ากันของก าลังรบน าไปสู่การใช้ก าลังขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น กองทัพต้องเสริมสร้าง
ศักยภาพให้เข้มแข็ง และทันสมัย เพื่อปกปูองผลประโยชน์ของชาติ รวมท้ังการใช้นโยบายการทูตเชิงรุก และ
ทูตฝุายทหาร ผ่านกลไกการแก้ไขปัญหาท้ังในระดับภูมิภาคและพื้นท่ี ภัยคุกคามด้าน สปป.ลาว เป็ นปัญหาท่ี
เกิดในพื้นท่ีอ้างสิทธิ์ท้ังทางบก และทางน้ า ตลอดจนปัญหาการ การรุกล้ าอธิปไตย การลักลอบเข้ามาขาย
แรงงานในเขตไทย ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้ามาตัดไม้ในเขตไทย และปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะปัญหา
การค้ามนุษย์ ส่วนการแก้ไขปัญหาการปักปันเขตแดนนั้น ใช้นโยบายให้ความร่วมมือกัน และแสวงประโยชน์
ร่วมกัน โดยหลีกเล่ียงการใช้ก าลังต่อกัน 

๓) สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาความม่ันคงพื้นที่ชายแดนด้านเมียนมา  
รัฐบาลเมียนมามีนโยบายการสร้างสันติภาพ และหยุดยิงกับ ชกน. รวมท้ังกลุ่ม

ต่อต้านรัฐบาลท าให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย แต่ ชกน. ยังคงวางก าลังอยู่ตามแนว
ชายแดนไทย - เมียนมา ด้านยาเสพติด ผลิตยาเสพติดมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ปัญหาความมั่นคง
บริเวณพื้นท่ีชายแดนในปัจจุบัน (๑) ปัญหายาเสพติด เมียนมาเป็นประเทศท่ีผลิตยาเสพติดมากท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชีย ตอ./ต. ได้แก่ ยาบ้า, เฮโรอีน และไอซ์ และ (๒) ปัญหาชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ (โรฮีนจา)  

แนวโน้มสถานการณ์ ปัจจุบันถูกกดดันจากนานาชาติกรณีชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ 
(โรฮีนจา) จากเหตุจ ากัดสิทธิการเป็นพลเมืองขั้นพื้นฐาน ท าให้ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ (โรฮีนจา) อพยพไปสู่
บังกลาเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมา จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มมุสลิมท่ีอยู่ในเมียนมา ด้านยาเสพติดแนวโน้มการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ขยายตัวรุนแรง 
โดยเฉพาะการล าเลียงยาเสพติดด้านเส้นทางชายแดนภาคเหนือตอนบน และชายแดนไทย - สปป.ลาว  
ด้านการทหารในระยะต่อไปกองทัพยังคงมีเอกภาพใช้ไทยเป็นเส้นทางส่งผ่านยาเสพติดไปยังปลายทางประเทศท่ีสาม 
ท้ังนี้ ปัจจุบัน ทร.เมียนมา ไม่มีเจตนารมณ์ในการแผ่อิทธิพลทางทะเลหรือการคุกคามใด ๆ ต่อไทย  

๔) สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาความม่ันคงพื้นที่ชายแดนด้านมาเลเซีย 
มีท้ังปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเก่ากับปัญหาและภัยคุกคามความ

มั่นคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ (๑) ปัญหาการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และ
อาชญากรรมข้ามชาติ (๒) ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ซึ่งรัฐบาล มซ. ให้สัญชาติ มซ. แก่ ปชช.ชาวไทย ใน จชต. 
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เพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งการให้สัญชาติ มซ. ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงไทย (๓) ปัญหาการ
ขยายอิทธิพลหัวรุนแรงก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มก่อการร้าย IS (๔) ปัญหายาเสพติด มซ. มีการ
แพร่ระบาดยาเสพติดภายในอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีมาตรการเฝูาระวัง/ปูองกันปราบปรามยาเสพติดอย่าง
เข้มงวด ด้วยบทลงโทษทางกฎหมายในคดียาเสพติดท่ีรุนแรง  

แนวโน้มสถานการณ์ การค้ายาเสพติดท่ีส่งผ่านจากไทยไปยังมาเลเซียและส่งต่อไป
ยังประเทศท่ีสามมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการยาเสพติดจากต่างประเทศมีปริมาณสูง  โดย
ยาบ้าแพร่ระบาดมากเป็นอันดับ ๑ ในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง พืชกระท่อม ส่วนใหญ่เป็นการน ามาจ าหน่ายใน
พื้นท่ีเพื่อน ามาเป็นส่วนผสมของส่ีคูณร้อย  

๓.๑.๒.๑๑ สถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่ทางทะเล 
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศรอบบ้าน การรักษาผลประโยชน์

ทางทะเลบริเวณอาณาเขตไทยยังคงมีความท้าทายจากประเด็นความมั่นคงอันมีลักษณะข้ามเขตแดน รวมถึง
การรุกล้ าอาณาเขตการลักลอบค้าและล าเลียงส่ิงผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด น้ ามันเช้ือเพลิง อาวุธ สินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าหนีภาษี นอกจากนี้ยังพบการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเลจากประเทศรอบ
บ้านอันอาจน ามาซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดจนปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและการรุกล้ าน่านน้ า 
ขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้านในมิติของการจัดการเขตแดนทางทะเลเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการร่วมมือในการจัดการปัญหาข้างต้น รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สถานการณ์ภายในประเทศ การประเมินสถานการณ์การใช้ประโยชน์จากทะเล 
รวมถึง โอกาสและความท้าทายของไทยระยะ ๕ ปี  เพื่ อ ส่ง เสริมความมั่นคงอย่าง เป็นอง ค์รวม 
(Comprehensive security) มีการพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) เศรษฐกิจเกี่ยวกับทะเลและ
ชายฝ่ัง ได้แก่การท าประมง การท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง การขนส่งทางทะเล และการผลิตพลังงาน
เช้ือเพลิง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) เป็นอย่างมาก ได้เริ่มกลับมาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ในห้วงกลางปี ๒๕๖๕ หลังจากท่ี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คล่ีคลาย ๒) ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นปัจจัยให้เกิดการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดีระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทยยังมีความ
ท้าทายจากปัญหามลพิษ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระยะยาว ๓) ความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางในพื้นท่ีทางทะเลและชายฝ่ัง 
อาทิ ประชากรชุมชนชายฝ่ัง กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทะเลและชายฝ่ัง และแรงงานประมงทะเล ซึ่งมีความเส่ียง
ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยทางทะเล ภาวะไร้สัญชาติการเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ อีกท้ังมีความเส่ียงท่ีจะถูก
น าเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ๔) ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล ยังคงพบ
อาชญากรรมและการกระท าผิดทางทะเล อาทิ การหลบหนีเข้าเมืองการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย การใช้
เครื่องมือท าประมงท่ีไม่ได้รับอนุญาต และการลักลอบท าประมงในน่านน้ าไทยโดยเรือต่างชาติ รวมท้ังอุบัติภัย
ทางทะเล พบเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุ ษย์ และ ๕) การ
ส่งเสริมขีดความสามารถด้านสมุทราภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจทางทะเลของส่วนราชการของไทย
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการซึ่งขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ 
การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับ UNCLOS 1982 และการจัดท าเครื่องมือกลางส าหรับ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทะเล อาทิ การจัดท าแผนท่ี One Marine Chart การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเลระดับชาติ (Marine Spatial 
Planning - MSP) และการแบ่งพื้นท่ีเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 
๓.๒ วัตถุประสงคข์องแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการอ านวยการ บูรณาการ และประสานงาน ของ กอ.รมน. กับหน่วยงาน 
ความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง ตามบทบาทท่ี กอ.รมน. ได้รับในฐานะท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบในการ ขับเคล่ือน 
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง รวมถึงแนวทางการพัฒนาท่ี กอ.รมน. 
รับผิดชอบ และบูรณาการมาจากยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ตลอดจนนโยบายและแผนความมั่นคงภายใต้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” ตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ แผนรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจ าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อใหเ้กื้อกูลต่อการบรรลุเปูาหมายดังนี้ 

๓.๓.๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานท่ี  
๓.๓.๒ ขจัดความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
๓.๓.๓ รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ 
๓.๓.๔ รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  
๓.๓.๕ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง  
๓.๓.๖ รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ า และสุขาภิบาลท่ียั่งยืน 
๓.๓.๗ รับรองการมีพลังงานท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย 
๓.๓.๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า  
๓.๓.๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม  
๓.๓.๑๐ ลดความเหล่ือมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
๓.๓.๑๑ ท าให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับความเปล่ียนแปลง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๓.๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  
๓.๓.๑๓ ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
๓.๓.๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.๓.๑๕ ปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 
๓.๓.๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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๓.๓.๑๗ สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๓.๔ เหตุผลความจ าเป็นของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๓.๔.๑ พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓.๔.๑.๑ การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หมายความว่า  การด าเนินการเพื่อ

ป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของ
รัฐ รวมถึงในกรณีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 

๓.๔.๑.๒ อ านาจหน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
ของ กอ.รมน. 

๑) ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ท้ังภายใน
และนอกราชอาณาจักร ท่ีอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๒) อ านวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้มีอ านาจหน้าท่ีเสนอ
แผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยแผนและ
แนวทางนั้นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้ ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและ
แนวทางนั้น และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
แผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนและแนวทางดังกล่าว 

๓) อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม ๒) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. 
มีอ านาจในการก ากับการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดด้วยก็ได้ 

๔) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าท่ีท่ีต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของ
สังคม 

๕) ด าเนินการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคง
แห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

๓.๔.๒ ความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ และนโยบายของรัฐบาล 
ในการขับเคล่ือนแผนย่อย การบูรณาการ และการเสริมสร้างความมั่นคง ได้แก่ 

๓.๔.๒.๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันพร้อมท่ีจะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ี
สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ เพื่อให้ระเทศชาติ มีกลไกเฉพาะเจาะจง
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศท้ังปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง มี
แนวทางการพัฒนารองรับ จ านวน ๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
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สถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) การพัฒนาการเมือง และ ๔) การ
สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  

๓.๔.๒.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เป็นการบูรณาการ
นโยบายและการด าเนินการในภาพรวมของทุกหน่วยงานในทุกพื้นท่ีและทุกมิติของการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องให้
สามารถท างานประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามท่ีแผนแม่บท
ก าหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถด าเนินการไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก าหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยด าเนินการในภาพรวมร่วมกับ 
ศรชล. เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ระบบ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน ๑๖ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔) การ
บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ๖) การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๘) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ี
ชายแดน ๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑๓) การพัฒนาประเทศเพื่อความ
มั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๑๕) การ
ขับเคล่ือนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และ ๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี  

๓.๔.๒.๓ การบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม จ านวน ๓ แนวทางการพัฒนา ไ ด้แก่  ๑) การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน) ๒) การรักษาความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า (แผนแม่บทประเด็นการเกษตร, แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนแม่บท
ประเด็นการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ) และ ๓) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (แผนแม่บทประเด็น
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล)  

๓.๔.๒.๔ การบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ๑ แนวทางการพัฒนา คือ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (แผนแม่บท
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

๓.๔.๒.๕ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความ
มั่นคง เพื่อน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ 

๓.๔.๒.๖ การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ระดับพื้นท่ี และให้มีการพัฒนาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน 
๓.๕ แนวความคิดในการปฏิบัติ 
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๓.๕.๑ วิสัยทัศน์ กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 

๓.๕.๒ พันธกิจ กอ.รมน. 
๓.๕.๒.๑ ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงท้ัง

ภายในและนอกราชอาณาจักร  
๓.๕.๒.๒ บูรณาการแนวทางและแผนงานในการปูองกันและแก้ ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ 

ความมั่นคง  
๓.๕.๒.๓ อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ  ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนหรือ
เปูาหมายท่ีวางไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒.๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงตาม
แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการท่ีรองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง และแผนระดับท่ี ๒ อื่น ๆ  

๓.๕.๒.๕ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง  

๓.๕.๒.๖ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าท่ีท่ีต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

๓.๖ เป้าหมายรวมของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่

ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข หน่วยงานความมั่นคงสามารถขับเคล่ือนงานในความรับผิดชอบ และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

๓.๗ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในภาพรวมของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
ความส าเร็จของแนวทางการพัฒนาท่ีบรรลุค่าเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายใต้ 

แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ, การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงและการ
พัฒนากลไกการบริหารความมั่นคงแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนาท่ีบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านอื่น ๆ และแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

๓.๘ การขับเคลื่อนแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๓.๘.๑ กลไกระดับนโยบาย โดยฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

และรวมถึงกลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งอาจพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการ
ใดเป็นผู้รับผิดชอบ ในการอ านวยการ บูรณาการ ก ากับการ หรือประสานงานต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงนั้น
เป็นส่วนรวมเพื่อให้การขับเคล่ือนและบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จะพิจารณาความเหมาะสมและเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการใดมีบทบาทหน้าท่ี อาทิ 
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- คณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ตามมาตรา ๑๐ แห่ง 
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  มีอ านาจ
หน้าท่ีก ากับ ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อ กอ.รมน. ในการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าท่ีของ กอ.รมน. รวมท้ัง
อ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค กอ.รมน. จังหวัด 
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด 

๓) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการ
ทรัพย์สินของ กอ.รมน. 

๔) แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา กอ.รมน. โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแก้ไขปัญหาโดย
สันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ ส่ือมวลชนและมีหน้าท่ีในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัย 
ท่ีจะเกิดขึ้น และให้ค าปรึกษาตามท่ีคณะกรรมการหารือ 

๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

๓.๘.๒ กลไกระดับอ านวยการ ประกอบด้วย คณะกรรมการถูกแต่งต้ังขึ้นจากกลไกระดับนโยบาย                                                                       
รวมถึงหน่วยงานท่ีถูกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  

๓.๘.๒.๑ คณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจัดต้ังขึ้นตาม
ค าส่ังสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ี ๖/๒๕๖๓ เพื่อให้การขับเคล่ือน ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และเช่ือมโยงกับกลไกอื่น ๆ ด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น มีรองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการในองค์ประกอบ โดย
คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจดังนี้  

๑) พิจารณาและก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดย
ให้มีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ  

๒) ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนระดับท่ี 3 ให้รองรับแผนระดับท่ี 2 ท้ังในส่วนของ
ประเด็นความมั่นคง/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัด โดยให้มีความเช่ือมโยงกับประเด็นความมั่นคงอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นด้วย 

๓) รายงานผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงต่อสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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๕) ขอให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล
และสนับสนุนการด าเนินงานตามท่ีได้รับการร้องขอ 

๖) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีสภาความมั่นคงแห่งชาติ นรม. หรือประธานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติมอบหมาย  

๓.๘.๒.๒ คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ี  
๗/๒๕๖๓ เพื่อให้การขับเคล่ือน ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีความเหมาะสมและเป็นเอกภาพ โดยมีการบูรณาการกลไกการด าเนินการระหว่างแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งใน
องค์ประกอบ มีเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการคณะท่ี ๑ (คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนย่อยด้าน
การรักษาความสงบภายในประเทศ) คณะท่ี ๒ (คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง) เป็นรองประธานกรรมการคณะท่ี ๕ (คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนย่อย
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม) และยังมีผู้ แทน กอ.รมน. เป็นกรรมการใน
คณะอื่นด้วย โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจดังนี้  

๑) อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ ปฏิบัติการ และก ากับดูแลในการจัดท าและ
ขับเคล่ือนแผนย่อยในด้านท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนย่อย และสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคงถึงความเหมาะสมในการจัดท าแผนระดับท่ี ๓ ตามแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง รวมถึงสอดคล้องกับประเด็นความมั่นคงและการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(๒) อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ ปฏิบัติการ และก ากับการจัดท าแผนระดับท่ี ๓ 
ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ตามประเด็นความมั่นคง  
ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนประสานการจัดท าโครงการส าคัญรองรับ 

๒) พัฒนาการก าหนดหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

๓) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของแผนระดับท่ี ๓ ภายใต้แผนย่อยของแผน
แม่บทและยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๔) ขอให้ส่วนราชการท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและขับเคล่ือนแผนระดับท่ี ๓ 
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังอ านวยการ ประสานงาน และส่ังการในการสนับสนุน
การขับเคล่ือนและบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาและประเด็นความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยรายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติตามท่ีเห็นสมควร 

๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๖) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมอบหมาย 
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๓.๘.๒.๓ กอ.รมน. รับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ ปฏิบัติการ และก ากับดูแล
ในการขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ต้ังแต่ภาวะปกติ หรือกรณีเมื่อมีการประกาศสถานการณ์อันกระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยขับเคล่ือนตามหน้าท่ีและขับเคล่ือนตามแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน ดังนี้  

๑) การขับเคลื่อนตามหน้าที่  ด าเนินการโดยส านักฝ่ายอ านวยการ กอ.รมน.  
ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักดังนี้ 

(๑)  การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ท้ังภายใน 
และภายนอกราชอาณาจักร ผู้รับผิดชอบหลักคือ สขว.กอ.รมน. 

(๒)  การบูรณาการแนวทางและแผนงานการบริหารจัดการความมั่นคง  
โดย สนย.กอ.รมน. 

(๓) การบูรณาการเครือข่ายความมั่นคง เพื่อเสริมการปฏิบัติในประเด็นความ
มั่นคงท่ีได้รับมอบหมายโดย สบข.กอ.รมน. 

(๔) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านและ
แผนงานโครงการท่ีรองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงโดย สนย.กอ.รมน. 

(๕) การการส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ โดย สมท.กอ.รมน. 
(๖) การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความมั่นคง 

โดย สมท.กอ.รมน. 
๒) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน ด าเนินการโดยหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.  

ท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 
(๑) แผนปฏิบั ติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

ขับเคล่ือนโดย ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. กรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ขับเคล่ือนโดย ศปป.๑ กอ.รมน.และ ศปป.๒ กอ.รมน. ร่วมกับ ตร. 
(๓) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านการเมือง ขับเคล่ือนโดย ศปป.๑ กอ.รมน. 

ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

ขับเคล่ือนโดย ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมกับ มท. 
(๕) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคล่ือนโดย 

ศปป.๒ กอ.รมน. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ส. 
(๖) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ขับเคล่ือนโดย 

ศปป.๒ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช., รง., กห. 
(๗) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ขับเคล่ือนโดย 

ศปป.๒ กอ.รมน. ร่วมกับ พม. 
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(๘) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
ขับเคล่ือนโดย ศดม.กอ.รมน. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
(สกมช.) 

(๙) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ขับเคล่ือน
โดย ศปป.๓ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. 

(๑๐) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ขับเคล่ือนโดย ศปป.๓ กอ.รมน.ร่วมกับ สมช. 

(๑๑) แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี ขับเคล่ือนโดย 
ศปป.๓ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. 

(๑๒) แผนปฏิบัติการด้านการเฝูาระวังและปูองกันประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ขับเคล่ือนโดย ศปป.๓ กอ.รมน. ร่วมกับ สศช. 

(๑๓) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
พื้นท่ีชายแดน ขับเคล่ือนโดย สนย.กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. 

(๑๔) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. 
ขับเคล่ือนโดย ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. 

(๑๕) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคล่ือนโดย ศปป.๔ กอ.รมน. 
ร่วมกับ ปภ. 

(๑๖) แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ขับเคล่ือนโดย 
ศดม.กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. 

(๑๗) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ขับเคล่ือนโดย ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ ทส. 

(๑๘) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขับเคล่ือนโดย 
ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. และ กษ. 

(๑๙) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคล่ือนโดย 
ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ พ.น. 

(๒๐) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขับเคล่ือนโดย 
สจร.กอ.รมน. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. 

(๒๑) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นท่ี ขับเคล่ือนโดย 
สนย.กอ.รมน. ร่วมกับ สมช. และ มท. 

(๒๒) แผนปฏิบัติการด้านการดารรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ขับเคล่ือนโดย สนย.กอ.รมน. ร่วมกับ ศรชล. 

(๒๓) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือ
ประชาชน ขับเคล่ือนโดย สมท.กอ.รมน. ร่วมกับ กห. 
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(๒๔) แผนปฏิบั ติการด้านการพิ ทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ขับเคล่ือนโดย ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ ทส. 

๓) การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  (Area) ประกอบด้วย หน่วยงานตามหน้าท่ี 
(Function) ในระดับภาคและจังหวัด รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานตนโดยมี กอ.รมน.ภาค และ กอ.
รมน.จังหวัด เป็นหน่วยบูรณาการและขับเคล่ือนการบริหารจัดการความมั่นคงในระดับพื้นท่ีโดยบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดย กอ.รมน.ภาค จะท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากส่วนกลางไปยัง กอ.รมน.จังหวัด และก ากับ ดูแลการปฏิบัติของ 
กอ.รมน.จังหวัด นอกจากนั้น ยังร่วมกับส่วนราชการ ในระดับภูมิภาคขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านในระดับ
ภูมิภาค และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ส่วน กอ.รมน.จังหวัด นับว่าเป็น
ส่วนราชการท่ีส าคัญท่ีสุด เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดโดยการบูร
ณาการและพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านความ
มั่นคงในพื้นท่ีของตน ขับเคล่ือนแผนงานโครงการท่ีรองรับแผนปฏิบัติการของ ส่วนราชการส่วนต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดท้ังส่วนแผนงาน/โครงการ ท่ีเป็นงบประมาณจากกระทรวง หรืองบ Function 
งบประมาณจากแผนปฏิบัติการด้าน หรืองบ Agenda และงบประมาณท่ีรองรับแผนพัฒนาจังหวัด หรืองบ Area 

๓.๘.๓ กลยุทธ์การขับเคลื่อนโดยโครงการส าคัญ ของ กอ.รมน. เป็นการขับเคล่ือนจาก กอ.รมน.
ส่วนกลาง อาทิ การจัดสรุปผลการปฏิบัติและแถลงแผนการปฏิบัติงานตามห้วงระยะเวลา การจัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องการขับเคล่ือนแผนย่อย การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน/แผนการปฏิบัติและประเด็น
ความมั่นคงต่าง ๆ การปฐมนิเทศผู้บริหารประจ าปีของ กอ.รมน. การฝึกและทดสอบแผนฯ การอ านวยการ/
ประสานการปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนา และการประเมินผล โดยมีโครงการส าคัญ เช่น 

๓.๘.๓.๑ โครงการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงตาม 
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

๓.๘.๓.๒ โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารประจ าปีของ กอ.รมน. 
๓.๘.๓.๓ โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๓.๘.๓.๔ โครงการสรุปผลการปฏิบัติและแถลงแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
๓.๘.๓.๕ โครงการประสานงานและขับเคล่ือนกลไกการบริหารจัดการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

ด้านความมั่นคง 
๓.๘.๓.๖ โครงการประเมินผลการด าเนินงานของ กอ.รมน. 

๓.๙ แผนปฏิบัติการเรื่องรองรับแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
๓.๙.๑ แผนปฏิบัติการเร่ืองการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าหมาย 
๑) การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒) คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย โดยได้รับความ

คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึงการให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ท่ีมีหลักความเช่ือต่าง ๆ 
และผู้ท่ีไม่นับถือศาสนา 
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๓) สถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือ เปน็ท่ีเคารพศรัทธาและยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนไทยเพิ่มมากขึ้น  

ตัวชี้วัด 
๑) การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ตามช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา 
๒) จ านวนการจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรการของรัฐเพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ

มนุษยชนภายในของไทยให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่ าด้วยสิทธิ
มนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

๓) ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติได้รับการพิจารณาและเข้า
สู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย ๕ ปีย้อนหลัง  

๔) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ภายในปี ๒๕๗๐ มีผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะท่ีไทยตอบรับในกระบวนการ UPR รอบท่ี ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และรอบท่ี ๔ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

๕) จ านวนเรื่องร้องเรียนทางด้านพระพุทธศสานาของคนไทย ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ จากผลการ
ด าเนินงานของปี ท่ีผ่านมา และปัญหาด้านพระพุทธศสานาในแต่ละปีได้รับการแก้ไขจาก หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวขอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

กลยุทธ์  
๑) การปกปอูงและเชิดชูสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนยร์วมจิตใจของประชาชนในชาติ 

(๒) ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่ชุดขอ้มูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยมุ่งเน้นการจัดท าส่ือ
ท่ีมีความทันสมัยและเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดท าระบบการบริหาร
จัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็ก 
และเยาวชน 

(๓) เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพในการธ ารงรักษาสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรทางสังคม 

๒) การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐาน
สิทธมินุษยชน 

(๑) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมายกฎ ระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบัติ ค าส่ัง ทางการบริหาร 
ข้อบังคับ และมาตรการของรัฐ ในการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน การให้บริการสาธารณะ
โดยไมเ่ลือกปฏิบัติตลอดจนสร้างหลักประกันว่าบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
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(๒) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติโดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่า
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกันโดย
ด าเนินงานภายใต้กรอบการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ชาติพันธุ์
ภาษา ศาสนา เพศ เพศสภาพและเพศวิถีอายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือจิต สุขภาพ ผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนาหรือความเช่ืออื่น การศึกษาอบรม ตลอดจน 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่น อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใดจะกระท ามิได้ 

(๓) ใช้แนวทางสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะในการพูดคุย
แลกเปล่ียนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง ข้อเรียกร้องท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และประเด็นท่ีรัฐเป็นคู่ขัดแยง้ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างสันติ 

(๔) สร้างความตระหนักรู้ การเสริมสร้างทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานท่ีท างาน ให้บุคคตระหนักและปกปูองถึงสิทธิ
ของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากร และการเข้าถึงบริการ
สาธารณะของรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ 

(๖) เพิ่มประสิทธิภาพการขยายช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 
โดยมีการตดิตามและรายงานผลให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ร้องทุกข ์

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะการ
ด าเนินการของกองทุนยุติธรรมให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินการและความต้องการของประชาชนในการเข้าถึง
การรับบริการ และการก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ท่ีถูกละเมิดสิทธิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๘) สนับสนุนและก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
และเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้บริการต่อประชาชน 
และให้ความส าคัญกับความคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิเสธค าส่ังท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือการกระท าอื่นใดซึ่งเข้า
ข่ายการเลือกปฏิบัติหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด าเนินการทางวินัยและ/หรือกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี
ปฏิบัตหนา้ท่ีโดยขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง 

(๙) บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(๑๐) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยทางสังคมท่ีส าคัญในการ
วางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการแบ่งปันและการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ตลอดจน
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายของคนในชาติ 

๓) การใหค้วามส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ท่ีมีหลักความเช่ือต่าง  ๆและผู้ท่ีไม่นับถือศาสนา 
(๑) สร้างหลักประกันทางสังคมส าหรับผู้ท่ีนับถือศาสนาและไม่นับถือศาสนา ในการปูองกันมิให้

เกิดความไม่เท่าเทียมในการรับบริการจากรัฐ หรือการกระท าอื่นใดของบุคคลซึ่งอาจถูกเลือกปฏิบัติ 
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(๒) ใหค้วามคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาและหลักความเช่ือต่าง ๆ รวมถึง ผู้ท่ีไม่นับถือศาสนาอย่าง
เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน 

(๓) เสริมสร้างความเขา้ใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพในความหลากหลายระหว่างศาสนิก ผู้ท่ี
มีความเช่ือต่าง  ๆและผู้ท่ีไม่นับถือศาสนา 

๔) สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นท่ีเคารพ ศรัทธาและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเพิ่มมากขึ้น 
(๑) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง  ๆท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล 
(๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและเปน็ธรรม 
(๓) การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ 
(๔) การจัดท าขอ้หา้มปฏิบัติต่าง  ๆของศาสนพิธี ให้ชัดเจน 
(๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
(๖) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติ และเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส 
(๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย 
(๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบ การเผยแพร่หลักธรรมค าสอนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
(๙) กลยุทธ์ย่อยท่ี ๔.๙ การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกตอ้ง เกี่ยวกับกิจกรรมทาง

พุทธศาสนาต่าง  ๆ
(๑๐) การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาท่ีมีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

โครงการขับเคลื่อน  
๑) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กอ.รมน.) 
๒) โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเปน็หนึ่ง (กอ.รมน.) 
๓) โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (กอ.รมน.) 
๔) โครงการการเผยแพร่ และขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา (บก.ทท.) 
๕) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ทบ.) 
๖) โครงการสร้างการรับรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ (ทอ.) 
 

๓.๙.๒ แผนปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
เป้าหมาย 
๑) จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลท่ีได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เพิ่มขึ้น 
๒) จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม  มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม

กฎหมายเพิ่มขึ้น 
๓) การจัดการระบบปูองกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มท่ีมี

ความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงผู้ได้รับความคุ้มครองหรืออยู่ระหว่างการคัด
กรองสถานะท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา อย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
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๑) จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลท่ีได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒) จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๓) การจัดการระบบปูองกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มท่ีมี
ความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ได้รับความคุ้มครองหรืออยู่ระหว่างการคัด
กรองสถานะท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา อย่างเป็นระบบต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กลยุทธ ์
๑) การปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
๒) การปูองกันและแก้ไขผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และกลุ่มอื่น  ๆตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๔) การปรับปรุงและด าเนินการตามกฎหมายฯ 
๕) การพัฒนาบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกภาคส่วน 
๖) พัฒนาฐานขอ้มูลและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
๗) แสวงหาความร่วมมือนานาประเทศแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๘) การแก้ไขผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่นๆ 
๙) ความร่วมมือด้านการข่าวและการปฏิบัติบริเวณชายแดน 
๑๐) การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 
๑๑) การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
โครงการขับเคลื่อน 
๑) โครงการเร่งรัดก าหนดสถานะบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (มท.) 
๒) โครงการส ารวจและปรับปรุงการ จัดท าทะเบียน ประวัติและบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย 

(มท.) 
๓) โครงการพิสูจน์ และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับท่ี ๕  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท.) 
๔) โครงการด าเนินการด้านสัญชาติ และเร่งรัดการให้สถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

สถานะ และสิทธิของบุคคล  (มท.) 
๕) โครงการส ารวจและปรับปรุงการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย

เพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวแก่คนต่างด้าวทุกกลุ่มท่ีมีเลขประจ าตัว 13 หลักอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (มท.) 
๖) โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนท่ีมี

เลขประจ าตัวขึ้นต้นอักษร G (ศธ.) 
๗) โครงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีในอดีต

เกี่ยวกับคนต่างด้าวเข้าเมืองและพ านักในราชอาณาจักรไทย (มท.) 
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๘) โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ด าเนินการให้ความคุ้มครองแก่คนหางานตาม กฎหมาย
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน รวมท้ังการสร้างความตระหนักรู้ ข้อมูล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ปูองกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแก่แรงงานและนายจ้าง (รง.) 

๙) โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงด าเนินการประสานการน าเข้าแรงงานต่างด้าวให้มาท างาน 
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากลและการกีดกัน
ทางการค้าจากต่างประเทศลดลง (รง.) 

๑๐) โครงการปูองกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้ านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบ ท่ีเลวร้าย ด าเนินการส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลให้แรงงานท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย ขับเคล่ือนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการท่ีชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง 
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการน าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ (รง.) 

๑๑) โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล โดยคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในพื้นท่ี ๒๒ จังหวัด
ชายทะเล และก ากับดูแลแรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและ ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (รง.) 

๑๒) โครงการขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่
การปฏิบัติโดยประสานบูรณาการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบนโยบาย 5P(Policy, Prevention, Prosecution, Protection และPartnership) ผ่านกลไก การ
ขับเคล่ือนของคณะท างานปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานระดับจังหวัดเปูาหมายสถานประกอบกิจการ 
กลุ่มเส่ียงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน   (รง.) 

๑๓) โครงการเผยแพร่ข่าวสารด้านองค์ความรู้ในการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายและการด าเนินคดี
ต่อนายจ้างและผู้ประกอบการโดยใช้ส่ือทุกประเภท (รง.) 

๑๔) โครงการตรวจสอบและปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า
แรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีการลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแรงงานต่างด้าวเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน
ถูกกฎหมาย (รง.) 

๑๕) โครงการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายภายในต่อกลุ่มเปูาหมายภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ.๒๕๖๒  (ตร.) 

๑๖) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความมั่นคงและการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฯ  
(กอ.รมน.) 

๑๗) โครงการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมืองและเช่ือมโยงชุดข้อมูลเพื่อ 
การบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (ตร.) 

๑๘) โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตท างานแก่แรงงาน
ต่างด้าวให้ท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังด าเนินการตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวในสถาน
ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎมาย (รง.) 
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๑๙) โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย (รง.) 

๒๐) โครงการการทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงาน (Memorandum of 
Understanding: MOU) (ระหว่างรัฐบาลไทย – เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
จ้างงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย (รง.) 

๒๑) โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ด าเนินการหารือผ่านกลไกการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
ประเทศอื่น )ๆ (รง.) 

๒๒) โครงการสนับสนุนการด าเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน (กต.) 
๒๓) โครงการการช้ีแจงและท าความเข้าใจกับประเทศท่ีเกี่ยวข้องและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การด าเนินการของฝุายไทยเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน (กต.) 
๒๔) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน (ยธ.) 
๒๕) โครงการการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเป็นการ

จัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) (ยธ.) 
๒๖) โครงการการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพและการด ารงชีวิตให้แก่ ผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา (ผภร.) (มท.) 
๒๗) โครงการการพิจารณาเปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศเข้าตรวจเยี่ยมการด าเนินการต่อ ผู้หลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทยตามความเหมาะสม (กต.) 
๒๘) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนไทยท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี รองรับการท างานท่ีเช่ือมโยงกับประตูการค้าระหว่างแดน และ การเช่ือมโยง 
ทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  (รง.) 

๒๙) โครงการหารือด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการจ้างงาน 
กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมคณะกรรมาธิการยุโรป Thailand-EU Labour Dialogue) (รง.) 

๓.๙.๓ แผนปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
เป้าหมาย การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ด้านความมั่นคง สามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ 
ตัวชี้วัด จ านวนของประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง ท่ีน ามาเช่ือมโยง วิเคราะห์ 

และประมวลผลด้วยบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๒ ประเด็นนโยบายและแผนความมั่นคง 
กลยุทธ์  
๑) การพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงแบบยั่งยืน 

(๑) พัฒนาและขยายขีดความสามารถบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง รองรับภารกิจ 
การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
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(๒) ยกระดับขีดความสามารถระบบวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการแก้ไขโจทย์และ
ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีความซับซ้อน รวมท้ังการน าเสนอข้อมูลอัจฉริยะ โดยน าเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและ
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง มาประยุกต์ใช้ได้อย่างประสานสอดคล้อง 

(๓) พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการข้อมูลอัจฉริยะโดยศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง 
อย่างเป็นล าดับขั้น ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นปลอดภัยข้อมูลประสิทธิภาพสูง  

(๔) เตรียมความพร้อมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อการสนับสนุนภารกิจบูรณา
การข้อมูลด้านความมั่นคง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๒) การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติการด้านความมั่นคงในทุกมิติ 

(๑) พัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง ภายใต้มาตรการและแพลตฟอร์มกลางท่ีก าหนด 

(๒) จัดท าบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง ในประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง 
ตามท่ีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้ก าหนดไว้ 

(๓) ก าหนดโจทย์ในประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง ตามท่ีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นประเด็นปัญหาส าหรับการ
วิเคราะห์ประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความชัดเจน 

(๔) จัดท าระบบเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส าหรับแบ่งปัน
ข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง 

๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
(๑) จัดท าแผนหรือแนวทางการขับเคล่ือนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
(๒) ประสานความร่วมมือ หรือท าความตกลงเพื่อการเช่ือมโยง แลกเปล่ียน รวมถึงการแบ่งปัน

ข้อมูลภายใต้กรอบหน้าท่ีและอ านาจท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ต่าง  ๆ 

(๓) จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลด้านความมั่นคง และประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้มีการบริหารจัดการและด าเนินการต่อข้อมูล อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัย 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความ
ตระหนักรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านการ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและการจัดท ารายงานข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อการแก้ไขโจทย์และประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยได้เอง 

โครงการขับเคลื่อน  
๑) โครงการพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ (กอ.รมน.) 
๒) โครงการพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๙ (กอ.รมน.) 
๓) โครงการพัฒนาบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๗๐ (กอ.รมน.) 
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๔) โครงการเพื่อการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลด้านความมั่นคงระดับพื้นท่ี (กอ.รมน.) 
๕) โครงการจัดท านโยบาย แผน ระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัล (กอ.รมน.) 
๖) โครงการเพื่อการเปล่ียนผ่าน กอ.รมน.ดิจิทัล (กอ.รมน.) 
๗) โครงการปรนนิบัติบ ารุงด้านดิจิทัล (กอ.รมน.) 
๘) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล (กอ.รมน.) 

๓.๙.๔ แผนปฏิบัติการเร่ืองการเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่ เพื่อท่ีจะใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ี รวมท้ังมีการพัฒนาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เพื่อท าให้ในระดับพื้นท่ีมีความมั่นคงและมีการพัฒนาท่ีเหมาะสม การด าเนินการดังกล่าวนี้จะท าให้ภาพรวม
ของประเทศเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในท่ีสุด โดยจะมุ่งความส าคัญไปท่ีต าบล ท่ีเป็นการปกครองส่วน
ท้องท่ีและการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท าให้ต าบลมีความพร้อมท่ีจะเผชิญต่อปัญหาความมั่นคง สามารถ
เอาชนะปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มี
เศรษฐกิจท่ีดี บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การสนับสนุนตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ท้ังนี้หากมีปัญหาใดท่ีมีความส าคัญต่อพื้นท่ี กระทบ
ต่อสังคมในวงกว้าง และเกินขีดความสามารถของส่วนราชการในระดับจังหวัดหรือมีพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหว่าง
จังหวัดก็สามารถเสนอเป็นโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี (โครงการ พมพ.) บูรณาการการ
ท างานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ส าเร็จลงโดยเร็ว 
 
 

เป้าหมาย  
๑) พื้น ท่ีเปูาหมายระดับต าบลมีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา รวมท้ังมี 

การพัฒนาท่ีเหมาะสมอย่างสมดุลตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   
๒) พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลท่ีมีปัญหาความมั่นคงส าคัญเร่งด่วน มีจ านวนลดลง 
ตัวชี้วัด 
๑) พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลตามประกาศจังหวัด มีการจัดท าแผนและแนวทางในการปูองกัน

และแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๒) พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลตามประกาศจังหวัด มีแผนงานโครงการจากส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องมาด าเนินการในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
๓) พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลตามประกาศจังหวัด ท่ีมีปัญหาส าคัญเร่งด่วนมีการปรับระดับความ

รุนแรงของภัยความมั่นคงแต่ละภัย ลดลง ร้อยละ ๘๐ ของพื้นท่ีต าบลเปูาหมายท้ังหมดในปี ๒๕๗๐ 
กลยุทธ ์
๑) มีการประเมินภัยคุกคามและแนวโน้มของสถานการณ์ตามอ านาจหน้าท่ี จัดท าแผนและ

แนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหา (จังหวัด, อ าเภอ และ อปท.)  
๒) บูรณาการหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละปัญหาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการ

จัดท าแผนให้กับ จังหวัด, อ าเภอ และ อปท. (กอ.รมน.) อาทิ 
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(๑) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
(๒) ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๓) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
(๕) ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
(๖) ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๗) ด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นท่ีชายแดน 
(๘) ด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
(๙) ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๑๐) ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๑๑) ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน 
(๑๒) ด้านการรักษาด้านความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
(๑๓) ด้านการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

๓) บูรณาการทุกภาคส่วนในการน าแผนงานโครงการด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงลงไปยัง
พื้นท่ีเปูาหมาย (กอ.รมน.) 

๔) บูรณาการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการปูองกัน แก้ไข และพัฒนาพื้นท่ีเปูาหมายระดับ
ต าบลท่ีมีขอบเขตของปัญหาความมั่นคงเช่ือมโยง/ทับซ้อน/คาบเกี่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง” ท่ีปรากฏปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วนและไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยกลไกระดับจังหวัดเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
(สมช./กอ.รมน.) 

๕) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงเชิง
พื้นท่ี (สมช.) 

๖) พัฒนาแนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาและภัยความมั่นคงเชิงพื้นท่ี (สมช., มท.) 
๗) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นท่ีรวมท้ัง

พัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงรุกในระดับพื้นท่ี (สมช., กอ.รมน.) 
๘) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (สมช., กอ.รมน.) 
โครงการขับเคลื่อน 
๑) โครงการการบริหารจัดการแผนพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (กอ.รมน.) 
๒) โครงการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) (กอ.รมน.) 
๓) โครงการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (กอ.รมน.) 

๓.๙.๕ แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อื่น ๆ ท่ีจัดท าขึ้นเพิ่มเติมตามสถานการณ์หรือ
นโยบายเร่งด่วนในห้วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๓.๑๐ การขับเคลื่อนและประเมินผล  

ยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการท างาน  
“ต้ังเปูา ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” โดยครอบคลุมการด าเนินงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
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๓.๑๐.๑ การวางแผนเชิงบูรณาการ (PLAN) ใช้กลไกท่ีมีอยู่ในแต่ละระดับในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยบูรณาการร่วม ในการก าหนดเปูาหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการ ซึ่งจะท าให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบบทบาท ภารกิจหน้าท่ี  อันจะน ามาซึ่งการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง 

๓.๑๐.๒ การปฏิบัติ (DO) ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนระดับ ๓ รองรับภารกิจ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบ รวมถึงจัดท าโครงการรองรับ และขับเคล่ือนการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องมีการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานด้วยการถ่ายทอดเปูาหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเปูาหมายท่ี
เป็นรูปธรรม ท้ังในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๑๐.๓ การติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน (CHECK) ให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแนวทาง
ด าเนินการ/เจ้าภาพแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานบูรณาการร่วม ด าเนินการประมวลข้อมูลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวม เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ให้  กอ.รมน. รับทราบ
หรือพิจารณา และน าข้อมูลบันทึกระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลร่วมกันตามห้วงเวลาท่ีมีการก าหนดไว้ 

๓.๑๐.๔ การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการด า เนินงาน (ACT) ในกรณีท่ีผลการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย/ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละห้วงเวลา หรือเกิดอุปสรรคในการด าเนินการ ให้ 
กอ.รมน. ใช้อ านาจและหน้าท่ีในการจัดต้ังกลไกการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ  หรือหาก
เกินอ านาจและหน้าท่ีของ กอ.รมน. ให้เสนอข้อพิจารณาไปท่ีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบและ
ด าเนินการ 
๓.๑๑ ปัจจัยความส าเร็จของแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๓.๑๑.๑ ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบหลักแต่ละแนวทางการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการท่ีร่วมด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... โดยยึดถือแนวทางการด าเนินการส าคัญท่ีก าหนดไว้ในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ตามแผนแม่บทฯ และริเริ่มก าหนดแนวทางการด าเนินการใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการดังกล่าว
จะบรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดได้อย่างแท้จริง ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี ๒ และรวมถึง
แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๑๑.๒ ทุกส่วนราชการใช้พื้นท่ีเปูาหมายระดับต าบลในประกาศจังหวัดเป็นพื้นท่ีเปูาหมายเดียวกัน
ในการด าเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 

๓.๑๑.๓ ส่วนราชการมีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน ท้ังในระดับจังหวัดและส่วนกลาง 

๓.๑๑.๔ ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
๓.๑๑.๕ ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ี และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ง 

------------------------------ 
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ส่วนท่ี ๔ 

ภาคผนวก 

ผนวก ก แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนย่อย/ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น แนวทางด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
การรักษาความสงบภายในประเทศ ๑) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และความมั่นคงของมนุษย์ 
๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
ภายใ ต้การปกครองระบอบประชา ธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓) การพัฒนาการเมือง 
๔ )การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
 

๑) ตร. 
๒) กอ.รมน. 
๓) ส านักงาน ก.ก.ต. 
๔) มท. 

การปูองกันและแก้ ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

๑) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
๖) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗) การปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘) การเฝูาระวังและปูองกันประเด้นทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
๙) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่
ชายแดน 
๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 
๑๓) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือ
ประชาชน 
๑๔) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑๕) แผนต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 

๑) ส านักงาน ป.ป.ส. 
๒) สกมช. 
๓) พม. 
๔) กอ.รมน. 
๕) สมช 
๖) ปภ. 
๗) ตร. 
๘) สศช. 
๙) สมช. 
๑๐) กอ.รมน. 
๑๑) มท. 
๑๒) ศรชล. 
๑๓) กห. 
๑๔) ทส. 
๑๕) กอ.รมน. 
๑๖) สมช. 

แนวทางด าเนินการที่บูรณาการมา
จากยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น  

๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
๓) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  

๑) ส านักงาน ป.ป.ช. 
๒) พน. 
๓) กษ. 



- ๔๐ - 

 

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

๔) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

๔) ทส. 


