นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ค�ำน�ำ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เป็นนโยบายระดับชาติของรัฐบาล ตามข้อ
เสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการ
รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพและ
ประสานสอดคล้องกัน โดยมอบหมายให้ส่วนราชการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปเป็นกรอบแนวทาง
ก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงาน โครงการ และงบประมาณด�ำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ   และก�ำหนดให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานอ�ำนวยการ
ก�ำกับติดตามและประเมินผลในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภายใต้สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้ใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง ทัง้ จากภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และผูท้ รงคุณวุฒิ ร่วมกันวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในบริบทต่าง ๆ ความต่อเนื่องจากการด�ำเนินนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   น�ำไปสู่การจัดท�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ท�ำให้ไม่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นพิจารณา  
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ได้ด�ำเนินการทบทวนและประเมินสถานการณ์และมีการ
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่าง ได้ด�ำเนินการทบทวนและประเมินสถานการณ์และมีการหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง   น�ำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงและเสนอเป็นนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ ๗ ปี  เชื่อมโยงและต่อเนื่องกับทิศทาง
ด้านการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ที่จะมีขึ้นต่อไป  
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๖ ประเด็นนโยบาย  ซึ่งได้ล�ำดับ
ความส�ำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก�ำหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นโยบาย
ส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ๓ นโยบาย มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง
และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่ง
ชาติทั่วไป ๑๒ นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ  
รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้
ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส�ำคัญ
คือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและ
ประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้ความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการก�ำหนดเจ้าภาพ
หรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน การขยายเครือข่ายภาคีด้านความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ในการก�ำหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะ
ให้ความส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและน�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติที่ส�ำคัญ คือ ความอยู่รอดปลอดภัย และสภาวะสันติสุขและความ
เจริญเติบโตในการด�ำรงอยู่ของชาติและประชาชนอย่างมั่นคงต่อไป

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สารบัญ
คำ�นำ�												
กรอบความคิดหลักในการกำ�หนดนโยบาย  
๑
ค่านิยมหลักของชาติ
๑
ผลประโยชน์แห่งชาติ
๒
วิสัยทัศน์
๒
ความสำ�คัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทย
๓
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง ในระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔ )
๓
วัตถุประสงค์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
๙
ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        ๑๑
นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
                  ๑๑
นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
        ๑๒
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่   ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
๑๓
นโยบายที่   ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๑๔
นโยบายที่   ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๑๔
นโยบายที่   ๗ จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
๑๕
นโยบายที่   ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
๑๖
นโยบายที่   ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  
๑๖
นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๑๗
นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗
นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑๘
นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๑๙
นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๑๙
นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
๒๐
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒๑
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๒๓
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
๒๔
การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลัก (ตารางแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ)
๒๕
ภาคผนวก
มติคณะรัฐมนตรีและความเห็นชอบของส่วนราชการ
   ๕๓ - ๗๘
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการด�ำเนินการด้าน      
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และ           
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น�ำไปสู่การก�ำหนดทิศทางหลักในการด�ำเนินการเพื่อรักษาผล
ประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก�ำหนดล�ำดับความ
ส�ำคัญ  โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ  ซึ่งส่งผลต่อความอยู่
รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น
“เกณฑ์ส�ำคัญ” โดยก�ำหนดความส�ำคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้
น�้ำหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ เป็นล�ำดับส�ำคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความ
ส�ำเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่น
ของประเทศ  และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท�ำให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลก
กรอบความคิดหลักในการก�ำหนดนโยบาย  ได้ค�ำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ
จะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน  และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะท�ำให้
ค่านิยมหลักของชาติด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
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๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ  หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่
๑. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
๒. การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
๓. การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม  ท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕. ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
๖. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
๗. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
๘.
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน  
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
วิสัยทัศน์
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และด�ำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
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ความส�ำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่ส�ำคัญของโลก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และต่อมหาอ�ำนาจ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน รวมถึงญี่ปุ่น โดยมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การ
คมนาคม และมีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับ
เพื่อนบ้าน และมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค มีแนวทางพัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor) ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ หลายด้านจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจดุ แข็งโดยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการ
รายใหญ่ของโลก  ทางด้านทะเล ไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันตก เป็นทะเลอันดามัน
และ ช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย ซึ่งห้อมล้อมด้วยน่านน�้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
ของประเทศต่าง ๆ แม้พนื้ ทีท่ างทะเลของไทยจะไม่อยูใ่ นเส้นทางเดินเรือสากล แต่การเป็นรัฐชายฝัง่ ทีม่ ที างออก
สูท่ ะเลทัง้ สองด้าน ท�ำให้ไทยได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากลักษณะภูมปิ ระเทศนี้ โดยมีแหล่งประมงนอกน่านน�ำ้ ไทย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละกา ทะเลอั นดามั นด้ า นประเทศเมี ย นมาและบั ง คลาเทศ
และจากการส�ำรวจยังพบว่าใต้ทอ้ งทะเลบริเวณอ่าวไทยมีแหล่งปิโตรเลียมกระจายอยูท่ วั่ ไปทีส่ ามารถจะน�ำมา
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ทะเลไทยยังเป็น จุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคม
ขนส่งทางทะเล ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของประเทศทั้งในยามสงบและยามสงคราม
ปัจจุบัน ประเทศมหาอ�ำนาจได้เข้ามามีบทบาทและแข่งขันอิทธิพลกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิภาคจึงถูกแรงกดดันจาก
การขยายอิทธิพลดังกล่าว และจ�ำเป็นต้องปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อ
รักษาดุลยภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และมหาอ�ำนาจ แต่ด้วยประเทศไทยมีความเป็นกลางและ
ไม่มีผลประโยชน์ขัดกับประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น ในกรณีทะเลจีนใต้ จึงถือเป็นอีกจุดแข็งส�ำคัญในการวาง
บทบาทและจุดยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างสมดุล   
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ )
๑. ความเปลีย่ นแปลงของบริบทความมัน่ คงในระดับโลก การเมืองโลกมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปสู่
หลายขั้วอ�ำนาจ โดย สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับการท้าทายจากรัสเซียและจีน นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของขั้ว
อ�ำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก คือ กลุ่ม BRICs ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ซึ่ง
ก�ำลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีท่าทีต้องการมีส่วนก�ำหนดกรอบกติกาของโลก โดย
มีความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญ ในด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการท้าทายและสร้าง
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ดุลอ�ำนาจใหม่  และมีแนวโน้มส่งผลต่อ  การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ  สภาพ
การณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�ำเนินนโยบายด้วยความอ่อนตัว ในการก�ำหนดท่าทีเพื่อรักษา
ดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�ำนาจต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยความมั่นคงด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาส�ำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาแหล่ง
พลังงานใหม่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในขณะที่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภัยธรรมชาติที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมถึงจะน�ำมาสู่การก�ำหนดกรอบกติกาใหม่ที่
มหาอ�ำนาจอาจเข้ามาแทรกแซงประเทศอื่น ๆ และใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า  
๒. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค
		
๒.๑ การขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอ�ำนาจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้   มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติ
มหาอ�ำนาจ  ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอ�ำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตน  
และการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค  ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็อาจส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ได้  
		๒.๒ การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค   พัฒนาการของ
กลุ่มประเทศอาเซียนที่ก�ำหนดการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะท�ำให้อาเซียนมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้าง
พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพิ่มโอกาสการติดต่อเชื่อมโยงผ่านเส้น
ทางคมนาคมในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมเป็นความท้าทาย  โดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิก
ยังมีลักษณะการปกครองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน   การสร้างความเป็นประชาคมและการเปิดกว้างของ
การติดต่อระหว่างกันอย่างเสรี  ท�ำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค และ การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ
		๒.๓ ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้ก�ำลังทางการทหาร   ยังคงมีปัญหาความไม่
เข้าใจและความหวาดระแวงที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่สามารถจ�ำกัด
ขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่   โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน  และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน  รวมถึงทิศทางความร่วมมือของ
ประเทศในภูมภิ าคทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วโยงกับสถานการณ์
ข้อพิพาทในภูมภิ าค  สถานการณ์ภายในของประเทศเพือ่ นบ้าน และบทบาทของประเทศมหาอ�ำนาจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภูมิภาค  และการที่ประเทศไทยมีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
โดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขตทางทะเลระหว่างกัน   รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึงการ
เพิ่มงบประมาณทางทหารของประเทศในภูมิภาค จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะน�ำไปสู่การใช้ก�ำลังทหารต่อ
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กันหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
๒.๔ ความมัน่ คงและผลประโยชน์ทางทะเล ปัจจุบนั ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
มีมูลค่าสูง และในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือที่ส�ำคัญในภูมิภาค
และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลให้มหาอ�ำนาจต่าง ๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพล
ของตนเองในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปัญหา
การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ปัญหาการท�ำลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ทางทะเล ปัญหาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับทะเล ปัญหาการลักลอบขนส่งสิง่ ผิดกฎหมายทางทะเลโดยเฉพาะ
สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สองทางที่มีความเสี่ยง จะน�ำไปใช้ในการผลิตอาวุธท�ำลายล้างสูง การลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย และการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด อันอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสร้างดุลยภาพ
ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงภายในประเทศ
๓.๑ ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย  ์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สถาบันฯ ได้เพิ่มระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ มาแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมือง ตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพือ่ ดูหมิน่ ใส่รา้ ยอันเป็นการบ่อนท�ำลายต่อสถาบันฯ  และการ
ปรากฏแนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันฯ ทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหว  
น�ำมาซึง่ ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม ประกอบกับความผูกพันเชือ่ มโยงของประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะ
ในหมูเ่ ยาวชนรุน่ ใหม่ทมี่ ตี อ่ สถาบันฯ ถูกลดทอนลง เนือ่ งจากขาดความเข้าใจ ความตระหนักรูอ้ ย่างถูกต้อง แท้จริง
ถึงความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย
		
๓.๒ ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ   พัฒนาการทางการเมืองของไทยที่ผ่านมามี
ทิศทางที่น�ำสังคมไทยวิวัฒน์ไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายของ
รัฐมากขึ้น  โดยเฉพาะการกระจายความมั่งคั่งและอ�ำนาจจัดการทรัพยากรส�ำคัญ  โดยประชาชนแสดงออก
ด้วยการใช้สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมืองในการเลือกตั้ง และการปกป้องสิทธิของตนหรือสิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่สังคมไทยก�ำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยที่ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างจาก ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโลกทัศน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความ
แตกแยกทางความคิดระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในห้วงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกขับเคลื่อน
ด้วยเป้าหมายสุดโต่งทางการเมือง ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น และโดยที่ความอดทนอดกลั้นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมมีแนวโน้ม
ลดต�่ำลง  ท�ำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงเป็นจุดเปราะบางในการรักษาเอกภาพของชาติ
และการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย หากการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการแก้ไขรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งยังคงไม่บรรลุผล
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๓.๓ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นปัญหาที่มีพัฒนาการที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยง
กันหลายมิติ โดยมีใจกลางของปัญหา คือ เรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มาลายู ศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร์
รัฐปัตตานี   โดยการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยกดินแดน
ได้น�ำเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะมาขยายผลในการใช้ความรุนแรง ท�ำให้เกิดบรรยากาศความกลัว ไม่ไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ปรากฏมีปัญหาใหม่ที่มีแนว
โน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแทรกซ้อน บทบาทของภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ และถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
ของผูเ้ ห็นต่างจากรัฐ การเข้ามีบทบาทและแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศ ทีเ่ ป็นการเพิม่ ความซับซ้อน
ของปัญหามากยิ่งขึ้น
		๓.๔ ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม  ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
เชิงโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธา
ของผู้น�ำ  รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหารซึ่งแม้จะมีการกระจายอ�ำนาจมากขึ้นแต่ในภาพรวม
ยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจ�ำกัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม  
ประกอบกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน  
ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนยอมรับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดย
ผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม  
		๓.๕ ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรง
เพิ่มขึ้นมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส�ำคัญ  
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการ
ท�ำลายศักยภาพของประชากร และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง
ในขณะที่ การลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นที่ส�ำคัญ รองลงมา คือ พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอกจากนี้ กลุ่มนักค้าจากนอกภูมิภาคเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ในการ
ล� ำ เลี ยงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิ ตทั้ ง ในและนอกภู มิ ภาค ซึ่ ง การจั บกุ ม กระท� ำ ได้ ย ากขึ้ นเนื่ อ งจาก
ลักษณะเฉพาะตัวของการจัดองค์กรและรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
		
๓.๖ ความเสีย่ งภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ สภาพการเปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจ�ำนวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนา
ประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก น�ำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล
ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ จนน�ำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้นและมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหว
ที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์   และการเตรียม
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ความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน
การแก้ไขและการฟื้นฟูสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้น  
ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว
๔. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน
		๔.๑ การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ  ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติ
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านปัญหาการ
ก่อการร้าย แรงขับเคลื่อนของการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความ
เชือ่ ไปสูค่ นและกลุม่ บุคคลในพืน้ ทีท่ มี่ เี งือ่ นไขพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเองเป็นผูก้ อ่ การร้ายในหลายรูปแบบ
โดยเงื่อนไขที่เ ป็นปัจจัยผลัก ดันที่ส�ำ คั ญ ได้ แ ก่ ความคั บแค้ นอั นเนื่ อ งมาจากปั ญ หาการไม่ ไ ด้ รั บ ความ
เป็นธรรม ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม   และการแปร
เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาให้เป็นพลังผลักดัน  นอกจากนี้ การเผยแพร่แนวคิดรุนแรงของกลุ่มก่อการร้าย
สากลและกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงด�ำรงอยู่   ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงใน
พื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต่างประเทศและการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอก
ภูมิภาค   โดยอาศัยช่องว่างด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศ
ในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงติดต่อและการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีโดยตรงของกลุ่มก่อการ
ร้ายสากล  แต่ยังคงมีความจ�ำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิงและอ�ำนวย
ความสะดวกในการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาคและการก่อความรุนแรงในเมือง
ส�ำหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้า
อาวุธ การฟอกเงิน การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนจากการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ท�ำให้การก่อ
อาชญากรรมข้ามชาติท�ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่าง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าภัยคุกคามทั้งจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว การแพร่ขยายแนวความคิดหัวรุนแรงและ
การรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก
ยังมีความแตกต่างกัน และการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า  
๔.๒ การย้ายถิ่นฐานของประชากร  การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้าน
เข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการผลักดัน
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ส่งกลับ ส่งผลให้มผี ยู้ า้ ยถิน่ จ�ำนวนมากยังตกค้างอยูใ่ นประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุม่ ทีข่ ดั แย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง สาเหตุการย้ายถิ่นที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
การเมือง คือ สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา
เช่น ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย ปัญหาการศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย ตลอดจนปัญหาศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้
ปรากฏการย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและ
ส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  
		๔.๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อื่น ๆ ปัจจุบันภัยคุกคาม
ความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง  มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้น  
ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ประกอบด้วยทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และ
ผลจากการพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมาประกอบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ได้สง่ ผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่ส่งผลต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชน
และความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อความ
มั่นคงทางพลังงานของไทยในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยต้องพึ่งพิง
แหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท�ำให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้มีโอกาส
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในขณะที่ ความมั่นคงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
มีแนวโน้มจะเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์ เนื่องจากการก�ำหนด
มาตรการป้องกันท�ำได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประเทศก�ำลังพัฒนาจะตกเป็น
เป้าหมายการโจมตีมากขึ้นเพราะมีความล้าหลังทางเทคโนโลยีและขาดความรู้ในการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันที่ต้องใช้ผู้ที่มีความช�ำนาญเฉพาะทาง  นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่อง
มือส�ำคัญของประชาชนในการรวมตัวด�ำเนินกิจกรรมทางสาธารณะและการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง
สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกน�ำมาใช้ในทางที่ผิด เพื่อโจมตี บ่อนท�ำลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการ
แพร่กระจายถ้อยค�ำที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความ
เกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในกรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนท�ำลายประเทศอื่น
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วัตถุประสงค์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
๑.  เพือ่ ส่งเสริมและรักษาไว้ซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๒.  เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกของคนในชาติให้มคี วามจงรักภักดี และธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๓.  เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง  ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๔. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
  
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ  และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๖. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ   รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์
๗. เพือ่ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๘. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ  สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม
และสามารถผนึกก�ำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศใน
ทุกรูปแบบ
๙. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด�ำรงเกียรติภูมิของชาติ
ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
  ๔. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
  ๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
  ๖. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
  ๗. จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
  ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
  ๙. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  
๑๐. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๑๑. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑๓. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๑๔. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๑๕. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
๑๖. เสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ และชี้เตือนให้ระมัดระวังในการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
		๑.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบัน จ�ำแนกกลุ่มเป้าหมาย และก�ำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังต่อกลุ่มที่มุ่งล้มล้างสถาบัน และใช้มาตรการพูดคุยต่อกลุ่มที่หลงผิดเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
		๑.๓ เผยแพร่และน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   โดยให้ภาครัฐ
เป็นต้นแบบในการยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติและด�ำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
		๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการด�ำเนิ นงานภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บาลให้ มี ความเข้มแข็ง
สนับสนุนการกระจายอ�ำนาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและ
ชุมชนท้องถิ่น  และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง
นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
		๒.๑ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอย่างเหมาะสม   มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ  กระจายอ�ำนาจและทรัพยากรและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น�้ำ ป่า แร่ธาตุ โดยยึดผล
ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ  รวมทั้ง การได้รับสวัสดิการ
ทางสังคม โอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๒.๒ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อกลไกและกระบวนการยุตธิ รรม ในการพัฒนากลไกและมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม    
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๒.๓ แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน จ�ำกัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ่
ของภาคเอกชน  และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินท�ำกินให้กับประชาชนที่ยากจน
		
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทาง
หรือการด�ำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน
		
๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุก
ภาคส่วน  ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งในการให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและ
ตรวจสอบกระบวนการด�ำเนินงานตลอดจนการการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการหารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย  เพื่อให้การ
บริหารของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		๓.๑ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทีส่ นั ติสขุ ในการน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง และการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และความสมานฉันท์ ของประชาชน  
และลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
		๓.๒ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือ
ความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
		๓.๓ เสริมสร้างสันติ สุข และการพั ฒ นาอย่ า งยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริม
ให้คนและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่
		๓.๔ ส่งเสริมความต่อเนือ่ งของกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ เพือ่ แสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐทั้งในพื้นที่และใน
ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมี
หลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย
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		๓.๕ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคมทัง้ ภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ เพื่อลดเงื่อนไขของการน�ำไปแสวงประโยชน์  และเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย
๓.๖ จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ท�ำงานร่วม
กันอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เตรียมพร้อมพื้นที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

.................................
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
๔.๑ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และกระชับความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน อาทิ การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึง
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน  
โดยเฉพาะการไม่น�ำประเด็นเส้นเขตแดนมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเสริมสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกัน  บนพื้นฐานการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  
		๔.๒ ปรับปรุงกลไก และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง การติดตาม ตรวจสอบ
การเข้า-ออก การขออยู่ต่อในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด
		๔.๓ ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน  และพัฒนาความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
		๔.๔ จัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการ
เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านใน การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
		
๕.๑ พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะ
การข่าวและระบบกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีเอกภาพ
		
๕.๒ ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการลดปัจจัยและเงือ่ นไขทีเ่ กื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปัจจัย
เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระท�ำการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
		๕.๓ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รวมทัง้ กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ  และภายใต้กรอบอาเซียน  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ  
บนพื้นฐานของการก�ำหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็นการก่อการร้าย
		
๕.๔ เสริมสร้างจิตส�ำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม ให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการร่วมมือกับภาครัฐป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ

นโยบายที่ ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
		
๖.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล   ในการเสริมสร้างและพัฒนาก�ำลัง
ทางเรือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม
รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ   และพัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจ
อันดีกับหน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ  
๖.๒ คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงป้องกันการ
รับมือกับภัยคุก คามความมั่นคง และเสริ ม สร้ า งระบบตรวจการณ์ แ ละพิ สู จน์ ท ราบเป้ า หมายทางทะเล
การแลกเปลี่ยนด้าน การข่าว การสนับสนุนเรือพาณิชย์ของไทยที่แล่นผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยและการป้องกันตนเองตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามระดับสากลภายใต้
การก�ำกับดูแลของรัฐ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ป้องกัน และจัดการกับปัญหาภัยพิบตั ิ สาธารณภัย
และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนประเด็นด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ
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		๖.๓ สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล   ในการส่งเสริม
การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งจัดให้มี
มาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี ตลอดจนจัด
ระเบียบการบริหารจัดการและการด�ำเนินกิจกรรมทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน  
รวมทั้งให้มีการก�ำหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  โดยผลักดัน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ของตน   และพัฒนา ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้มี
และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด
๖.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส�ำคัญของทะเล
โดยให้มีองค์กรที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้ความรู้และการศึกษา
กับภาคส่วนต่าง ๆ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล
		๖.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ  โดย
จัดตั้งหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายใน
อื่น ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ทางทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ  ตลอด
จนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
๗.๑ ก�ำหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้อาศัยอยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม
เพื่อรอการส่งกลับ ทั้งนี้ โดยไม่ยินยอมให้มีการเคลื่อนไหวใดๆ ที่สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
		๗.๒ แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง
โดยเร่งรัด  การก�ำหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน  การก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน  ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
หลักเกณฑ์ที่รัฐก�ำหนด
๗.๓ จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยค�ำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
อนุญาตให้มีการจ้างงานและน�ำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่รัฐก�ำหนดภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ
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เพื่อนบ้าน  รวมถึงการให้ความเป็นธรรม ความคุ้มครอง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว  
โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และกติการะหว่างประเทศ
๗.๔ ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง
โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มกลไกความร่วม
มือระหว่างกันใน การตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และพัฒนาความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รู้เท่าทันกับพัฒนาการของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพิ่มมาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
		๗.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
		๘.๑ ปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยให้ความส�ำคัญกับการลดอุปสงค์
หรือ ความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดย
เฉพาะเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต่างประเทศ รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ  ทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		๘.๒ ผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง โดยเปิด
โอกาสให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ปญ
ั หา โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง และ
สามารถผนึกก�ำลังประชาชน หรือกลุม่ พลังมวลชน เพือ่ สนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง
นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน
และเงื่อนไขต่างๆที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังและ
สนับสนุนการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับระบบการ
ขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
		
๑๐.๑ ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมัน่ คงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การประสานความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ บุคลากร องค์กร
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษา ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
การเฝ้าระวังและการพัฒนาระบบป้องกัน การโจมตีระบบสารสนเทศ การพัฒนาความพร้อมต่อสงคราม
ไซเบอร์ การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ การกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่าย  
และการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกด้าน  
๑๐.๒ พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ให้สามารถ
ลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่ส่งผลกระทบกับบุคคล   ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะที่
อยูใ่ นรูปของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ
การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ การกระท�ำผิดตลอดจนการก่อวินาศกรรม
หรือท�ำลายระบบสารสนเทศ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและ
อาชญากรรมไซเบอร์
		๑๐.๓ พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย  การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์  การบูรณาการเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ  การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ  
รวมถึงการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ระบบ
คลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความช�ำนาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
๑๑.๑ พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ระหว่างการอนุรกั ษ์
และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น
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๑๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  รวมถึง
เสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี จิ ต ส� ำ นึ ก และตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นการมี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบ การจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมที่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิง่ แวดล้อม ในการส่งเสริมให้มกี ารใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิชุมชน
และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน  และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางสังคม เพื่อลดการท�ำลายและสร้างแรงจูงใจในการร่วมดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบ
น�ำเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาทิ้ง
ในอาณาเขตของประเทศไทย
๑๑.๔ ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เป็นภาคีดา้ นการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่ง
แวดล้อมข้ามพรมแดน

นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
		๑๒.๑ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ  ก�ำหนดทิศทางการผลิตและ
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การแสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมในการเร่งจัดหาปิโตรเลียมภายในประเทศ
และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ การจัดหา
พลัง งานทดแทน การพัฒนาพลังงานหมุ นเวี ย น การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ และการบริ หาร
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ
๑๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานหลักที่เริ่มหมดไป และสร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
		๑๒.๓ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังในการด�ำเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมการและพิจารณาก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร  เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ  โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
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๑๒.๔ ฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของไทย ส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน และพัฒนาเกษตรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตร
สมัยใหม่  และฟื้นฟูค่านิยมใหม่ที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร

นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๑๓.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน   เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านการ
ทหาร การก่อการร้าย สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่  รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัย
พิบัติ
๑๓.๒ จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ  สามารถบูรณาการและผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย
และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น  
๑๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญ
ภัยพิบัติ  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ
		๑๓.๔ พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัย
พิบัติที่ทันสมัย พร้อมระบบส�ำรอง ที่สามารถเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๑๔.๑ เสริมสร้างและพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก�ำลังกองทัพ และยุทโธปกรณ์ที่
เหมาะสม ทันสมัย  มีความพร้อมในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการปฏิบัติภารกิจ
ด้านสันติภาพได้อย่างต่อเนื่อง
๑๔.๒ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกก�ำลังจากทุกภาคส่วนใน
การป้องกันประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติ
ในการพัฒนา ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการระดมสรรพก�ำลัง ทรัพยากร การป้องกันการ
ขาดแคลนทรัพยากรที่จ�ำเป็นในภาวะไม่ปกติ การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพและปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความมั่นคงของท้องถิ่น เอกชน ภาค
ประชาชน ให้สนับสนุนภาครัฐ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันประเทศ
โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม  
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		๑๔.๓ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในทุกระดับกับกองทัพประเทศ
เพื่อนบ้าน  กลุ่มอาเซียน  และมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
		๑๔.๔ พัฒนาและน�ำศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือ
จากสงคราม ในการเตรียมความพร้อมของกองทัพให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายใน การปราบปรามยาเสพติด และสนับสนุนภารกิจการ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในกรอบของสหประชาชาติและกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และก�ำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
การจัดเตรียมก�ำลังและใช้ก�ำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ
		
๑๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความ
มั่นคง โดย พัฒนาระบบอาวุธและระบบการแจ้งเตือนภัยทางทหาร ให้มีขีดความสามารถในการป้อง
ปรามทางยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหารรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยประสานการวิจยั และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในกองทัพกับหน่วยงานวิจัย องค์กร สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนขยายผลการวิจัยและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารทางทหารให้สนับสนุนการป้องกันประเทศ

นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
		๑๕.๑ ด�ำเนินงานข่าวกรองที่มีคุณภาพและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ   และความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงและผล
ประโยชน์แห่งชาติ
๑๕.๒ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วย
งานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชน
และประชาชน
		๑๕.๓ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง
โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี  ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว
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นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๖.๑ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระดับต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
๑๖.๒ ส่งเสริมบรรยากาศที่น�ำไปสู่การส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนและเส้นเขตแดน
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผล  ในการก�ำหนดแนวทางและเป้าหมายการส�ำรวจและจัดท�ำ
หลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละด้านอย่างชัดเจน และรักษาความต่อ
เนือ่ งของคณะเจรจารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย  
การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงจากการสู้รบและกับระเบิด การเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
๑๖.๓ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัตศิ าสตร์
ของภูมภิ าค โดยเน้นทีค่ วามเชือ่ มโยงใกล้ชดิ กันในมิตทิ างวัฒนธรรม และการอยูร่ ว่ มกันมาอย่างยาวนาน
เพื่อให้เกิดทัศนคติในทางสร้างสรรค์ของการเป็นมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและความหวาดระแวงระหว่าง
กัน   และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างประชาชน   โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้
ด�ำเนินการในทุกระดับ  โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและภาคประชาชน  และให้ภาควิชาการและสถาบันด้าน
การวิจัยมีบทบาทน�ำในการเชื่อมโยง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๖.๔ ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับมหาอ�ำนาจ และ
เป็นเครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ�ำนาจ
		๑๖.๕ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในประชาคมอาเซียน
		๑๖.๖ ด�ำเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการที่อาเซียนเป็นองค์กร
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงแห่งชาติท่ีส�ำคัญไว้ได้
๑๖.๗ เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งาน ให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอ�ำนวยความสะดวกให้มีการติดต่อ
เชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นประชาคม
อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจ
และความรู้สึกเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
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๑๖.๘ รักษาดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยมีจุดยืนและ
ท่าทีที่เหมาะสม ที่เอื้อต่อการแสวงประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่าง ๆ และไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลาง
ความตึงเครียดของการแข่งขันอิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชน์ทขี่ ดั แย้งกันของมหาอ�ำนาจ รวมถึงสนับสนุน
การเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ และเกียรติภูมิของประเทศ
		๑๖.๙ เสริมสร้างปัจจัยทีเ่ กือ้ หนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมทีล่ ดความหวาดระแวงควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและ
ใช้กลไกทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เอื้อต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
.................................
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แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๑. พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
โดย การปรับปรุงกลไกรับผิดชอบให้มีความพร้อมต่อการด�ำเนินงาน การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบแผนและระบบงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงให้เกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนนโยบาย การก�ำหนดหน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน การก�ำหนด
ประเด็นมุ่งเน้นที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดท�ำยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามที่นโยบายก�ำหนดไว้ รวมถึ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบที่
เหมาะสม
๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการบูรณาการสาระส�ำคัญและกรอบการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท�ำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับการด�ำเนินการได้อย่าง
สอดคล้อง รวมถึงเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ที่มีอยู่ให้เกื้อหนุนต่อกัน
๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง  โดย สมช. เป็นหน่วยรับ
ผิดชอบในการก�ำกับ อ�ำนวยการ ติดตามและประสานเชิงนโยบายเพื่อให้มีการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
และให้มีกลไกติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานและการประเมินผลส�ำเร็จและผลกระทบ รวมถึงการ
ก�ำหนดดัชนีชี้วัดที่ส�ำคัญและมีการตรวจสอบประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติฯ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารทบทวน ปรับปรุงและพัฒนานโยบายหรือแนวทางด�ำเนินการ ให้ทนั และตอบสนอง
ต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
๔. เสริมสร้างบทบาทภาคีความมั่นคง รวมถึงภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ โดยการประสานความร่วมมือและพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงเครือข่ายประชาคม
ความมั่นคงให้ครอบคลุมหน่วยงานและองค์กรนอกภาครัฐทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับบริบท ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ความส�ำคัญการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีนอก
ภาครั ฐ ในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน ชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
มีบทบาทสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมากขึ้น
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ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
๑. รัฐบาลให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการด�ำเนิน
ภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายโดยเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์
๒. กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการก�ำหนดจุดประสานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดท�ำแผนงานโครงการด�ำเนินภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง มีงบประมาณสนับสนุนการน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดระบบการบูรณาการการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๔ ปี และแผนประจ�ำปีของส่วนราชการ  
๓. ภาคประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความมั่นคงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ปัจจุบันได้ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์
และความมั่นคงรูปแบบใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาคม
ความมั่นคงให้กว้างขวาง  และต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายในการขยายผลกรอบนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
-----------------------------------------------------
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การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลัก/เจ้าภาพบูรณาการนโยบาย และ
หน่วยร่วมรับผิดชอบ ๑๖ นโยบาย
(การบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็น
ชอบร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ เพื่อให้มีการ
บูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยก�ำหนดหน่วยรับผิดชอบ/เจ้าภาพ  หรือการแบ่งมอบหน่วย
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางหลัก
ที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน�ำไปก�ำหนดหรือบูรณาการ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย/ แผนยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวง/ กรม รวมถึงการก�ำหนดนโยบาย/ ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง/ แนวทาง/ มาตรการ กรณีท่ีมีความ
ส�ำคัญรองรับการด�ำเนินการตามนโยบาย ฯ ตลอดจนการจัดท�ำแผนงานโครงการรองรับ  โดย สมช. รับผิด
ชอบภาพรวม ในการอ�ำนวยการ กํากับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ให้ประสาน
สอดคล้องกัน รวมทั้งการประเมินสถานการณ์และประเมินผลการด�ำเนินการ
๒. กรอบการพิจารณาแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ
๒.๑ ก�ำหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบในทุกนโยบาย ทั้งหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วย
รับผิดชอบร่วม โดยก�ำหนดให้นโยบายแต่ละเรือ่ งมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักทีเ่ ป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย
หนึ่งหน่วยงาน ยกเว้นกรณีที่สาระส�ำคัญของนโยบายมีลักษณะภารกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม และก�ำหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อยทุกข้อ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินการของเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย เนื่องจากสาระส�ำคัญของนโยบายอาจมีประเด็นด�ำเนินการที่
ส�ำคัญในหลายด้านที่แตกต่างกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีหน่วยรับผิดชอบอย่างครบถ้วนในทุกแนว
นโยบาย
		๒.๒ การก�ำหนดหน่วยรับผิดชอบพิจารณาจากความสอดคล้องกับภารกิจ/อ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน   ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบให้ครอบคลุมหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ/
องค์กรมหาชน/ รัฐวิสาหกิจ/ บริษัทมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		๒.๓ การก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระบุเป็นระดับกระทรวง ทั้งนี้ กรณีท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องโดยตรงหน่วยเดียวหรือมีสัดส่วนความส�ำคัญอย่างชัดเจน ให้ระบุเป็นระดับกรม
๒.๔ กรณีทนี่ โยบาย ฯ มียทุ ธศาสตร์รองรับโดยตรง และ/หรือ เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์/
แผน ระดับชาติ อื่น ๆ ให้เจ้าภาพบูรณาการนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย
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สามารถพิจารณาก�ำหนดหน่วยรับผิดชอบร่วมเพิม่ เติมในห้วงระหว่างการขับเคลือ่ นนโยบายฯ โดยสอดคล้องกับ
การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/แผน ดังกล่าว  
๒.๕ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เป็น
เครือข่ายด�ำเนินการ ในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  ส�ำหรับ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญอาจให้การสนับสนุนและร่วมด�ำเนินการตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
๓. การก�ำหนดเจ้าภาพ/ การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ  เพื่อให้การด�ำเนินการตามนโยบาย ฯ มี
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบและมีหน่วยสนับสนุนในแต่ละนโยบาย   ให้บรรลุผล โดยมีขอบเขต บทบาทหน้าที่
ดังนี้
		๓.๑ หน่วยรับผิดชอบหลัก หมายความว่า หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ตามภารกิจ/
อ�ำนาจหน้าที่ กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีภารกิจที่มีสัดส่วนน�้ำหนักในระดับที่ส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินการตามนโยบายให้บรรลุผล  โดยมี ๒ ระดับ ได้แก่
		
๓.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย   เป็นหน่วยขับ
เคลื่อนในภาพรวมของนโยบายที่เกี่ยวข้อง  และเป็น focal point ในการบูรณาการการด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย  รวมถึงการรายงานผลและการประเมินผลการด�ำเนินการภาพ
รวมของนโยบายที่เกี่ยวข้อง
		
๓.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย เป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก
ของนโยบายย่อยแต่ละเรื่อง และเป็น focal point ในการบูรณาการการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยรับผิด
ชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย รวมถึงการรายงานผลและการประเมินผลการด�ำเนินการตาม
นโยบายย่อยที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ หน่วยงานหลักสามารถก�ำหนดหน่วยงาน สนับสนุน เพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม
		๓.๒ หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย หมายความว่า หน่วยงานที่มี
บทบาทและหน้าที่โดยมีภารกิจ/อ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบางส่วนหรือภารกิจในลักษณะสนับสนุนให้การ
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายบรรลุผล หรือมีภารกิจที่มีสัดส่วนน�้ำหนักในระดับที่ส�ำคัญรองลงมา เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลัก
ทั้งนี้ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วม
ในทุกนโยบาย
......................................................
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รรลุผผลอย
ลอยาางเป
งเปนน
หลัหลักกปรัปรัชชญาของเศรษฐกิ
ธรรม
รูรูปปธรรม

ตารางแบงงมอบหน
มอบหนววยรัยรับบผิผิดดชอบนโยบายความมั
ชอบนโยบายความมั่น่นคงแห
คงแหงงชาติ
ชาติพ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
ตารางแบ
นที่ ๑่ ๑ นโยบายเสริ
นโยบายเสริมมสรสราางความมั
งความมั่น่นคงที
คงที่เป่เปนนแก
แกนนหลั
หลักกของชาติ
ของชาติ
สสววนที

๓๓
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นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

3

0

ยธ.

มท. (ทด.)

๒.๒ สรางความเชื่อมั่นตอกลไกและกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากลไกและ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการแกไขปญหาของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
อยางเปนธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
ที่เอื้อตอการลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในสังคม

๒.๓ แกไขปญหาความไมเปนธรรมในการถือครองที่ดิน จํากัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ
ของภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินทํากินใหกับประชาชนที่ยากจน

2

สลน. 3

๒.๑ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางเหมาะสม มุงสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจายอํานาจและ
ทรัพยากรและเปดโอกาสใหประชาชนอยางเทาเทียม ในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อาทิ ดิน น้ํา ปา แรธาตุ โดยยึดผลประโยชนสวนรวมและเปนไปโดยสอดคลองกับการ
บริหารจัดการในระดับชาติ รวมทัง้ การไดรับสวัสดิการทางสังคม โอกาสทางการศึกษา
และการบริการดานสาธารณสุขจากภาครัฐอยางเปนธรรมและทั่วถึง

กค. กษ. ทส.
พม. มท.

สํานักงานศาล
ยุติธรรม
อส.
ตร.

ทุกสวนราชการ/
ตามแนวทางและ
ขอเสนอแนะเพือ่
การปฏิรปู ของสภา
ปฏิรูปแหงชาติ

1

หนวยรับผิดชอบ 1
หน่วยร
ยร่ววมม/องค์
หนวยหลัก
หน
/ องคกกรร
22
เครืออขข่าายย
เครื
ทรงเปนประมุข ที่มุงเนนการบริหารและการดําเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใหมี
สถาบันพระปกเกลา
ความเขมแข็ง สนับสนุนการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็ง
ทุกสวนราชการ
ใหกับประชาชนและชุมชนทองถิ่นใหมีอิสระและมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
กกต.
โดยเฉพาะประเด็นที่เกีย่ วของกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนทองถิ่น และภาครัฐยึดมั่น
แนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง
นโยบายที่ ๒ สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
มท.
นโยบาย

- แผนแมบทการ
บริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ –
๒๕๖๔
- แผนงานกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรแผน
หลักที่เกี่ยวของ
- แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย

สลน. เปนเจาภาพหลักนโยบายรัฐบาลสวนที่ ๒ การปฏิรูปประเทศ (ขับเคลื่อนเรงรัดการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล รวบรวมผลการดําเนินงาน วิเคราะหผลสําเร็จ ขอขัดของ และเสนอแนะแนวทาง)

๓.เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ความปรองดอง
ความเปนธรรม
และความ
สมานฉันทในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหนา
และการใชความ
รุนแรงในทุก
รูปแบบ

วัตถุประสงค

๔
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๓.๑ เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสขุ ในการนํายุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ
กห.
เขาถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัด กอ.รมน.
ฐานการจัดการความขัดแยง ความรุนแรง และการสรางความรัก ความสามัคคี ความสงบ ศอ.บต.
สุข และความสมานฉันท ของประชาชน และลดการใชความรุนแรงในพื้นที่

สมช.
ทุกสวนราชการ

สสป.
ทุกสวนราชการ,
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกรูปแบบ,
สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน, เครือขาย
ภาคประชาชน

๒.๕ สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาค
สวน ใหมสี วนรวมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งในการใหขอคิดเห็นเชิงนโยบาย
และตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานตลอดจนการการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึง
การเสริมสรางบรรยากาศในการหารือเปดรับฟงขอเท็จจริง เหตุผล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากทุกฝาย เพื่อใหการบริหารของภาครัฐเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปองกันความขัดแยง
ระหวางภาครัฐและภาคประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
นโยบายที่ ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
มท.

สปน.(สํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณ
ฯ) กสม.

1

0

หนวยรับผิดชอบ 1
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกร
22
เครื
เครือขข่าย
ยธ. (กคส.)

๒.๔ สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข วธ. รภ.
มีความรักความภาคภูมิใจในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โดย ศธ.
มีแนวทางหรือการดําเนินการทีส่ งเสริมคานิยมทีด่ ีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่เทาเทียมกัน และการยอมรับ
ความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกัน

นโยบาย

(ราง) นโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

3

- นโยบายภาษาแหงชาติ 4/
แผนยุทธศาสตรขับเคลื่อน
นโยบายภาษาแหงชาติ
- แผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
- สนธิสัญญา/ พันธกรณี
ดานสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเขาเปนภาคี

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรแผน
หลักที่เกี่ยวของ

นโยบายภาษาแหงชาติมีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางสภาวะสันติสุข โดยเปนนโยบายที่ครอบคลุมอยางรอบดานในการรักษาคุณคาของสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรม การเสริมสรางรากฐานการศึกษา และการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนดวยการเสริมสรางสิทธิทางภาษา ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญตอการดําเนินการตามแนวนโยบาย ๒.๔ โดยมี รภ. และ ศธ. เปนหนวยรับผิดชอบหลัก

4

๔. เพื่อใหจังหวัด
ชายแดนภาคใตมี
ความปลอดภัย
ปราศจากเงื่อนไข
ของการใชความ
รุนแรง

วัตถุประสงค

๕
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วัตถุประสงค

กค. กษ. พณ.
ทส. สธ. กก. อก.
รง. ศอ.บต.
ทุกสวนราชการที่
เกี่ยวของ
กอ.รมน. ภาค ๔
สวนหนา
ศอ.บต.

ยธ. กปส. กอ.รมน.
ภ.๔ สวนหนา
ประชาคมขาวกรอง
กอ.รมน. ภาค ๔
สวนหนา
ศอ.บต.

๓.๔ สงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อแสวงหาทางออกจาก สมช.
ความขัดแยงและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผูที่เห็นตางจากรัฐทั้งใน
พื้นที่และในตางประเทศ ใน การเสริมสรางสภาวะแวดลอมทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย รองรับ
การพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความตอเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุมใน
การเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุย

๓.๕ สรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงที่เกิดขึ้น ตอสังคมทั้งภายในประเทศและ กต.
ภายนอกประเทศ เพื่อลดเงื่อนไขของการนําไปแสวงประโยชน และเกื้อกูลตอการแกไข
ปญหาของไทย

๓.๖ จัดใหมีกลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ทํางานรวมกันอยาง สมช.
บูรณาการ เพื่อแกไขปญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
และเตรียมพรอมพื้นที่ในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน

1

0

หนวยรับผิดชอบ 1
หนวยหลัก
หนวยร
/ องคกรร
หน่
ยร่ววมม/องค์
22
เครือขข่าายย
ยธ.
พม. ตร. กปส.

๓.๓ เสริมสรางสันติสขุ และการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก มท.
ภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะการสรางการยอมรับของสังคม
โดยรวมและสงเสริมใหคนและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนที่สอดคลองกับศักยภาพ
ความตองการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแตละพื้นที่

๓.๒ ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือ
ความเปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นโยบาย

๖
ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรแผน
หลักที่เกี่ยวของ
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นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

วัตถุประสงค

วธ. ศธ. สศช.

กห. กต. กค.
กษ. มท. พณ.
สศช. ตร.

ตร. (ตม.)

มท.

สมช.

๔.๒ ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเขาเมือง การติดตาม ตรวจสอบการ
เขา-ออก การขออยูตอในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ประสาน
รวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิด

๔.๓ สงเสริมการใชมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสรางความสัมพันธอนั ดี
ทุกระดับกับประเทศเพื่อนบาน และพัฒนาความเขมแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่
ชายแดนรวมกัน

๔.๔ จัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคา ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมัน่ คง
และรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน

กต. กค. (ศก.)
มท. ทก.

กต. มท. สมช.
ตร.

หนวยรับผิดชอบ
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกร
หน่
2
เครือขข่าย
เครื
สมช.

๔.๑ เสริมสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดานความมั่นคง และกระชับความ
กห.
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแกปญหาขามพรมแดน อาทิ การลักลอบเขาเมือง ปญหา
แรงงานขามชาติ การกอการราย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษย โรคระบาด และ
โรคติดตอรายแรง รวมถึงรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา และเสริมสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการไมนําประเด็นเสนเขต
แดนมาเปนอุปสรรคในการพัฒนาและเสริมสรางความเจริญเติบโตรวมกัน บนพื้นฐานการ
รักษาสมดุลระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมัน่ คงของชาติ

นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขาม
พรมแดน

นโยบาย

สวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป

๗

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เกี่ยวของ
(ราง) ยุทธศาสตรความมั่นคง
ของไทยตอประเทศเพื่อน
บาน พ.ศ. ...
- ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
- รางแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ ๔
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
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๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

วัตถุประสงค

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
กห. (บก.ทท.)

๕.๔ เสริมสรางจิตสํานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม ใหเห็นความสําคัญของปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และ

มท. กอ.รมน.
ตร. กปส.

กห. ยธ. ตร.
สขช.

กต.

๕.๓ เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รวมทั้งกับองคกร
ระหวางประเทศ และภายใตกรอบอาเซียน ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ บนพืน้ ฐานของการกําหนดทาทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยใน
ประเด็นการกอการราย

กต. ตร.

กห. กองทัพไทย
ยธ. กอ.รมน.
ปปง. สขช.
ธปท.

สมช.

สมช.

(ราง) ยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการกอการราย
สากล พ.ศ…
(ราง) ยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๔
- ยุทธศาสตรดานการ
ปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๕๘ (ปปง.)
- รางแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ ๔
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครืออข่ขาย

๕.๒ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ โดยใหความสําคัญ ตร.
กับการลดปจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย
บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศ
ไทยเปนพื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปจจัยเพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพื้นที่
กอความรุนแรงหรือกระทําการกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
เขตเมือง

๕.๑ พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการกอ
การราย และอาชญากรรมขามชาติ ในการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน กลไกภาครัฐ
โดยเฉพาะการขาวและระบบกฎหมายใหมีความเขมแข็ง รวมถึงสงเสริมความรวมมือและการ
ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีเอกภาพ

และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ ๕ สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ

นโยบาย

๘
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5

กห. (ทร.)

สมช.

4

๖.๓ สรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล ในการสงเสริมการพัฒนาและ คค. กห. (ทร./
เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งจัดใหมี
ศร.ชล.) 5
มาตรการเชิงปองกันและแกไขความขัดแยงจากการแสวงหาประโยชนทางทะเลอยางสันติ
วิธี ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมทางทะเลใหมีประสิทธิภาพ เปน

กต. มท. สศช.

กต. คค. ทส.
มท. ตร.

กต. (กรม
สนธิสัญญาฯ)
ตร.

- มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนในดานพาณิชยนาวี
(อก.)

- แผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๔

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนวยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครือขข่าย
เกี่ยวของ

๖.๒ คุม ครองการใชประโยชนจากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงปองกัน การรับมือ กห. (ทร.)
กับภัยคุกคามความมั่นคง และเสริมสรางระบบตรวจการณและพิสจู นทราบเปาหมายทาง
ทะเล การแลกเปลี่ยนดานการขาว การสนับสนุนเรือพาณิชยของไทยที่แลนผานพื้นที่เสี่ยง
ภัยใหมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยและการปองกันตนเองตามระดับความรุนแรงของ
ภัยคุกคามตามระดับสากลภายใตการกํากับดูแลของรัฐ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
เตือนภัย ปองกัน และจัดการกับปญหาภัยพิบตั ิ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ตลอดจน
เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สนับสนุนประเด็นดานความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหวางประเทศ

๖.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ในการเสริมสรางและพัฒนากําลัง
ทางเรือใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามดวยแนวคิดเชิง
ปองกันและปองปราม รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ
และพัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลในทุกระดับ

สรางเครือขายที่เขมแข็งในการรวมมือกับภาครัฐปองกันภัยคุกคามขามชาติทุกรูปแบบ
นโยบายที่ ๖ ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล

นโยบาย

ทร. ในฐานะหนวยรับผิดชอบศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติในทะเล (ศร.ชล.) ซึ่งเปนกลไกประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

วัตถุประสงค

๙
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วัตถุประสงค

กห. (ทร.) กษ.
ทส. มท. ศธ.
ก.พ.

กต. มท. ยธ.

ทส.

สมช.

๖.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสําคัญของทะเล
โดยใหมีองคกรทีม่ ีหนาที่ศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทะเล และเผยแพร ให
ความรูและการศึกษากับภาคสวนตาง ๆ และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารจัดการทางทะเล

๖.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลขององคกรของรัฐ โดย สมช.
จัดตั้งหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ
แผน หรือกฎหมายภายในอื่น ๆ เพื่อใหมีความทันสมัยตอสถานการณทางทะเลและ
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของเครือขายภาค
ประชาสังคมในการสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานรัฐในการรักษาผลประโยชนของ

กห. (ทร.) กต.
กษ. มท.
กอ.รมน.

- แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙ (สผ./ ทส.)
- (ราง) แผนแมบทบูรณา
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๔ (ทส.)
- แผนแมบทการจัดการ
ประมงทะเลไทย (กปม.)

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรววม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
หน่
เกี่ยวของ
เครืออข่ขาาย
เครื

๖.๔ สรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยผลักดัน
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทะเล
สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน และพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีและบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางเครงครัด

ธรรม สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งใหมีการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลเพื่อใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

๑๐
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๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

วัตถุประสงค

กห. กต. มท.
ตร. กอ.รมน.

กห. กต. คค.
พม. ยธ. รง.
สธ. ศธ.
กต. กห.
กษ. (กปม.)
คค. (จท.) พม.
มท. (ปค.) ยธ.
สธ. สศช. ตร.

มท. รง. สธ.
ศธ.

มท.

๗.๒ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองที่ตกคางและยังไมสามารถสงกลับประเทศตนทาง โดย
เรงรัดการกําหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
และหลักเกณฑที่รัฐกําหนด

๗.๓ จัดระเบียบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน รง.
ทางดานเศรษฐกิจที่สอดคลองกับการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑ
และกระบวนการอนุญาตใหมีการจางงานและนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่รัฐกําหนด
ภายใตความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการใหความเปนธรรม ความคุมครอง ปกปอง
สิทธิและผลประโยชนของแรงงานตางดาว โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน และกติการะหวางประเทศ

๗.๔ ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเขาเมือง ตร. (ตม.)
โดยสงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มกลไกความรวมมือระหวางกันในการตรวจสอบการเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยางเขมงวด
และพัฒนาความรูค วามเชี่ยวชาญของเจาหนาที่ของรัฐใหรเู ทาทันกับพัฒนาการของการเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพิม่ มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด

สมช.

- ยุทธศาสตรแกไขปญหาผู
หลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรววม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครืออข่ขาย

๗.๑ กําหนดนโยบายตอผูหลบหนีเขาเมือง โดยใหอาศัยอยูชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม สมช.
เพื่อรอการสงกลับ ทั้งนี้ โดยไมยินยอมใหมีการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่สรางผลกระทบตอ
ประเทศไทยและความสัมพันธระหวางประเทศ

ชาติทางทะเล
นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

นโยบาย

๑๑
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6

ป.ป.ส.

กอ.รมน.

๘.๑ ปกปองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยใหความสําคัญกับการลดอุปสงค
หรือความตองการใชยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสรางภูมิคุมกันใหกับ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมแกไขปญหาของ
ภาคประชาชนและชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกัน้ และปราบปรามการคายาเสพ
ติดจากตางประเทศ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตกรอบ
ประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

๘.๓ ผนึกกําลังทุกภาคสวนใหพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง โดยเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาการปองกันและแกปญหา
โดยเฉพาะการเสริมสรางความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ใหมีภูมิคมุ กัน มีความพรอม
เผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง และสามารถผนึกกําลังประชาชน หรือกลุมพลัง
มวลชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศในสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนการ การสงเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคง

มท.
ทุกสวนราชการ

กต.
กห. (กองทัพไทย)
มท. ศธ. สธ.
อส. ตร.
กอ.รมน.

มท.
ทก. รง. สธ.
ตร. (ตม.)
ศธ.
6
ปปส./กอรมน.
5

- ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
(มติ ครม. ๖ ส.ค. ๒๕๕๖)

- แผนยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
(ป.ป.ส.)
- รางแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ ๔
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครือขข่าย

๗.๕ พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๘ เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคมุ กันความมั่นคงภายใน

ตอเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจโดยมิชอบ

นโยบาย

ป.ป.ส. เปนเจาภาพบูรณาการฯ ดานความมั่นคงจากภัยยาเสพติด (๘.๑) กอ.รมน. เปนเจาบูรณาการฯ ดานการเสริมสรางภูมิคุมกันความมั่นคงทุกภาคสวน (๘.๒)

๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

วัตถุประสงค

๑๒

-36-

ทก.

๑๐.๑ ปกปอง ปองกัน ภัยคุกคามดานไซเบอร สงครามไซเบอร และเสริมสรางความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร
ระหวางหนวยงานภาครัฐ การประสานความรวมมือและเสริมสรางเครือขายกับ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ บุคลากร องคกร และผูเชี่ยวชาญทางดานการรักษาความมั่นคงทาง
ไซเบอร การเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ การเฝาระวังและการพัฒนาระบบ
ปองกันการโจมตีระบบสารสนเทศ การพัฒนาความพรอมตอสงครามไซเบอร การ
ปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญดานสารสนเทศของประเทศ การกูคนื ขอมูล ระบบ/
เครือขาย และการพัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัยในทุกดาน

๑๐.๒ พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย ในการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคง ตร.
ปลอดภัยไซเบอร และการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซ
เบอร ใหสามารถลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่สงผลกระทบกับบุคคล ขอมูลและระบบ

ทก.

นโยบายที่ ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน่ โดยขจัดการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และเงื่อนไขตางๆที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุก
ภาคสวนรวมมืออยางจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความรวมมือ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสราง
ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น

๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง
๕ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ภาครัฐ และ
สงเสริมบทบาทและ
ความเขมแข็งของทุก
ภาคสวน ในการ
รับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบ
กับความมั่นคง

ทก.

กห. ตร. สขช.

หนวยรับผิดชอบ
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกร
หน่
เครื
เครือขข่าย
ป.ป.ท.
ป.ป.ช.
ทุกสวนราชการ

นโยบายที่ ๑๐ เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร

นโยบาย

วัตถุประสงค

๑๓

- นโยบายเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ (ทก.)

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เกี่ยวของ
- ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ป.ป.ช.)
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- ยุทธศาสตรกระทรวง

การใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ใหครอบคลุมการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ระบบ GIN Conference สําหรับการประชุมทางไกล การพัฒนาเชื่อมโยงโครงขายบน
อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส อื่น ๆ ตามกรอบนโยบายหรือแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

7

ทส.

ศธ. วช.
สกว. สวทช.

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครือขข่าย

๑๐.๓ พัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจยั และพัฒนาเพื่อความมั่นคง วท. ทก.
ปลอดภัยไซเบอร การบูรณาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลภาครัฐ การพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแบบบูรณาการ รวมถึงการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 7
เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) ระบบคลาวดภาครัฐ (G-Cloud)
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนองคกรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความชํานาญทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอร เพื่อใหบุคลากรภาครัฐและองคกรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีขอ มูลขาวสารและ
ความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพอยางตอเนื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทีอ่ ยูในรูปของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา การโจรกรรมขอมูลสารสนเทศ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
การกรรโชกขอมูลสารสนเทศ การกระทําผิดตลอดจนการกอวินาศกรรมหรือทําลายระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและ
อาชญากรรมไซเบอร

นโยบาย

๖.เพื่อใหการจัดการ นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
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ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม พลังงาน
และอาหาร มีความ
มั่นคง ความยั่งยืน
และมีความสมดุล
กับการขยายตัวของ
การพัฒนาประเทศ
รวมถึงลดความ
เสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวตั น

วัตถุประสงค

๑๑.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ในการสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม เปนกลไกพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ปกปองสิทธิชุมชน และแกปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นกับประชาชน และ
สนับสนุนใหมีการใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการทาง
สังคม เพื่อลดการทําลายและสรางแรงจูงใจในการรวมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส การลักลอบนําเขาวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียตางๆ จาก

๑๑.๒ เสริมสรางกระบวนการมีสว นรวมของภาคประชาชน และทองถิ่นในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝาระวังการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบ รวมถึงเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ใน
การมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมั่นคงและยั่งยืน
และสนับสนุนใหมีชุมชนตนแบบ การจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร การสรางเครือขายความ
รวมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุม
ตรวจสอบกิจกรรมที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๑.๑ พัฒนาระบบการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ระหวางการ
อนุรักษและการพัฒนา โดยยึดหลักการสรางสมดุลในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูกับการพัฒนาทองถิ่น

นโยบาย

๑๕

ทส.

ทส.

กค. กษ. พม.
มท. ยธ. อก.
ตร.

กห. กษ. พม.
มท. ยธ. ศธ.
กอ.รมน.

- แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- ยุทธศาสตรการจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ
ระยะที่ ๒ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
(คพ./ ทส.)
- แผนวิสาหกิจการนิคม

- แผนจัดการทรัพยากรที่ดิน
และปาไมระดับพื้นที่ มติ
ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๐
(ปม./ กษ.)
- ยุทธศาสตร ปองกัน
ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
ในระดับพื้นที่ (คพ./ ทส.)

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
หน่
เกี่ยวของ
เครื
เครือขข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทส.
สิ่งแวดลอม
กห. กษ. พม.
- (ราง) แผนแมบทบูรณา
มท.
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๔ (ทส.)
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7

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

8

พง. เปนเจาภาพบูรณาการดานความมั่นคงทางพลังงาน อย. เปนเจาภาพบูรณาการดานความมั่นคงทางอาหาร

๑๒.๓ สรางความตระหนักใหทุกภาคสวนสนับสนุนอยางจริงจังในการดําเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การผลิตอาหารอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมการและพิจารณากําหนดใหมียุทธศาสตร

สธ. (อย./
กษ. ทส. พณ.
คณะกรรมการ อก.
อาหารแหงชาติ)

- ยุทธศาสตรการจัดการดาน
อาหารของประเทศไทย
แผนพัฒนาการเกษตร

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรววม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครืออข่ขาายย
โรงงานอุตสาหกรรมของตางชาติเขามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- แผนแมบทการพัฒนา
๑๑.๔ สงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนภาคีดานการรักษา
ทส.
กต.
อุตสาหกรรมไทย ๒๕๕๕ –
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันอยางใกลชิด
๒๕๗๔ (อก.)
8
๖.เพื่อใหการจัดการ นโยบายที่ ๑๒ เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
พง. อย.
- ยุทธศาสตรกระทรวง
ฐานทรัพยากร
พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕ –
ธรรมชาติ
๑๒.๑ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ กําหนดทิศทางการผลิตและ
พง.
กกพ./สกพ.
๒๕๕๙
สิ่งแวดลอม พลังงาน การใชพลังงานอยางยั่งยืน การแสวงหาแหลงพลังงานเพิ่มเติมในการเรงจัดหา
บริษัท ป.ต.ท.
- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
และอาหาร มีความ ปโตรเลียมภายในประเทศและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาใหไดตาม
ก.ฟ.ผ.
ของประเทศไทย พ.ศ.
มั่นคง ความยั่งยืน
๒๕๕๕-๒๕๗๓
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ การจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนา
และมีความสมดุล
พลังงานหมุนเวียน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงจาก
กับการขยายตัวของ
การพึ่งพิงพลังงานจากตางประเทศ
การพัฒนาประเทศ
รวมถึงลดความ
สวทช.
๑๒.๒ พัฒนาองคความรูและแสวงหาแหลงพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พง.
เสี่ยงจากผลกระทบ
และคิดคนนวัตกรรมเพื่อลดการใชพลังงานหลักที่เริม่ หมดไป และสรางมลภาวะดาน
ของกระแสโลกาภิวตั น
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
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หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครือข่ขาย
หรือแผนเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเปนการวางแผนระยะยาวอยางเปนระบบ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
- ASEAN Multi - Sectoral
๑๒.๔ ฟนฟูภาคเกษตรกรรมอันเปนรากฐานความมัน่ คงทางอาหารของไทย สงเสริม กษ.
ทส. มท. ศธ.
Framework on Climate
ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และพัฒนาเกษตรกรรมตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมและเกษตรสมัยใหม และฟนฟูคานิยมใหมที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร
Change: Agricultural and
Forestry Towards Food
Security
๗. เพื่อพัฒนา
นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
สมช.
- ยุทธศาสตรการ
ศักยภาพการเตรียม
ชาติ
เตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ.
ความพรอมของชาติ
๒๕๕๗-๒๕๖๑
ในการเผชิญกับ
๑๓.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหประสานสอดคลองระหวางแผน
มท. (ปภ.)
กห. (กองทัพไทย) - แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ภาวะสงครามและ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคาม
กอ.รมน.
(ปภ./ มท.)
วิกฤติการณความ ทั้งดานการทหาร การกอการราย สาธารณภัย และภัยพิบตั ิขนาดใหญ และการบรรเทา
ตร. วท. (ปส.)
- ยุทธศาสตรการปองกัน
มั่นคง อยางมี
ฟนฟูหลังภัยพิบัติ
ประเทศ กระทรวงกลาโหม
เอกภาพและ
(กห.)
ประสิทธิภาพ
๑๓.๒ จัดใหมีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนที่ มท. (ปภ.)
กห. (กองทัพไทย) - แผนรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.
เกี่ยวของในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจงเตือนภัย การปองกันภัย การระงับ
สมช. กอ.รมน.
รมน.)
ภัย การบรรเทาภัย และการฟนฟูผลที่เกิดขึ้น
ตร. ทก. (ศภช.)
- แผนยุทธศาสตรกรม
ประชาสัมพันธ (๒๕๕๕ ๑๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการเตรียมพรอมเผชิญ
มท. (ปภ.)
ทุกสวนราชการ
๒๕๕๙)
ภัยพิบัติ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับทองถิ่น และใน
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๑๗

-41-

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

นโยบาย

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

๑๔.๓ เสริมสรางความสัมพันธอนั ดี และความรวมมือในทุกระดับกับกองทัพประเทศ
เพื่อนบาน กลุมอาเซียน และมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชนรวมกัน

กห.

กองทัพไทย
กต.

- (ราง) ยุทธศาสตรความมั่นคง
ของไทยตอประเทศเพื่อน

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หนวยหลัก
หนวยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
หน่
เกี่ยวของ
เครื
เครือขข่ายย
ระดับชาติ
- แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีแหงชาติ พ.ศ.
๑๓.๔ พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานขอมูลเฝาระวังและเตรียมพรอมดานภัย
ทก. (ศภช.)
ทุกสวนราชการ
๒๕๕๓ (ปส.)
พิบัติที่ทันสมัย พรอมระบบสํารอง ที่สามารถเอื้อตอการเตือนภัยลวงหนาอยางรวดเร็ว
มท. (ปภ.)
สมช. สลน. วท.
และมีประสิทธิภาพ
(ปส. และ สทอภ.)
๘. เพื่อเสริมสราง
นโยบายที่ ๑๔ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
กห.
- ยุทธศาสตรการปองกัน
ศักยภาพของกองทัพ
ประเทศ กระทรวงกลาโหม
ในการปองกัน
๑๔.๑ เสริมสรางและพัฒนากองทัพใหมีโครงสรางกําลังกองทัพ และยุทโธปกรณที่
กห.
กองทัพไทย
- แผนการระดมสรรพกําลัง
ประเทศ สนับสนุน เหมาะสม ทันสมัย มีความพรอมในการปองกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และ
ของกระทรวงกลาโหม
ภารกิจที่ไมใชการ
การปฏิบัตภิ ารกิจดานสันติภาพอยางตอเนื่อง
- ยุทธศาสตรการ
สงคราม และ
เตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ.
สามารถผนึกกําลัง ๑๔.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของชาติดวยการผนึกกําลังจากทุกภาคสวนใน
กห.
กองทัพไทย
๒๕๕๗-๒๕๖๑
ของกองทัพกับทุก การปองกันประเทศ และใหมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพ
กอ.รมน.
- ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
ภาคสวนในการ
ตั้งแตในภาวะปกติ ในการพัฒนาความพรอมของหนวยงานภาครัฐ เพื่อการระดมสรรพ
มท.
เสริมความมั่นคงของชาติ
เผชิญกับภัย
กําลัง ทรัพยากร การปองกันการขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนในภาวะไมปกติ การพัฒนา
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
คุกคามดานการ
ระบบการประสานงานระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางศักยภาพและ
(มติ ครม. ๖ ส.ค. ๒๕๕๖)
ปองกันประเทศใน ปลูกฝงจิตสํานึกดานความมั่นคงของทองถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ใหสนับสนุนภาครัฐ
ทุกรูปแบบ
รวมถึงการสรางเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันประเทศ โดยยึด
กระบวนการมีสวนรวม

วัตถุประสงค

๑๘
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๑๔.๕ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการปองกันประเทศและความมั่นคง กห.
โดย พัฒนาระบบอาวุธและระบบการแจงเตือนภัยทางทหาร ใหมีขีดความสามารถใน
การปองปรามทางยุทธศาสตร และสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหารรวมถึง
เสริมสรางขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร โดย
ประสานการวิจัยและความรวมมือระหวางหนวยงานภายในกองทัพกับหนวยงานวิจัย
องคกร สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนขยายผลการวิจัยและเสริมสรางขีดความสามารถดาน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางทหารใหสนับสนุนการปองกันประเทศ
นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
สขช. (คณะที่

ประชาคมขาว

กองทัพไทย

กองทัพไทย
กต.

- (ราง) ยุทธศาสตรขาวกรอง

- ยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑
- แผนบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครือข่ขาย
บาน พ.ศ. ...
รางแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ ๔
ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

๑๔.๔ พัฒนาและนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติเขามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจาก กห.
สงคราม ในการเตรียมความพรอมของกองทัพใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายใน การปราบปรามยาเสพติด และ
สนับสนุนภารกิจการปฏิบตั ิการเพื่อสันติภาพและการบรรเทาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทั้งใน
กรอบของสหประชาชาติและกรอบความรวมมือตาง ๆ โดยจัดเตรียมอุปกรณและกําลัง
พลของกองทัพใหมีความเหมาะสมและไมกระทบตอการจัดเตรียมกําลังและใชกําลังเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันประเทศ

นโยบาย

๑๙

-43-

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

๙. เพื่อสงเสริม
สภาวะแวดลอมที่
สรางสรรคและสันติ
ในการอยูรวมกับ
ประเทศเพื่อนบาน
กลุมประเทศ
อาเซียน ประชาคม
โลก บนพื้นฐานของ
การรักษา
ผลประโยชน และ
การดํารงเกียรติภูมิ
ของชาติ

สนับสนุน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ๑-๙

วัตถุประสงค

มท. สมช.

๑๖.๒ สงเสริมบรรยากาศที่นําไปสูการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนและเสนเขตแดน
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุผล ในการกําหนดแนวทางและเปาหมายการ
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนและเสนเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานแตละดาน
อยางชัดเจน และรักษาความตอเนื่องของคณะเจรจารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กต. กห.

กห. มท. สมช.

กต.

๑๖.๑ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและปองกันความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน
กต.
พัฒนาความเขมแข็งกลไกความรวมมือระดับตางๆ เพื่อรวมกันแกปญ
 หาระหวางกันอยาง
สันติ

๑๕.๓ เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขาวกรองอยางตอเนื่อง
โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานขอมูลและองคกรดานการขาว
นโยบายที่ ๑๖ เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ

หนวยรับผิดชอบ
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวม/องค์
ม / องคกกรร
หน่
เครื
เครืออข่ขาย
ปรึกษาการขาว/ กรอง (รับผิดชอบ
๑๕.๑ ดําเนินงานขาวกรองที่มีคณ
ุ ภาพและแจงเตือนภัยลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยประสาน
นโยบายที่ ๑๔
ทั้งภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ และความเคลื่อนไหวทีส่ นับสนุนการเสริมสรางความ
ขาวกรอง
ทั้งหมด)
สวนราชการที่
มั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ
แหงชาติ)
เกี่ยวของ
(รับผิดชอบ
๑๕.๒ เสริมสรางความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง และหนวยงาน นโยบายที่ ๑๔
ภาครัฐ รวมทั้งหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และมีเครือขายดานขอมูลขาวสารกับ ทั้งหมด)
ภาคเอกชนและประชาชน

นโยบาย

๒๐

(ราง) ยุทธศาสตรความ
มั่นคงของไทยตอประเทศ
เพื่อนบาน พ.ศ...

- รางแผนยุทธศาสตร
กระทรวงการตางประเทศ ๔
ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เกี่ยวของ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๔)
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กห. สมช. ตร.

กห. สมช.

๑๖.๕ สนับสนุนใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมในการปองกัน กต.
และแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ซึ่งเปนผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นใน
ประชาคมอาเซียน

๑๖.๖ ดําเนินการอยางสมดุลในการปรับตัวใหสอดคลองกับการที่อาเซียนเปนองคกรที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัดมากขึ้น แตสามารถรักษาผลประโยชน
ดานความมั่นคงแหงชาติที่สําคัญไวได

กต.

กห. สมช.

๑๖.๔ สงเสริมใหอาเซียนมีเอกภาพในการดําเนินความสัมพันธกบั มหาอํานาจ และเปน กต.
เครื่องมือสรางดุลยภาพทางความสัมพันธระหวางไทยกับมหาอํานาจ

กห. มท. วธ.
ศธ. กปส. สมช.
วช. สกว.

- ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงตอประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
- แผนการดําเนินการเตรียม
ความพรอมประเทศไทยใน
การเขาสูประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
- ยุทธศาสตรแกไขปญหาผู
หลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ
(ราง) ยุทธศาสตรความ

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรววม/องค์
ม / องคกกรร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครืออข่ขาายย

๑๖.๓ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมและความเปนจริงทาง
กต.
ประวัติศาสตรของภูมิภาค โดยเนนที่ความเชื่อมโยงใกลชิดกันในมิติทางวัฒนธรรม
และการอยูรวมกันมาอยางยาวนาน เพื่อใหเกิดทัศนคติในทางสรางสรรคของการเปน
มิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและความหวาดระแวงระหวางกัน และการเสริมสราง
ความสัมพันธและความไววางใจระหวางประชาชน โดยสนับสนุนและสงเสริมให
ดําเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นและภาคประชาชน และใหภาควิชาการ
และสถาบันดานการวิจัยมีบทบาทนําในการเชื่อมโยง การศึกษา คนควา วิจัย และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูกับประเทศเพื่อนบาน

ปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย การเพิม่ มาตรการความ
ปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงจากการสูร บและกับระเบิด การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น

นโยบาย

๒๑
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นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
สวนราชการที่
เกี่ยวของ

กห. สมช.
ทุกสวนราชการ

๑๖.๙ เสริมสรางปจจัยที่เกื้อหนุนและสรางสภาวะแวดลอมที่ลดความหวาดระแวง
กต.
ควบคูไปกับการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ในการสงเสริมบทบาทของไทยดานความ
มั่นคงระหวางประเทศและใชกลไกทั้งในระดับภูมภิ าคและระหวางประเทศ ใหเอื้อตอการ
สรางดุลยภาพและการรักษาผลประโยชนของชาติ

(ราง) ยุทธศาสตรความ
มั่นคงของไทยตอประเทศ
มหาอํานาจ....

หนวยรับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
หน่
หนวยหลัก
หนววยร่
ยรวมม/องค์
/ องคกกร ยุทธศาสตร แผนหลักที่
เครื
เกี่ยวของ
เครือขข่าย
มั่นคงแหงชาติในการปองกัน
กห.
กต. มท. สมช. และแกไขปญหา
ตร. สศช. วท.
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ.
(ปส.)
๒๕๕๘-๒๕๖๔

๑๖.๘ รักษาดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศ โดยมีจุดยืนและ
กต.
ทาทีที่เหมาะสม ที่เอื้อตอการแสวงประโยชนรวมของไทยกับประเทศตางๆ และไมใหตก
อยูทามกลางความตึงเครียดของการแขงขันอิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชนที่ขัดแยงกัน
ของมหาอํานาจ รวมถึงสนับสนุนการเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศที่เอื้อตอการ
รักษาผลประโยชน และเกียรติภูมขิ องประเทศ

๑๖.๗ เสริมสรางความพรอมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ในการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ใหไทยมีความพรอมในการจัดการผลขางเคียงที่จะ
เกิดขึ้นจากการอํานวยความสะดวกใหมีการติดตอเชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน พรอมทั้ง
เสริมสรางความตระหนักรูและทัศนคติที่ดีตอการเปนประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซียน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในการสรางความคุนเคย ความเขาใจ และ
ความรูส ึกเปนมิตรกับประเทศเพื่อนบาน

นโยบาย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหม
• กองบัญชาการกองทัพไทย
• กองทัพบก
• กองทัพเรือ

รายชื่อกระทรวง หนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการตาง ๆ
กระทรวง หนวยงานของรัฐ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อักษรยอ
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กอ.รมน.
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กปส.
สลน.
สขช.
สมช.
สคก.
ก.พ.
สศช.

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณฯ

นร.
สปน.
กกถ.

บัญชีรายชื่อและอักษรยอกระทรวง หนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการตาง ๆ
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ทก.
ศภช.
พง.
พณ.

กระทรวงพาณิชย

สผ.

ทส.
คพ.

จท.

คค.

กปม.

พม.
กษ.

กรมสนธิสัญญาฯ

กต.

กค.
ศก.

ทอ.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• กรมควบคุมมลพิษ
• สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงคมนาคม
• กรมเจาทา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• กรมประมง

• กองทัพอากาศ
กระทรวงการคลัง
• กรมศุลกากร
กระทรวงการตางประเทศ
• กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

รายชื่อกระทรวง หนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการตาง ๆ
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กปร.

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)

วช.

อก.

อย.

สธ.

ศธ.

รง.
วธ.
วท.

ป.ป.ส.

ป.ป.ท.

กคส.

ยธ.

มท.
ปภ.
ทด.

กระทรวงอุตสาหกรรม
สวนราชการไมสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาดไทย
• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• กรมที่ดิน
กระทรวงยุตธิ รรม
• กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
• สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
• สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

รายชื่อกระทรวง หนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการตาง ๆ
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สํสําานันักกงานอั
งานอัยยการสู
การสูงงสุสุดด

สถาบั
สถาบันนพระปกเกล
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สภา)
องค
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งานคณะกรรมการปอองกังกันนและปราบปรามการทุ
และปราบปรามการทุจจริริตตแห
แหงงชาติ
ชาติ

ธปท.
ธปท.
สกพ.
สกพ.
สวทช.
สวทช.
สทอภ.
สทอภ.
สกว.
สกว.

องค
องคกกรมหาชน
รมหาชน
สํสําานันักกงานพั
งานพัฒฒนาวิ
นาวิททยาศาสตร
ยาศาสตรแและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีแแหหงงชาติ
ชาติ(กระทรวงวิ
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ารสนเทศ(กระทรวงวิ
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สํสําานันักกงานกองทุ
งานกองทุนนสนั
สนับบสนุ
สนุนนการวิ
การวิจจัยัย (สํ(สําานันักกนายกรั
นายกรัฐฐมนตรี
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กกต.
กกต.
กสม.
กสม.
สสป.
สสป.

สํสําานันักกงานคณะกรรมการการเลื
งานคณะกรรมการการเลืออกตั
กตั้ง้ง
สํสําานันักกงานคณะกรรมการสิ
งานคณะกรรมการสิททธิธิมมนุนุษษยชนแห
ยชนแหงงชาติ
ชาติ
สํสําานันักกงานสภาที
งานสภาที่ป่ปรึรึกกษาเศรษฐกิ
ษาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห
คมแหงงชาติ
ชาติ
หน
หนววยงานของรั
ยงานของรัฐฐประเภทองค
ประเภทองคกการของรั
ารของรัฐฐทีที่เป่เปนนอิอิสสระระ
ธนาคารแห
ธนาคารแหงงประเทศไทย
ประเทศไทย
สํสําานันักกงานคณะกรรมการกํ
งานคณะกรรมการกําากักับบกิกิจจการพลั
การพลังงงาน
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บริษัทมหาชนที่รัฐเปนผูถือหุนรายใหญ
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