เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๔ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ
เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ คณะรัฐมนตรีได้พิ จารณาเห็ น ชอบให้ ป ระกาศใช้ น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่าด้ว ย
ความมั่ น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามบทบั ญ ญั ติม าตรา ๑๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เ ป็นกรอบทิศทางการดาเนินการ
ป้ อ งกั น แจ้ ง เตื อ น แก้ ไ ข หรื อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง ภั ย คุ ก คามเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ซึ่ งมี ส าระส าคั ญ ตามที่ แ นบท้ า ยนี้ จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ มให้ ใช้ น โยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

คานา

ความมั่ น คงของชาติ เ ป็ น รากฐานส าคั ญ ที่ ท าให้ ป ระเทศชาติ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และ
คนในสั งคมอยู่ ดีมีสุ ข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะเผชิญและสามารถบริห ารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและ
แผนระดับ ชาติว่า ด้ว ยความมั่น คงแห่ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามที่ส ภาความมั่น คงแห่ง ชาติ
เสนอ เพื่อเป็ น แผนหลั ก ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง
ภั ย คุ ก คามเพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ล ะประเด็นความมั่นคง รวมถึงได้มีการประเมินและ
วิเคราะห์ แนวโน้ มบริ บทความมั่ นคงทั้งปัจจั ยภายในและภายนอกประเทศ การศึกษายุ ทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ในการนี้ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
จัดเป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจัดเป็นแผนระดับที่ ๑ ด้วย สาหรับการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้
กาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่ง เป็ น เรื่ องส าคัญ เพื่ อ สนั บ สนุ น และประสานการบู ร ณาการการด าเนิน งานให้ เ กิด ความเชื่อ มโยงและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดาเนินงาน
ความส าเร็ จของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
จาเป็ น ต้องได้รั บ การผนึกกาลั งทุกภาคส่ ว นให้ เข้ามามีส่ ว นร่ว ม ประสาน และบูรณาการการดาเนินงาน
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
หน้า
ส่วนที่ ๑ : บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ กระบวนการการจัดทา
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๒

ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์และบริบทความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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ส่วนที่ ๓ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๑ กรอบแนวคิด
๓.๒ นิยามศัพท์
๓.๓ ผลประโยชน์แห่งชาติ
๓.๔ วัตถุประสงค์แห่งชาติ
๓.๕ วิสัยทัศน์
๓.๖ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๗ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๗.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๓.๗.๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
๓.๗.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๗.๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๓.๗.๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๓.๗.๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
๓.๗.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๗.๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
๓.๗.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓.๗.๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
๓.๗.๑๒ การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
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๓.๗.๑๓ การรักษาความมั่นคงทางทะเล
๓.๗.๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๓.๗.๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
๓.๗.๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๓.๗.๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
๓.๗.๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
๓.๗.๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๔ : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๔.๑ ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
๔.๒ แนวทางการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
๔.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
๔.๔ การกาหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ (Flagship Project)
๔.๕ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

หน้า ข

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๑ : บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ ของชาติ ความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่ ง การนี้
รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศด้วยกอปรกับพระราชบัญ ญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้ คณะรัฐมนตรี
จัดให้ มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
การจั ด ท านโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เป็ น ไปตามมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ต้องมีสาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ
และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้
อย่ างใกล้ ชิดเป็ น ผลดีต่ อความมั่น คงแห่ งชาติ และอย่า งน้อยต้องกาหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนิ นการ
ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ๒) การปกป้ อ งและรั ก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ
๓) การพัฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อมแห่ งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ๔) การรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง การจั ด ท านโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
เป็นไปตาม มาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้การกาหนด
นโยบายการบริห ารราชการแผ่น ดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้ง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ งนี้ เมื่ อมี พระบรมราชโองการประกาศให้ ใช้ นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ แล้ ว
ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางหรือดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่นคงแห่ งชาติ หรือการปฏิบัติอื่นใดให้ สอดคล้ องกั บนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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๑.๒ กระบวนการการจัดทํา
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ (๒) บั ญ ญั ติ ใ ห้ สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทํา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและ
แนวทางที่ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กํ า หนดเพื่ อ เสนอต่ อ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และมาตรา ๑๓ วรรคสอง
บัญญัติให้ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและของประชาชนด้วย ซึ่งได้มีการดําเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว
ต่อมาสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่ งชาติ ให้ คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ พิ จารณาเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญญั ติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จากนั้นได้เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
รวมทั้ง ได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารประกาศใช้ แ ละการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ให้ทาํ เป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์และบริบทความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ )
๒.๑ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก
๒.๑.๑ การเมืองระหว่างประเทศ การเมืองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่หลายขั้วอานาจ
โดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการท้าทายจากรัสเซียและจีน ขณะที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ในกรอบ Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) จะช่วยสนับสนุนการมี
บทบาทน าด้ า นความมั่ น คงของสหรั ฐ อเมริ ก าในภู มิ ภ าคเอเชี ย นอกจากนี้ การเพิ่ ม บทบาทของขั้ ว อ านาจใหม่
ทางเศรษฐกิจโลก คือ กลุ่ม BRICS ประกอบด้ว ย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งกาลั งมีบทบาท
ในเวที ร ะหว่ า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น และมี ท่ า ที ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดกรอบกติ ก าของโลก โดยมี
ความเคลื่อนไหวที่สาคัญในด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นการท้าทายและสร้างดุลอานาจใหม่ และ
มีแนวโน้มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องดาเนินนโยบายด้วยความอ่อนตัวในการกาหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศมหาอ านาจต่ าง ๆ นอกจากนี้ ปั จ จัย ความมั่ น คงด้ า นพลั งงาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ภัยธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาสาคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ภัยธรรมชาติที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ทาให้จาเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น รวมถึงจะนามาสู่การกาหนดกรอบกติกาใหม่ที่มหาอานาจอาจเข้ามาแทรกแซงประเทศอื่น ๆ และใช้เป็น
มาตรการกีดกันทางการค้า
๒.๑.๒ การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง การขยายอิทธิพลและ
การพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงเป็นปัจจัยนาไปสู่ความตึงเครียดและ
ความหวาดระแวงระหว่างกัน ส่ งผลให้ ปั ญหาการครอบครองอาวุธนิวเคลี ยร์และอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสู ง
การลักลอบขนถ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ที่สามารถนาไปผลิตเป็นอาวุธ รวมถึงการนาเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยเพื่อพัฒนา
อาวุธดังกล่าวเบี่ยงเบนไปใช้โดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทาให้เป็นข้อห่วงกังวลและเป็นประเด็นปัญหาที่ประชาคมระหว่าง
ประเทศต้องร่วมมือกันดาเนินการป้องกันและแก้ไข โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
Atomic Energy Agency: IAEA) มีความพยายามผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศ ดาเนินการ ดังนี้ ๑) สร้างความตระหนัก
ถึ งความส าคั ญของประเด็ นความมั่ นคงทางนิ ว เคลี ยร์ ในระดั บรั ฐบาล ๒) มุ่ งเน้ นให้ ประเทศต่ าง ๆ มี การจั ดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ๓) ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดกัน และ ๔) สนับสนุนให้เกิดการฝึกซ้อมการตรวจจับการลักลอบขนถ่าย
วัสดุนิวเคลียร์และรังสี
๒.๒ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค
๒.๒.๑ การขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอานาจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนโยบายที่แ สดงให้ เห็ น ถึง แนวโน้ มของการแข่ งขั นและการขยายอิ ทธิ พลของชาติม หาอ านาจ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตน โดยเฉพาะการแข่งขัน
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ต้องการแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งประเทศเล็กและประเทศมหาอานาจ
ระดับกลาง โดยสหรัฐอเมริกาจะดาเนินยุทธศาสตร์ Indo – Pacific ในขณะที่จีนจะดาเนินยุทธศาสตร์ Belt and
Road Initiative (BRI) ซึง่ มีเป้าหมายเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานระหว่างภูมิภาคเอเชีย
แอฟริ กา และยุ โรป อาจเป็ น ผลให้ จี น พยายามขยายอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งและการทู ต ต่ อ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และมีแนวโน้มนาไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคได้ อย่างไรก็ตาม ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาอานาจที่อยู่ในรูปแบบการสกัดกั้น-พัวพัน การปิดล้อม และการปฏิสัมพันธ์ จะส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั้งระดับกลาง
และระดับเล็กจาเป็นต้องดาเนินความสัมพันธ์กับมหาอานาจต่าง ๆ อย่างสมดุล อนึ่ง ไทยสามารถใช้ข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์
ในการเชื่ อมโยงนโยบายเศรษฐกิ จของประเทศกั บประเทศต่ าง ๆ ในภู มิ ภาค โดยเฉพาะโครงการระเบี ยงเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ BRI ของจีน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT – GT)
๒.๒.๒ การขยายตั วของความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศในระดับภูมิภ าค พัฒ นาการของกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนจะมีความเชื่อมโยงและรวมตัวกันมากขึ้นภายใต้ “ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคม” ตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิ ก รวมทั้ ง เพิ่ ม โอกาสการติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงผ่ า นเส้ น ทางคมนาคมในภู มิ ภ าค อย่ า งไรก็ ต าม
การเป็ น ประชาคมเป็ น ความท้ า ทาย โดยเฉพาะการที่ ป ระเทศสมาชิ ก ยั ง มี ลั ก ษณะการปกครองและเศรษฐกิ จ
ที่แตกต่างกัน การสร้างความเป็นประชาคมและการเปิดกว้างของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรีทาให้มีความเสี่ยงที่จะ
เกิ ด ผลกระทบต่อ ความมั่น คงของชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น การย้ า ยถิ่ น ฐานของประชากรในภู มิ ภ าค
การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ เศรษฐกิจนอกระบบ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ นอกจากนี้อาเซียนจะยังคง
ประสบความท้าทายจากการรักษาดุลยภาพด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียนกับมหาอานาจ รวมถึงประเด็นปัญหา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะยังมีความเป็นเอกภาพ รวมถึง
อาเซียนไม่มีความขัดแย้งภายในและไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดความแตกแยกภายในอาเซียนโดยรวม เนื่องจากการที่
อาเซีย นอยู่ ร ะหว่ างการพั ฒ นาเป็ น ประชาคมที่ ส มบู ร ณ์ จะเป็น ปั จจั ย ที่ส่ ง ผลให้ อ าเซี ย นมุ่ ง กระชับ ความร่ว มมื อ
ระหว่างกันมากขึ้น
๒.๒.๓ ความขัด แย้งทางดินแดนและการใช้กาลังทางการทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ชายแดนมี ค วามสงบ โดยเฉพาะการใช้ ก าลั ง ทางการทหารในพื้ น ที่ เ ป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อย ไม่มี แนวโน้มของเหตุการณ์การใช้กาลัง อย่างไรก็ตาม ไทยกับเพื่อนบ้านยังคงประสบปัญหา
ความไม่ เ ข้ า ใจและความหวาดระแวงที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกั น แต่ ส ามารถจ ากั ด ขอบเขตและ
ระดับความรุนแรงให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ อันเป็นผลมาจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด กัน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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ในทุกระดับและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาค
และประชาคมอาเซียน อนึ่ง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ ภายใน
ของประเทศเพื่อนบ้าน และบทบาทของประเทศมหาอานาจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค รวมถึงการที่ประเทศไทยมีชายแดน
ทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ โดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้ นเขตแดนและ
อาณาเขตทางทะเลระหว่างกัน ตลอดจนมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหารของประเทศในภูมิภาค จึงยังคง
มีความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การใช้กาลังทหารต่อกัน หากเกิดความขัดแย้งรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๔ ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเล ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าสูง
เนื่ องจากปั จ จั ย ในเชิงภูมิรั ฐ ศาสตร์ ที่ป ระเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้ นทางการเดินเรือที่ส าคัญในภูมิภ าคและ
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลให้มหาอานาจต่าง ๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเอง
ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ภัย คุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลของภูมิภ าคที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อน
ทางทะเล การแย่ ง ชิ ง ผลประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ท างทะเล ความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ในทะเล
จี น ใต้ การก่ อ การร้ า ยทางทะเล การท าลายสิ่ งแวดล้ อมโดยมนุ ษย์ กฎหมายและการบั งคั บใช้ กฎหมายทางทะเล
ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทางทะเล โดยเฉพาะสินค้าและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ได้สองทางที่มีความเสี่ ยงจะนาไปใช้ในการผลิตอาวุธ ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ยาเสพติด และอาวุธสงคราม
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การกระทาอันเป็นโจรสลัด และภัยพิบัติและภัยจากธรรมชาติ อันอาจส่งผลให้มี
ความเสี่ยงต่อการสร้างดุลยภาพในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของไทยในภาพรวมยังคงปกติ เหมาะส าหรับการเป็ น
แหล่งท่องเที่ย วและการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงประสบปัญหาการถูกรุกล้าน่านน้าเนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความมั่น คง
ทางทะเลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเช่นเดียวกัน
๒.๓ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงภายในประเทศ
๒.๓.๑ ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงมีบทบาทและ
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทั้งจากภายในประเทศ
และจากต่ า งประเทศที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สถาบั น ฯ ทั้ ง ที่ มี ลั ก ษณะการเชื่ อ มโยงสถาบั น ฯ น ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง ตลอดจนมี ก ารกล่ า วอ้ า งความเท็ จ เพื่ อ บิ ด เบื อ นและสร้ า งความเข้ า ใจที่ ผิ ด อั น เป็ น
การบ่อนทาลายต่อสถาบันฯ ซึ่งสถานการณ์ดั งกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว นามาซึ่งความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่ มต่าง ๆ ในสั งคม ประกอบกับ ความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่ ว น โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่
ที่มีต่อสถาบันฯ มีน้อยลงเนื่องจากขาดความเข้าใจและความตระหนักรู้อย่างถูกต้องแท้จริงถึงความสาคัญของสถาบันฯ
ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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๒.๓.๒ ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ พัฒนาการทางการเมืองของไทยที่ผ่านมามีทิศทางที่นา
สังคมไทยวิวัฒน์ไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ มากขึ้น โดยเฉพาะ
การกระจายความมั่งคั่งและอานาจจัดการทรัพยากรสาคัญ โดยประชาชนแสดงออกด้วยการใช้สิทธิทางการเมืองและ
เสรีภาพพลเมืองในการเลือกตั้ง และการปกป้องสิทธิของตนหรือสิทธิของชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่สังคมไทยกาลัง
อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยที่ยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้าง
จากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการทุจริต การไม่ได้รับความยุติธรรม
การบริหารภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโลกทัศน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิด
ความแตกแยกทางความคิ ด ระหว่ า งคนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในห้ ว งที่ ผ่ า นมาการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งถู ก ขั บ เคลื่ อ น
ด้วยเป้าหมายสุดโต่งทางการเมือง ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนาไปสู่ความขัดแย้งทางการเมื องที่มี
ความรุ น แรงและซับ ซ้ อนมากขึ้ น และโดยที่ ความอดทนอดกลั้ นของคนกลุ่ ม ต่าง ๆ ในสั งคมมีแนวโน้ มลดต่าลง
ท าให้ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งยั ง คงเป็ น จุ ด เปราะบางในการรั ก ษาเอกภาพของ คนในชาติ และ
การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางการเมืองในระยะต่อไป ยังไม่มีแนวโน้มขยายตัวรุนแรง
จนกลายเป็นภัยคุกคามและขยายผลเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนห้วงที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนยังต้องการ
ความสงบสุข อนึ่ง การแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของปัญหา อาทิ การลดความเหลื่อมล้า การสร้างความเสมอภาคต่อ
การเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรม การรักษาพื้นที่สิทธิมนุษยชนแก่ทุกฝ่าย การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเสริมสร้าง
ประชาธิ ป ไตย และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน จะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์
ในสังคม
๒.๓.๓ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิด
ขึ้นมาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ อันมีปัจจัยหลักที่ถูกนามาเป็น
เงื่อนไขของปัญหา คือ ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการไม่ได้รับความยุติธรรม โดยการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรง
เป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่ งที่ มีอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยกดินแดน ได้นาเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะมาขยายผลในการใช้
ความรุ นแรง นอกจากนี้ได้ปรากฏเงื่อนไขที่ทาให้ สถานการณ์ซับซ้อน ซึ่ง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ คือ
ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแทรกซ้อน บทบาทของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ และถูกดึงเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในการเคลื่ อนไหวที่ ส อดคล้ องกั บอุ ดมการณ์ ของผู้ เห็ นต่ างจากรั ฐ การเข้ า มามี บทบาทและแทรกแซง
ขององค์กรระหว่างประเทศ และปัญหาการลักลอบและขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย อนึ่ง สถานการณ์การก่อเหตุรุ นแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ มคลี่คลายดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการดาเนินนโยบายที่เน้นการเอาชนะจิตใจ
ประชาชนและการเสริมสร้างการยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓.๔ ความไม่เ ชื่อ มั่น ในการบริ ห ารประเทศตามหลั กนิ ติธ รรม ประเทศไทยยัง คงมีปั ญหา
เชิงโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธาของผู้นา
รวมถึงโครงสร้ างทางการเมื องการบริ ห าร ซึ่ง แม้ จะมี การกระจายอ านาจมากขึ้ นแต่ ในภาพรวมยัง คงมีลั ก ษณะ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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รวมศูนย์อานาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจากัดต่อการเข้ามามีส่ว นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ประกอบกับการทุจริต
ในภาครัฐขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วน
ยอมรับกระบวนการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม
๒.๓.๕ ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคม ซึ่งจะ
ดารงอยู่ควบคู่ไปกับ การพัฒ นาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ มเยาวชนที่เป็น
กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ส าคั ญ นอกจากนี้ ปั ญ หายาเสพติ ด เป็น ปั ญ หาที่เ กี่ ย วพั น กับ ปั ญ หาอื่ น ๆ เช่ น ปั ญ หาอาชญากรรม
ปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม ปัญหาการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ปัญหาความยากจน ฯลฯ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ต้องเผชิญกับการนาเข้าและเป็นทางผ่านของยาเสพติด โดยมีพื้นที่ชายแดน
ภาคเหนือเป็นพื้นที่สาคัญ รองลงมา คือ พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มนักค้ายาเสพติด
จากนอกภู มิ ภ าคได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการค้ า ยาเสพติ ด ระหว่ า งประเทศ และล าเลี ย งยาเสพติ ด
จากหลายแหล่ ง ผลิ ต ทั้ ง ในและนอกภู มิ ภ าค ซึ่ ง การจั บ กุ ม กระท าได้ ย ากขึ้ น เนื่ องจากลั ก ษณะเฉพาะตั ว
ของการจัดองค์กร รูปแบบ และวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
๒.๓.๖ ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจานวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนาประเทศ
ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นาไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ทาให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ จนนาไปสู่ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย ภาวะแห้งแล้ง น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม สึนามิ
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล หลุมยุบ รวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่มมากขึ้น โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
ไทยในภาพรวมมากที่สุด ได้แก่ อุทกภัย และภัยแล้ ง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิด ขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะ
ที่สามารถบริหารจัดการวิกฤตการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้น การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู
สถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือ
กับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว
๒.๔ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน
๒.๔.๑ การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ผลกระทบจากการก่อ การร้ า ยและอาชญากรรมข้า มชาติ ในด้ านปั ญหาการก่อ การร้ า ย แรงขั บเคลื่ อ น
ของการต่อสู้ เชิงอุดมการณ์ยังคงมีอยู่ อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คนและกลุ่มบุคคลในพื้นที่
ที่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็ นผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบฉายเดี่ยว และหน่วยขนาดเล็ ก
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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โดยเงื่ อนไขที่ เป็ นปั จจั ยผลั กดั นที่ ส าคั ญ ได้ แก่ ความคั บแค้ นอั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาการไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนา
ให้เป็นพลังผลักดัน นอกจากนี้ เครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายในระดับโลกจะมีการรวมตัวอย่างหลวม ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก
และการก่อการร้ายในเขตเมืองมีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ขณะเดียวกันการเผยแพร่แนวคิดรุนแรงและการแสวงหาแนวร่วมรายใหม่ของกลุ่มก่อการร้ายสากล
และกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงดารงอยู่ ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากต่างประเทศ และการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิภาค โดยอาศัยช่องว่าง
ด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงติดต่อ
และการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์ ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ โดยที่เป้าหมายหลัก
ของการก่อเหตุในภูมิภาคจะมุ่งที่พลเรือนเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ตารวจ ทหาร กลุ่มแตกต่างทางศาสนา
และอื่น ๆ ซึ่งรูปแบบการโจมตีจะมุ่งเน้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน และการโจมตีทางไซเบอร์ โดยใช้ระเบิดและอาวุธอื่น ๆ
ทั้งนี้ แม้ ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ เป้ าหมายการโจมตีโดยตรงของกลุ่ มก่อการร้าย แต่ ยังคงมีความจาเป็นที่ต้องเฝ้ าระวั ง
ความเสี่ ย ง โดยเฉพาะการใช้เป็ นสถานที่พั กพิงและอานวยความสะดวกในการก่ อการร้ าย ทั้ง ในและนอกภูมิ ภ าค
และการก่อความรุนแรงในเมือง
สาหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ
การฟอกเงิน การกระทาอัน เป็ น โจรสลั ด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การปลอมแปลงหนั งสื อ เดิน ทางข้ามชาติ
ซึ่ง ไทยเป็ น ประเทศเป้ าหมายส าคั ญ รวมถึ ง อาชญากรรมไซเบอร์ โดยที่อ าชญากรรมไซเบอร์ มีแ นวโน้ มจะเป็ น
ภัย คุกคามที่ทุก ประเทศให้ ค วามส าคัญในล าดับต้น ซึ่งมี ความเป็นไปได้ที่การโจมตี ทางไซเบอร์จ ะเป็นส่ ว นหนึ่ ง
ของการทาสงครามในอนาคต ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ทาให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติทาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่างการก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว การแพร่ขยาย
แนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกัน และการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า
๒.๔.๒ การย้ายถิ่นฐานของประชากร การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิด ปัญหาการผลักดันและส่งกลับ
ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจานวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทยและเกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง สาเหตุการย้ายถิ่นที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ได้แก่ สถานการณ์
ภายในประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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ในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่แตกต่างกัน และความต้องการกาลังแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปั ญหาอื่ น ๆ ตามมา เช่น ปั ญหาสาธารณสุ ข ปั ญหาสถานะและสิ ทธิ ของบุ คคลตามกฎหมาย ปั ญหาการศึกษา
ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมประเภทอื่น
ตลอดจนปัญหาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ แนวโน้มการย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทย
เป็นทางผ่านมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยที่มีพรมแดนติดกับหลายประเทศ โดยปัญหา
ดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
๒.๔.๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อื่น ๆ ปัจจุบันภัยคุกคามความมั่นคง
มีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้น ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่ประกอบด้วยภัย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อในโลกไซเบอร์ที่เชื่อมโยง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบเศรษฐกิจการเงิน และอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภู มิ อากาศของโลก และผลจากการพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ านมา ประกอบกั บ การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ
โดยขาดความสมดุ ล ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปั ญ หาความมั่ น คงทางอาหารและน้ า
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร ตลอดจน
ภัยจากโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้า ภัยคุกคามและความเสี่ยงเหล่านี้ ส่งผลต่อเนื่องเป็นความขัดแย้ง ระหว่าง
ประชาชนและความขั ด แย้ ง กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ นอกจากนี้ ความต้ อ งการพลั ง งานของโลกที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
ส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยต้องพึ่งพิง
แหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง
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ส่วนที่ ๓ : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๑ กรอบแนวคิด
๓.๑.๑ กรอบแนวคิดชุดที่ ๑ ข้อกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้อง
จัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย
พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้มีนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็น กรอบหรือทิศทางในการดาเนิน
การป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม และธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็ น เป้ าหมายในการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื นตามหลั กธรรมาภิ บาลเพื่ อใช้ เป็ นกรอบในการจั ดท าแผนต่ าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
การประกาศใช้ยุ ทธศาสตร์ชาติให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
การกาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑.๒ กรอบแนวคิดชุดที่ ๒ น้อมน าศาสตร์ พระราชาเป็ นหลักการทางานด้านความมั่นคง อาทิ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๓.๑.๓ กรอบแนวคิดชุดที่ ๓ การให้ความสาคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive
Security) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ครอบคลุ ม ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (Human Security)
ที่ให้ความสาคัญกับการปลอดจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) มีศักดิ์ศรี และหลุดพ้นจากความต้องการ
ขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต (Freedom from Want) และความมั่นคงของรัฐ (State Security) ในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้า วหน้า ควบคู่กับความอยู่ดี มีสุขของคนในชาติและความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ โดยกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
หรื อ ปั ญ หาความมั่ น คง การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ า การรั ก ษาเสถี ย รภาพการเงิ น
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การคลัง เพื่อให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจน
การเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.๑.๔ กรอบแนวคิด ชุดที่ ๔ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ แผนระดับชาติแ ละยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)
๓.๑.๕ กรอบแนวคิดชุดที่ ๕ ประชารัฐ การส่งเสริมประชารัฐ (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น และภาควิชาการ) เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส่งเสริม/รักษาและเสริมสร้างความมั่นคง ตั้งแต่ระดับ
แผนชุมชน แผนตาบล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนกระทรวง/กรม และแผนบริหารราชการแผ่นดิน และ
การนาแนวคิด Whole – of – Nation – Approach ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมดาเนินงานด้านความมั่นคง โดยประสาน
และผนึกกาลังของทุกฝ่ายในชาติ
๓.๑.๖ กรอบแนวคิด ชุด ที่ ๖ ความมั่น คงภายในประเทศ ให้ ความส าคัญกับ การเตรียมพร้อม
ของประเทศให้ ส ามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบโดยค านึ ง ถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และอนาคต
โดยเสริมสร้างสั งคมที่สงบสุข ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ตลอดจน
มีระบบการเฝ้าตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และบริหารจัดการสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑.๗ กรอบแนวคิดชุดที่ ๗ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับนานาประเทศ การสร้างความสมดุลและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยและแสวงความร่วมมือกับมิตรประเทศ
ในระดั บ ทวิ ภ าคี อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และประชาคมโลก บนพื้ น ฐานความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและความเป็ น หุ้ น ส่ ว น
ทางยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนทัศน์ มุมมอง ทัศนคติ ที่เป็นมิตรต่อประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับ รั ฐ บาล เพื่อแสวงหาความร่ ว มมือ หรือกิจ กรรมที่ เกื้อหนุน ส่ งเสริ มความเป็นมิตรแทนการนาความขัดแย้ ง
ในประวัติศาสตร์หรือข้อพิพาทอื่น ๆ มาเป็นอุปสรรค และการให้ความสาคัญกับการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับ
โดยให้มิตรประเทศมีการพัฒนาไปพร้อมกัน
๓.๒ นิยามศัพท์
๓.๒.๑ “ความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย
บู รณภาพแห่ งอาณาเขต สถาบั น ศาสนา สถาบั นพระมหากษั ตริย์ ความปลอดภั ยของประชาชน การดารงชีวิ ต
โดยปกติ สุ ข ของประชาชน หรื อ ที่ ก ระทบต่ อ ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ห รื อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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๓.๒.๒ “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” หมายความว่า นโยบายและแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๒.๓ “ภัยคุกคาม” หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหา
ที่มีความรุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ดาเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๓ ผลประโยชน์แห่งชาติ
๓.๓.๑ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ
๓.๓.๒ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
๓.๓.๓ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๓.๓.๔ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๓.๓.๕ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
๓.๓.๖ ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
๓.๓.๗ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อม
ระหว่างประเทศ
๓.๓.๘ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๓.๔ วัตถุประสงค์แห่งชาติ
๓.๔.๑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.๔.๓ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์
ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๓.๔.๔ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
๓.๔.๕ เพื่อพัฒ นาศักยภาพของภาครัฐ และส่ ง เสริมบทบาทและความเข้มแข็ง ของทุกภาคส่ ว น
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๔.๖ เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลั งงาน และอาหาร มี ความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์
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๓.๔.๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๓.๔.๘ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม
และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
๓.๔.๙ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
๓.๕ วิสัยทัศน์
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาค
และประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
๓.๖ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๖.๑ นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข รองรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ๓.๔.๑ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.๖.๒ นโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็ นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๓.๖.๓ นโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไ ขการก่อ เหตุรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๔ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
๓.๖.๔ นโยบายที่ ๔ : จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การชายแดนเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้ามพรมแดน รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๕ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ๓.๔.๕ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของภาครั ฐ และส่ งเสริ ม บทบาทและความเข้ ม แข็ งของทุ ก ภาคส่ ว น
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
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๓.๖.๖ นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕
เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๗ นโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับวัตถุประสงค์
๓.๔.๕ เพื่อพัฒ นาศักยภาพของภาครัฐ และส่ งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่ว น ในการรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๘ นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์
๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๙ นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕
เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕
เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๑๑ นโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๖ เพื่อให้การจั ดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์
๓.๖.๑๒ นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๖
เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุล
กับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
๓.๖.๑๓ นโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๓.๖.๑๔ นโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับวัตถุประสงค์
๓.๔.๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคง
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๘ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ
สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่ว นในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
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๓.๖.๑๕ นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕
เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๓.๖.๑๖ นโยบายที่ ๑๖ : เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รองรับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ๓.๔.๙ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สภาวะแวดล้ อ มที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละสั น ติ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
๓.๗ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๓.๗.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยกาหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
(๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๓) กลยุทธ์
(๑) ส่ งเสริ มให้ คนไทยมีความสามัคคี สั งคมมีความสงบสุ ข และประเทศมีการพัฒ นา
อย่ างยั่ งยื นตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยผนึกกาลั งทุกภาคส่ ว นตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็น เครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่ นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(๓) พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของคน ชุ ม ชน พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น และ
มีขีดความสามารถในการเฝ้ าระวัง แจ้ งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(๔) พั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเสริ มสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านความมั่ นคงให้ แก่ ผู้ บริ หาร
และผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการ
การวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
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(๕) ส่ งเสริ มการเรียนรู้ ประวัติศ าสตร์ ช าติ ไทย ปลู ก ฝั งวั ฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ น
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอก
ระบบสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง
(๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย
รายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน
๓.๗.๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง รองรับนโยบายที่ ๑๕ : พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ
มีเครือข่ายความร่ วมมือที่พร้ อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
ที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จของการใช้งานข่าวกรองและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรอง
ภาคประชาชน
(๒) ระดับการนาผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย
ไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ
๓) กลยุทธ์
(๑) ดาเนิ น งานด้านการข่าวอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งการเฝ้ าระวัง และการแจ้งเตือ น
ภัยล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
(๒) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทาแผน
รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็ นหุ้ นส่ วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ
ของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล และองค์กรด้านการข่าว
(๔) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานข่าวกรอง
(๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์
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(๖) สนั บสนุ นให้ มี การจั ดตั้ งหรื อพั ฒนาสถาบั นหรื อศู นย์ อนาคตศึ กษาด้ านความมั่ นคง
เพื่อประเมินแนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว
๓.๗.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๓) กลยุทธ์
(๑) เสริ มสร้ างประสิ ทธิภาพในการด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องในการ
ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์
(๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจาเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(๓) นาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลการดาเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(๔) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๓.๗.๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลัก
ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วน
พร้ อมสนั บสนุ นการเตรี ยมพร้ อมของชาติ ร่ วมกั นในลั กษณะประชารั ฐ ควบคู่ ไปกั บการส่ งเสริมให้ เกิ ดความร่ วมมื อ
กับต่างประเทศ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ
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(๒) ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ทั้ง ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๓) กลยุทธ์
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกกาลังในลักษณะ
หุ้ น ส่ ว นยุ ทธศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเตรี ยมพร้ อมแห่ ง ชาติ ใ นการรั บมื อ สาธารณภั ย ภั ยที่ เกิ ดจากการสู้ ร บ
และวิกฤตการณ์ความมั่นคง
(๒) ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่ ว ยงาน
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(๓) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับต่างประเทศ
โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
๓.๗.๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ความสาเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคามทางทหารตามแผนของกองทัพ
ที่กาหนด
(๒) ความสาเร็จของระบบกาลังสารองและระบบระดมสรรพกาลังตามแผนที่กาหนด
๓) กลยุทธ์
(๑) เตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่ วม
เป็นหลัก
(๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อการทหารด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(๓) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง
และการสังเกตการณ์ทางอวกาศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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(๔) พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
ข่าวกรองร่วมด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรอง
ต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและ
เพื่อการพาณิชย์
(๖) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการทั่วไป
ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง
(๗) พั ฒนาระบบการส่ งก าลั งบ ารุ งร่ วมเพื่ อมุ่ งไปสู่ การพึ่ งพาตนเอง ด้ วยการร่ วมมื อกั บ
มิตรประเทศและภาคเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งแสวงหาแหล่งส่งกาลังบารุงจากมิตรประเทศ
เพื่อใช้เมื่อมีความจาเป็น
(๘) พัฒนาระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม
สาหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
(๙) พัฒนาระบบกาลังสารอง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลังประจาการบางตาแหน่งในยามปกติ
โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงครามสาหรับการปฏิบัติการทางทหาร
ตามแผนป้องกันประเทศ
(๑๐) พัฒนาเสริมสร้างกาลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจาการ ทหารผ่านศึก
ทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลังและชดเชยอานาจกาลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยามสงคราม รวมทั้ง
การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
๓.๗.๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
(๒) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ
(๓) ระดับความสาเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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๓) กลยุทธ์
(๑) กาหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี
โดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็น
รวมถึ งส่ งเสริ มการเผยแพร่ แนวทางสั น ติ วิ ธี การบริ ห ารจั ดการความขั ดแย้ งบนหลั กนิ ติ รั ฐและหลั กการพื้ นฐาน
ของประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมสร้ า งความสามั ค คี ป รองดองในทุ ก ระดั บ โดยเน้ น สร้ า งความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกาหนด
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(๓) ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละอ านวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ
อย่ างเท่ าเที ยม โดยเฉพาะความรู้ ด้ านกฎหมาย กระบวนการยุ ติ ธรรม สิ ทธิ และหน้ าที่ ของประชาชนภายใต้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทางานด้านยุติธรรมให้มี
ความโปร่งใสและรวดเร็ว
(๔) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้างงาน
การกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น รวมถึง ปฏิรูปกลไก
การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มุ่ ง สร้ า งความเป็ น ธรรม น าไปสู่ ก ารกระจายอ านาจและจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งเป็ น ธรรมและทั่ ว ถึ ง ตลอดจน
การเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค
(๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดาเนินการที่ส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับ
ความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน
(๖) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอานาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและ
ชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง
๓.๗.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ ๓ :
ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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๒) ตัวชี้วัด
(๑) จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(๒) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
(๓) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในประเทศ และ
การกล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
๓) กลยุทธ์
(๑) บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพ และเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้ นาหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก รวมทั้งกาหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหา
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) เพิ่มประสิ ทธิภ าพด้า นการรักษาความปลอดภัย ในชีวิ ตและทรัพย์สิ น ผ่ า นระบบ
การดาเนินงานด้านความมั่นคง ด้วยการให้ความสาคัญกับการเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและ
ชุม ชน รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะและขี ด ความสามารถของก าลั ง ประชาชนและก าลั ง ประจ าถิ่ น ให้ พ ร้ อ มในกา รดู แ ล
ความปลอดภัยในพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
(๔) พัฒนางานด้านการอานวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพ
หลั กสิ ทธิมนุ ษยชน พัฒ นาระบบกลไกคุ้มครองสิ ทธิเสรีภ าพของประชาชน ตลอดจนให้ ความช่ว ยเหลื อเยียวยา
เจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๕) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
และสร้ า งความเข้า ใจให้ ภ าคส่ ว นต่า ง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้ง ภาคประชาสั ง คมในพื้น ที่ ให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่ สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี
เยาวชน ทั้ งในและนอกสถานศึ กษาซึ่ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ นอกพื้ นที่ และในต่า งประเทศอย่ า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม
ให้มีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข
(๖) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์ก ารระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ ย วข้ องกับ ปั ญ หาการก่อ เหตุรุ น แรงในพื้ นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง สร้ างความเข้า ใจและ
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สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ต่อนานาชาติ
(๗) ส่ งเสริ มความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสั นติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสั นติสุ ขกับผู้ ที่เห็ นต่างจากรัฐ
ทั้งพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย
เพื่ อ สั น ติ สุ ข และมี ห ลั ก ประกั น ของความต่ อ เนื่ อ งและความเชื่ อ มั่ น ของทุ ก กลุ่ ม ในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
(๘) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยัง ระดับภูมิภาค
ประเทศ และต่างประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ให้เทียบเท่ากับภูมิภาคอื่น รวมถึงให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และหลักศาสนาของประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการดูแ ลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อ
ความมั่นคงอย่างแท้จริง
๓.๗.๘ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง รองรับนโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบูรณาการและการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระบบฐานข้อมูล คนเข้าเมืองและผู้ห ลบหนีเข้าเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ช่องทาง/กลไกความร่ว มมือกับประเทศต้นทาง รวมถึ งองค์ก ารระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ
๓) กลยุทธ์
(๑) พัฒ นาระบบฐานข้อมูล คนเข้าเมืองให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูล
คนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต้ น ทาง รวมถึ ง องค์ ก าร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
(๓) พัฒ นากลไกการบริห ารจัด การผู้ ห ลบหนีเ ข้าเมือ งในเชิง นโยบายและการปฏิบั ติ
โดยให้ความสาคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างประสานสอดคล้องกัน
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๓.๗.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงาน
ต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์
(๒) จานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย
๓) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถ
ป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน
(๒) พัฒ นาและส่ งเสริมเครือข่ายความร่ว มมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(๓) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(๔) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ
ปกป้อง และคุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์
(๕) จัดระบบการจ้างแรงงานให้ส ามารถคุ้ มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายกาหนด
๓.๗.๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๒) ระดับความสาเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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๓) กลยุทธ์
(๑) ส่ งเสริ มความร่ว มมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติ ด
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
(๒) สกัด กั้น การลั กลอบนาเข้ ายาเสพติด ปราบปรามผู้ ค้ า และเครื อข่ ายยาเสพติ ด
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๓) บ าบั ดฟื้ นฟูผู้ ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติ ดยาเสพติ ด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้ งติ ดตามและ
ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
(๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
(๕) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
(๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
๓) กลยุทธ์
(๑) นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการของภาครัฐ
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิ เสธ
การทุจริต
๓.๗.๑๒ การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน รองรับนโยบายที่ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันการลักลอบ
เข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒) ระดับความสาเร็จในการจัดการพื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓) กลยุทธ์
(๑) บูรณาการในการจัดทาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย
สินค้าและยานพาหนะ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ง ให้ กั บ ชุม ชนในบริเ วณพื้ น ที่ ช ายแดนไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศ
ไทยผ่านช่องทางชายแดน
(๓) จั ดระเบี ย บพื้น ที่ช ายแดนด้านการพั ฒ นาให้ มีศั กยภาพทางด้า นเศรษฐกิ จ และ
การเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง ตลอดจนร่วมมือกับประเทศ
เพือ่ นบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน
ทางบก ทางน้า เพื่อไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมถึงให้มีการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อมิให้เกิดปัญหาชายแดนขึ้น
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง
จากการสู้รบ
๓.๗.๑๓ การรักษาความมั่นคงทางทะเล รองรับนโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล
(๒) ระดับความคืบหน้าในการจัดทา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลภายในประเทศ ให้ สอดคล้ องกับอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)
๓) กลยุทธ์
(๑) เสริ มสร้างและพัฒ นาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเลให้ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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(๒) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ให้เป็นสากล และพัฒนากฎหมายการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการใช้ทรัพยากรทางทะเลของไทย
(๓) ส่งเสริมการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยเฉพาะเป้ าหมายที่ ๑๔ การใช้ ประโยชน์
จากมหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของทะเล
(๕) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน
(๖) พัฒนาขีดความสามารถของไทยในเรื่องพาณิชยนาวีเพื่อจัดการและควบคุมการใช้ทะเล
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓.๗.๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการตกเป็น
เป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ
และการก่อการร้าย
(๒) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและ
การก่อการร้าย
๓) กลยุทธ์
(๑) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้าย
การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกัน
ภัยคุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี
(๓) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุ กคามข้ามชาติเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาการผลิต
เทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ
(๔) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดทําระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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(๕) ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับ
การลดปั จ จั ย และเงื่ อนไขที่ เกื้อ กูล ต่ อการก่ อการร้า ย การป้องกันมิ ให้ กลุ่ ม ก่อการร้าย บุค คล หรื อกลุ่ มบุค คลที่
สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปัจจัยเพื่อสนับสนุน
การก่อการร้ าย ตลอดจนเป็ น พื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทาการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมือง
(๖) เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ให้เห็นความสาคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับ
ภาครัฐเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ
(๗) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization)
๓.๗.๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับ ความพร้อ มของไทยในการป้อ งกัน ความเสี่ ย งจากการโจมตี ด้ านไซเบอร์
ที่สอดคล้องกับหลักสากล
(๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์
๓) กลยุทธ์
(๑) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตารวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล
(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์
(๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร์
(๔) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และกาจัดความเสี่ยงที่อาจนาไปสู่ สงครามไซเบอร์
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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(๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ความชานาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
๓.๗.๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รองรับนโยบายที่ ๑๖ : เสริมสร้าง
ดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้า หมายเชิง ยุท ธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรัก ษาดุล ยภาพสภาวะแวดล้อ ม
ระหว่า งประเทศบนฐานความไว้เนื้ อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ระหว่างกัน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
(๒) ระดับความสาเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับประเทศมหาอานาจ
(๓) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน
๓) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริ มปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้นาและ
หน่ ว ยงานความมั่ น คงกับ ต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศ
ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
(๒) ใช้ป ระโยชน์จากกลไกความร่ว มมือที่มีอยู่เพื่ อติดตามและผลั กดันความร่ว มมื อ
ระหว่างกั น และริ เ ริ่ มเพิ่มเติมในเรื่ อ งที่เป็ นผลประโยชน์ร่ว มกัน รวมถึงพั ฒ นา ส่ งเสริม และริเริ่มความร่ว มมื อ
โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์
(๓) ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยมี บ ทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก
เกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความสามารถของไทยและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาประเทศเข้ าด ารงต าแหน่ ง ที่ ส าคั ญในองค์ ก ารระหว่ างประเทศต่ าง ๆ โดยเฉพาะองค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
มิตงิ านความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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(๖) ส่งเสริมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานาจอย่างมี สมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน
(๗) ส่ ง เสริ ม บทบาทที่ เ ป็ น แกนกลางและการมี ท่ า ที ร่ ว มกั น ของอาเซี ย นเพื่ อ รั บ มื อ
ความท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี
๓.๗.๑๗ การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้มีพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสม
(๒) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศ
๓) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ
(๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รวมถึงให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงพลังงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
(๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน
(๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อนาพลังงานทดแทน
ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพลังงาน
(๕) รณรงค์ผ่านการสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในด้านการผลิต
การใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน
๓.๗.๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า รองรับนโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้า
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ากรณีฉุกเฉิน
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(๒) ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่เกิดจากภัยทางน้า อันได้แก่
น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๓) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์
(๑) เสริ มสร้ างความมั่นคงทางอาหารและน้าอย่างยั่งยื น ด้ว ยการมีกลไก กฎหมาย
และแผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้าเพื่อความมั่นคงอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมการมี คลังอาหารและน้าสารอง
กรณี ฉุ ก เฉิ น ตลอดจนเสริ ม สร้ า งการเข้ า ถึ ง แหล่ ง อาหารและน้ าของประชาชนตามความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐาน
ในการดารงชีวิต
(๒) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม
ที่เกิดจากภัยทางน้า อัน ได้แก่ น้าป่าไหลหลาก น้าท่ว มฉับพลัน และสิ่ง ที่แฝงมาในอาหารและน้า โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
(๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร
ให้ เ ห็ น ผลในทางปฏิบั ติ โดยครอบคลุ มทางด้านการผลิ ต การตลาด มาตรฐานสิ นค้ า และแหล่ งเงิน ทุน รวมถึ ง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร
(๔) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรื อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มผลิตภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
(๕) จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหาร และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่ น คงทางอาหาร สามารถแก้ ปั ญ หาและลดการสู ญ เสี ย กรรมสิ ท ธิ์ รวมถึ ง การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น
ของเกษตรกรอย่างเป็นธรรม
๓.๗.๑๙ การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้า หมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล
(๒) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี คุ ณ ภาพและสามารถป้ อ งกั น
หรือลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย
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๓) กลยุทธ์
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกาหนดพื้นที่การสงวน
อนุรักษ์ และพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม
(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ
(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย
และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติ ที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อยของเสี ย
กระทบสิ่งแวดล้อม
(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนาเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพื่อเป็นภาคี
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาผลกระทบด้านระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริม ในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า การก่อสร้างเขื่อนในแนวแม่น้าสายหลัก
ที่ไหลผ่านระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น
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ส่วนที่ ๔ : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๔.๑ ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕) เป็นกรอบทิศทางหลั กที่ทุกส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องนาไปกาหนดหรือบูรณาการให้ส อดคล้องกับนโยบาย/
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง/กรม รวมถึ ง การกาหนดนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ เ ฉพาะเรื่ อ ง/แนวทาง/มาตรการ
ในกรณีที่มีความสาคัญรองรับการดาเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจน
การจั ดทาแผนงานโครงการรองรั บ โดยสภาความมั่นคงแห่ งชาติซึ่งมีนายกรัฐ มนตรีเป็นประธานเป็นกลไกหลั ก
ในการอานวยการและขับเคลื่อนในระดับชาติ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุน
ในการกากับ ติดตาม บูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบภาพรวม
ในการอานวยการ กากับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติให้ประสาน
สอดคล้องกัน โดยมีการประเมินสถานการณ์และประเมินผลการดาเนินการ ทั้งนี้ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทาหน้าที่ร่วมประสาน
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว จะสอดรับและ
เป็นไปในแนวทางการดาเนินขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงด้วย
๔.๒ แนวทางการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
๔.๒.๑ กรอบการพิจารณาแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
๑) ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ประเด็ น ทั้ ง หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และ
หน่วยรับผิดชอบร่วม โดยกาหนดให้แต่ละประเด็นมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นเจ้าภาพบูรณาการ
๒) การกาหนดหน่วยรับผิดชอบพิจารณาจากความสอดคล้องกับภารกิจ /อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบให้ครอบคลุมหน่วยงานในกากับของรัฐ /องค์การมหาชน/
รัฐวิสาหกิจ/บริษัทมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๓) การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบระบุเป็นระดับกระทรวง ทั้งนี้ กรณีที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
โดยตรงหน่วยเดียวหรือมีส่วนความสาคัญอย่างชัดเจน ให้ระบุเป็นระดับกรม
๔) การกาหนดหน่ วยรั บผิดชอบร่ วมเพิ่มเติ มในห้วงระหว่ างการขั บเคลื่ อนนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) กรณีที่ประเด็นภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติฯ
มียุทธศาสตร์รองรับโดยตรง และ/หรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน ระดับชาติอื่น ๆ ให้เจ้าภาพบูรณาการประเด็นนั้น ๆ
สามารถพิจารณากาหนดหน่ วยรั บผิ ดชอบร่ วมเพิ่มเติมในห้ วงระหว่างการขับเคลื่อนประเด็นภายใต้ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยสอดคล้องกับการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/แผน ดังกล่าว
๕) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอาจให้การสนับสนุนและร่วมดาเนินการตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาหรับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น และภาคประชาสั ง คมเป็ น เครื อ ข่า ยในการสนับ สนุ นหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปัญ หา
ด้านความมั่นคง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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๔.๒.๒ การกําหนดเจ้าภาพ/การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบและมีหน่วยสนับสนุนในแต่ละประเด็นภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้บรรลุผล โดยมีขอบเขต บทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) หน่วยรับผิดชอบหลัก หมายความว่า หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ตามภารกิจ/อํานาจ
หน้ า ที่ กระทรวง/กรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง หรื อ มี ภ ารกิ จที่ มี สั ด ส่ ว นน้ํ า หนั ก ในระดั บ ที่ สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น การ
ตามประเด็นภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ให้บรรลุผล โดยมี ๒ ระดับ ได้แก่
๒) หน่วยรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพบูรณาการประเด็นภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยขับเคลื่อนในภาพรวมของประเด็นภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ในการบูรณาการการดําเนินการร่วมกับ
หน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ รวมถึงการรายงานผลและการประเมินผลการดําเนินการภาพรวมของประเด็น
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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ประเด็นความมั่นคง

หน่วยรับผิดชอบหลัก
(เจ้าภาพบูรณาการประเด็นความมั่นคง)
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบั นหลั กของชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม
การสร้างความสามัคคีปรองดอง
กระทรวงมหาดไทย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การรักษาความมั่นคงทางทะเล
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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๓) หน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ เป็นหน่วยขับเคลื่อนหลักของกลยุทธ์ในแต่ละกลยุทธ์
และเป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ในการบูรณาการการดําเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กร
สถาบันที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งการรายงานผลและการประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
หน่วยงานหลักตามกลยุทธ์สามารถกําหนดหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๔) หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่
โดยมีภารกิจ/อํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบางส่วนหรือภารกิจในลักษณะสนับสนุนให้การดําเนินการตามนโยบายและ
แผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ บรรลุ ผลหรื อมี ภารกิ จที่ มี สั ดส่ วนน้ํ าหนั กในระดั บที่ สํ าคั ญ รองลงมา
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพบูรณาการประเด็นภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือหน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์
๔.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง มีหลักเกณฑ์ปรากฏ
ตามประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง การกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๔.๓.๑ ยุ ท ธศาสตร์ หรื อแผนด้านความมั่ นคงเฉพาะเรื่อง ต้ องมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่ อป้ องกัน แก้ ไข
ลดความเสี่ยง ลดภัย ลดผลกระทบ หรือสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง โดยกําหนดจากหัวข้อประเด็นความมั่นคง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ
มอบหมาย
๔.๓.๒ กรณีการจัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จากประเด็นความมั่นคง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่สภาความมั่นคงแห่ งชาติ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะกําหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทํา โดยให้รายงานผลต่อ
สภาความมั่นคงแห่งชาติทราบ
ในกรณีที่ประเด็นความมั่นคงที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน หรือไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยจะให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลั ก
หรือมอบหมายหน่วยงานอื่น หรือให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
๔.๓.๓ ให้ดําเนินการประเมินสถานการณ์จากข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาควิชาการ หน่วยงานของรัฐ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน
๔.๓.๔ การดําเนินการจัดทําต้องประกอบด้วย หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
หรือแนวทางหรือการดําเนินการ แนวทางการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ แนวทางหรือการดําเนินการจะต้องคํานึงถึง
หลั ก การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยเฉพาะความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายที่ จ ะกระทบต่ อ ยุ ท ธศาสตร์
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือโครงการรองรับ รวมถึงความเชื่อมโยงของผลการดําเนินงานด้านความมั่นคง
ที่อาจจะส่ งผลต่ อมิ ติการพัฒนา อาทิ ๑) ความสามารถในการแข่ งขัน ๒) ศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ ๓) โอกาส
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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และความเสมอภาคทางสังคม ๔) ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ๕) ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๔.๔ การกาหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ (Flagship
Project) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ กาหนดให้สานักงบประมาณพิจารณา
จั ดสรรงบประมาณให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ส อดคล้ องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ ว ยความมั่นคงแห่ งชาติ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสาหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็น
เรื่องสาคัญ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือโครงการดังกล่าวต่อสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็ น และให้ห น่วยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทางบประมาณนาความเห็นดังกล่าวไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แผนงานหรือโครงการใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่อง
สาคัญ (Flagship Project) ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๔.๕ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๔.๕.๑ รั ฐ บาลให้ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุน การด าเนิน นโยบายและแผนระดับ ชาติว่ า ด้ ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในการดาเนินภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง
แห่ งชาติ ตลอดจนสนั บ สนุ น การแก้ไ ขปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ
๔.๕.๒ กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนิ นนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในการกาหนดจุดประสานหรือผู้รับผิดชอบงาน
ด้านความมั่นคง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทาแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะ
แผนงานหรื อ โครงการที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ตลอดจนมี ง บประมาณและสนั บ สนุ น
การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔.๕.๓ ภาคประชาสังคมยอมรับและให้การสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความมั่นคง
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยเปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และ
ภาคประชาชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งใกล้ ชิ ด เป็ น หุ้ น ส่ ว นเครื อ ข่ า ยในการแปลงนโยบายและแผนระดั บ ชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
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