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๑. หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชน 
ชาวไทยมาตลอดประวัติ ศาสตร์ของประเทศ ดั งนั้ น สถาบันพระมหากษัตริย์จึ งเป็นสถาบันหลัก 
ของชาติ ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนและสั งคมไทยมาทุกกาลสมั ย  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ  เป็นปัจจัยแห่ งความมั่นคงท่ีทรงน าพาประเทศชาติ 
ให้อยู่รอดปลอดภัย การท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี
ของคนในชาติ เนื่องมาจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ได้ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นอเนกประการ  

  พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นท่ีประจักษ์ นับตั้งแต่รัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) ทรงปราบดาภิเษก
เป็นปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์  ได้ทรงปกป้องราชอาณาจักรจากอริราชศัตรู สืบสาน
วัฒ นธรรมและราชประ เพณี ท่ี มี ม าแต่ สมั ยกรุ งสุ โข ทั ยและกรุ งศรีอยุ ธ ยา ตลอดจน 
ได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้ช าระกฎหมายเก่าท่ีมีมาแต่ครั้งโบราณ  
แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นเรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” ต่อมา ในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗) ได้ทรงวางรากฐาน 
ทางศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ซึ่ งถือเป็นส่วนส าคัญในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนท่ีต้องผ่าน            
การศึกสงครามมาอย่างยาวนานและเป็นการธ ารงรักษาวัฒนธรรมของชาติ ให้สืบทอด 
มาเป็นมรดกของชาติไทยจวบจนถึงปัจจุบัน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔) ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจและภาษีอากรของประเทศ ทรงส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศในรูปแบบสากลและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันภัยคุกคาม 
จากลัทธิล่าอาณานิคม จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการค้าไทย” ต่อมา 
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) ทรงมีพระบรมราโชบาย
ในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยหลายด้าน ให้ เกิดความมั่นคงและด ารงเอกราชอยู่ ได้ 
ในภาวะท่ีอิทธิพลของจักรวรรดินิยมเริ่มเข้ามาคุกคามประเทศ โดยทรงปรับปรุงประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้า การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจาก 
ลัทธิจักรวรรดินิยม รวมถึงทรงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรให้เข้ากับ
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กาลสมัย เช่น โปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรสามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้ยังมีพระบรมราชโองการ
ประกาศกฎหมายต่าง ๆ  เพื่อความผาสุกและความเป็นธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์ อาทิ การลดภาษีอากร 
การลดหย่อนค่านา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” ต่อมา 
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)  ได้ทรงพระกรุณา
ปฏิรูปประเทศในหลายด้านจนเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงรักษา
อธิปไตยมาตราบจนทุกวันนี้ อีกท้ัง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 
การปฏิ รูปด้ านการคลั ง การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศ การปฏิ รูปเชิ งสั งคม  
พระมหากรุณาธิคุณอีกประการหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีได้พระราชทานแก่ราษฎร คือ การเลิกทาส 
ด้วยพระราชประสงค์ท่ี ไม่ทรงต้องการให้มีการกดขี่คนไทยด้วยกันเองและการมีทาสเป็นสิ่งท่ี 
ไม่เหมาะกับกาลสมัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  
เหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” 
ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นท่ีรักยิ่งของปวงชน” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘) ทรงมีพระราชปณิธานในการปรับปรุง
ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวัฒนธรรมของไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสของโลกในขณะนั้น 
เพื่อให้นานาประเทศเห็นว่าไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า  พระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๖ นี้ มีหลายประการ อาทิ การวางรากฐานทางการศึกษาโดยการจัดตั้ง
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง การจัดการศึกษาภาคบังคับแก่เยาวชนและการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์ -
มหาวิทยาลัย รวมท้ังการให้คนไทยทุกคนต้องมีนามสกุลและค าน าหน้านาม นอกจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ยังได้ทรงวางรากฐานแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ คือ การปลูกฝังแนวคิดความรักชาติ สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความรัก ความสามัคคี 
ผ่านพระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ์ และพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงพระราชกรณียกิจอื่น
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยนานัปการ จึงทรงได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติคุณ 
ด้วยพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งหมายถึงมหาราชผู้ เป็นจอมปราชญ์  
เมื่อถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗) ทรงสืบทอด 
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พระราชภารกิจต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนในด้านต่าง ๆ โดยทรงน าพาประเทศไทย 
ผ่านภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีมีความถดถอย โดยทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายของราชส านัก  
ในส่วนท่ีไม่จ าเป็น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากนั้น พระมหากรุณาธิคุณ
ประการส าคัญท่ีส่งผลถึงระบบการเมืองการปกครองของประเทศ คือ ทรงลงพระปรมาภิไธย  
ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ด้วยทรงเห็นแก่
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภายหลังจากการสละราชสมบัติ คณะรัฐมนตรีได้ทูลเชิญเสด็จ 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พ.ศ. 
๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๙) พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงราชย์ในขณะท่ีมีพระชนมพรรษา
น้อยท่ีสุดในราชวงศ์จักรี คือ มีพระชนมพรรษาเพียง ๘ พรรษา แต่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศหลายประการ อาทิ การเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องท่ีต่าง ๆ และทรงมี
พระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนเป็นท่ีมาของการก่อตั้ง
โรงเรียนแพทย์แห่งท่ีสองของประเทศไทย คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้น ยังได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจส าคัญ คือ การเสด็จประพาสส าเพ็งเยี่ยมเยียน 
ชาวไทยเช้ือสายจีน ซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนในสมัยนั้นลดลง ตลอดจน
ท าให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนไทยเช้ือสายจีน ท่ีต่างก็อาศัยอยู่ภายใต้ 
พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ บนผืนแผ่นดินไทย ภายหลัง ทรงโปรดให้มีการ 
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
จนมาถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๕๙)  ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร 
ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี  แห่ งการครองสิริราชสมบัติ  ดั งท่ี ได้ทรงมี 
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
โดยได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมาย 
ท้ังการเสด็จเยือนมิตรประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี การเสด็จพระราชด าเนินไปให้ก าลังใจและ 
เยี่ยมเยียนพสกนิกรท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศ และจากการท่ีทรงมีพระราชปณิธาน ท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎร ท าให้ทรงริเริ่มโครงการในพระองค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศไทย รวมถึงหลักการทรงงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ท่ีพระองค์ได้มีพระราชด าริและพระราชทานให้เผยแพร่ จะยังประโยชน์เป็นมรดกให้แก่ประชาชน 
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ท้ังในประเทศและนานาประเทศ ในการพัฒนาประเทศและด าเนินชีวิตของประชาชนสืบไป ในส่วนของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในการเสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขราษฎรในท้องท่ีทุรกันดารท่ัวราชอาณาจักร  
โดยไม่ทรงย่อท้อต่อความยากล าบากหรืออันตรายใด ๆ ด้วยทรงตั้งมั่นในการบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
เพ่ือประเทศชาติและประโยชน์สุข และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้ทรงริเริ่มโครงการท่ีสร้างประโยชน์แก่ราษฎรไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
ได้แก่ โครงการศิลปาชีพ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ 
ธนาคารอาหารชุมชน นอกจากพระราชประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ยังได้ทรงให้
ความส าคัญกับการฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และให้คนสามารถอยู่กับป่า 
ได้อย่างเกื้อกูลกัน จึงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการในหลายพื้นท่ี อาทิ โครงการป่ารักษ์น้ า 
โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งโครงการตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงให้เห็น
ถึงน้ าพระราชหฤทัยท่ีเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและส่งผลให้ประชาชนไทยในหลายพื้นท่ี
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

  พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ถ่ายทอด
มายัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตั้งแต่ยังทรงด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยได้ 
ทรงเรียนรู ้หลักการทรงงานของสมเด ็จพระบรมชนกนาถ  และสมเด ็จพระบรมราชชนนี  
รวมถึง ทรงตามเสด็จพระราชด าเนินและเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์อยู่ เป็นนิตย์   
ท้ังในพระราชอาณาจักรและในต่างประเทศ อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่มหาชนทุกหมู ่เหล ่า 
เมื่อได้ขึ ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระราชปณิธานและความมุ่งมั่นท่ีจะ “สืบสาน 
รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ปวงชนชาวไทยสืบไป ดังท่ีได้ทรงมีประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า 

 



 

๖ 

 

    “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  
        และครองแผ่นดินโดยธรรม  
        เพ่ือประโยชน์สุขแหง่อาณาราษฎรตลอดไป” 

 
  ดังนั้น เมื่อเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นท่ีเคารพและได้รับ 

การเทิดทูนเป็นอย่างสูง จึงเห็นควรมีกรอบแนวทางในระดับนโยบาย เพื่อเป็นการถวายและ
คุ้มครองพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
ประเพณีการปกครองของไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ดังนั้น ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้ทบทวน
แนวทางฉบับเดิม และปรับรูปแบบให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จนน ามาสู่การจัดท า แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้แก่ทุกส่วนราชการในการธ ารงรักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ของปวงชนชาวไทยสืบไป  
  ๑.๒ กระบวนการทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดท าเป็น 
แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  
   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท า แนวทางการรักษา 
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรี (เมื่อวัน ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามล าดับ)  
โดยแนวทางดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไป เป็นแนวทางประกอบ 
การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยต่อมา ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  ได้ด าเนินการทบทวนแนวทางดังกล่าว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และนโยบายระดับชาติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จึงได้
ปรับปรุงจาก “แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ



 

๗ 

 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็น “แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐” โดยจ าแนกขั้นตอนกระบวนการจัดท า ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไต ย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท าหน้าท่ีทบทวน ปรับปรุง และยกร่างแนวทางการรักษา 
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นระยะ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน  

  ๑.๒.๒ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
ตลอดจนตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาประมวล
เป็นฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

  ๑.๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง 
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และระหว่างวันท่ี 
๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นในรูปแบบ 
การหารือเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และยกร่างแนวทาง 
การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ ฉบับใหม่  ซึ่ งผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าร่างแนวทางการรักษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาต ิเพ่ือน าไปใชป้ระกอบการรับฟังความเห็นในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป  

  ๑.๒.๔ การประชุมรับฟังความเห็นร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหารือร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับเอาข้อคิดเห็นต่าง  ๆ มาประกอบการปรับปรุง 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



 

๘ 

 

   ๑.๒.๕ การน าเสนอความก้าวหน้าการจัดท า (ร่าง) แนวทางการรักษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ต่อการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือทราบ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
โดยนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีข้อสั่งการ ดังนี้ ๑) ต้องทบทวน ปรับปรุง
วิธีการท่ีมีความหลากหลายหรือมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
๒) ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม 
ให้คนรุ่นใหม่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ท้ังนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับข้อสั่งการดังกล่าว
มาประกอบการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้น า (ร่าง) แนวทางดังกล่าว  
มาพัฒนาเป็น แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  
ในปัจจุบัน 

๒. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้บัญญัติรับรองให้สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นสถาบันหนึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชสถานะ พระราชสิทธิ และ 
พระราชอ านาจเป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาทุกฉบับ จนถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในปัจจุบัน ต่างก็มีบทบัญญัติในท านองเดียวกัน 
จากการบัญญัติรับรองของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงแสดงให้ เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอด โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้  
  ๒.๑.๒  มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ๒.๑.๓ มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
   ๒.๑.๔ มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ 
ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้  



 

๙ 

 

 
  ๒.๒ แผนระดับที่ ๑  
    ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
    (๑) เป้าหมาย เป้าหมายท่ี ๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๔.๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง 
ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคง
ปลอดภัย ท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่กัน
พร้อมท่ีจะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยเฉพาะในประเด็นย่อยที่ ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  เพื่ อให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน  
มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและ
ศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ 
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ 
พระบรมราโชบาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ 
พระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ  
  ๒.๓ แผนระดับที่ ๒  
   ๒.๓.๑ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) ๓.๗.๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายท่ี ๑ : เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
      ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง 
เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 



 

๑๐ 

 

      ๒) ตัวชี้วัด (๑) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     ๓) กลยุทธ์ (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์  (๒) ส่งเสริม 
ทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่า 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (๓) น าพระบรมราโชบายและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมท้ังเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์ท้ังในและต่างประเทศ (๔) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์  
   อนึ่ง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  
ได้มอบหมายให้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพ
บูรณาการประเด็นความมั่นคง) เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งมีหน้าท่ี 
ขับเคล่ือนในภาพรวมและเป็นหน่วยประสานงานหลักในการประสานประโยชน์ด้านการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน  
   ๒.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ให้ความส าคัญ 
ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด 
และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  



 

๑๑ 

 

     วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงภายใน รวมท้ังป้องกันปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองของชาติ  
     เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    - เป้าหมายภาพรวม คือ ผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
    - เป้าหมายท่ี ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด ๑.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ 
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น  และตัวชี้วัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
กับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น  
     แนวทางการพัฒนา ๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ 
มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษา
และปอ้งกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
    ๒.๓.๓  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
             แผนย่อย : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์  
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่พระบรมราโชบาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง 
แนวพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒.๓.๔ นโยบายรัฐบาล (คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่ง
ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้  



 

๑๒ 

 

    ๑) สืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รวมท้ัง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังเผยแพร่พระบรมราโชบายและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
    ๒) ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีต่าง ๆ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ท้ังของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
และชุมชน  
     ๓) สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

๓. กรอบแนวคิด  
  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการฯ โดยยึดหลักการ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของไทย ซึ่งให้ความส าคัญต่อการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสถานะเป็นแผนระดับท่ี ๓ ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อรองรับ
และสนับสนุนแผนระดับท่ี ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนระดับท่ี ๒ 
คือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส านึกรักและหวงแหน 
มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและ
ศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยน ามาแปลงเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ ๑) การธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ให้เป็นไป



 

๑๓ 

 

อย่างเหมาะสม และ ๒) การสืบสาน ต่อยอด สร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริม 
การเรียนรู้และขยายผลแนวพระราชด าริ โครงการพระราชด าริและพระบรมราโชบาย เพื่อสร้างประโยชน์
ให้เกิดแก่สังคม 

๔. วิสัยทัศน ์
 “ทุกภาคส่วนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลังความรักความสามัคคีของคนในชาติและ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

๕. เป้าหมายรวม ในการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ได้ค านึงถึงขอบเขตการด าเนินงานท่ีพึงบรรลุ 
ถึงเป้าหมาย ดังนี้ 
  ๕.๑ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจ
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะท่ีเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชาติและเป็นสถาบันหลักท่ีอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๕.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการน าแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน เป็นหลักยึดในการสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ ความสงบสุข 
ของประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๕ .๓ การเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นไปตามราชประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ๕.๔ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๕.๕ กลไกในการธ ารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง สามารถปรับ 
แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
 
 
 



 

๑๔ 

 

๖. แนวทางการด าเนินการ  ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 
 ๖.๑ แนวทางที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 

 ๖.๑.๑ วัตถุประสงค์  
   ๑) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีมีต่อสังคมไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ๒) เพื่อให้การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการจัดท าชุดข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชนและสังคมไทย  เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ          
มีการประสานประโยชน์การด าเนินงานร่วมกัน 

 ๖.๑.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท า“ชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้”ส าหรับ

เป็นคู่มือในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ แนวพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  แห่งพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง สืบสาน รักษา ต่อยอด จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นรูปแบบท่ีทันสมัย
และมีเนื้อหาท่ีดึงดูดใจโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่ งจะช่วยท าให้ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความผูกพัน คุณค่า และความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย พัฒนาระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลท่ีมีการประสานประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลและองค์ความรู้ 
ท่ีชัดเจน 

 ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดและพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
ในทุกระดับท้ังในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีมีต่อสังคมไทย รวมท้ั งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกสาระในเรื่องคุณค่าและความภาคภูมิใจ 



 

๑๕ 

 

ในเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ไทย  รวมท้ังการส่งเสริมให้ เห็นถึงความส าคัญและคุณค่า 
ของการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลท่ีค านึงต่อส่วนรวมและ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสาธารณะและผลประโยชน์แห่งชาติ อาทิ การสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ท่ีส่งเสริมการสร้างคุณประโยชน์ 
ให้แก่ส่วนรวม 

 ๓) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ และสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ท่ีเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับท้องท่ีต่าง ๆ 

 ๔) ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อสังคมไทย 
ผ่านหลักสูตรหรือการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท 

 ๕) ส่งเสริมการจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
รวมท้ังเครือข่ายชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 

 ๖) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาควิชาการ ในการศึกษา วิจัย และการจัดเวที 
ให้ความรู้ทางวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริม พัฒนา และ 
ใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวพระราชด าริ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 ๗) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่แนวทาง/แนวปฏิบัติ และการให้ความรู้
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หรือเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 ๘) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อให้ท าหน้าท่ีเผยแพร่  
องค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 



 

๑๖ 

 

 ๖.๒ แนวทางที่ ๒ การน้อมน าแนวพระราชด าริ และผลส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไปขับเคลื่อนและขยายผลสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน  

 ๖.๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ท้ังในระดับบุคคล
และครอบครัว รวมท้ังขยายผลออกไปถึงระดับชุมชน ประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 ๖.๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๑) ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติตามแนวพระราชด าริในด้านต่าง ๆ 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบ ในการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนและประเทศชาติ 

  ๒) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงประสานประโยชน์การด าเนินงานเพื่ออ านวยการขับเคลื่อน 
ให้โครงการหรือกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชนส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๓)  สนับสนุนโครงการสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบ ท่ีมีการน้อมน า 
พระบรมราโชบาย แนวพระราชด าริ เชื่อมโยงกับศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้าน การพัฒนาท้องท่ี 
และชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี และสร้างเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน ในการ
ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการพระราชด าริไปสู่การด าเนินงานท่ัวประเทศ 

 ๔) สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการด าเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ 

 ๕) จัดท าโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และก าหนดเป็นวิชาหลักในการอบรม
บุคลากรหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 
หลักการทรงงาน และแนวพระราชด าริ เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและ
การด าเนินชีวิต เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นต้น  

 ๖) เผยแพร่หลักการ แนวคิด แนวทางด าเนินงาน และผลการพัฒนา              
ตามแนวพระราชด าริ โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   



 

๑๗ 

 

 ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่แนวพระราชด าริ พระบรมราโชบาย 
หรือตัวอย่างการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ท่ีมีการด าเนินงาน
ตามแนวพระราชด าริ ให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้างท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ๖.๓  แนวทางที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานและกลไกการธ ารงรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 ๖.๓.๑ วัตถุประสงค์  
 ๑)  เพื่ อพัฒนากลไกการติดตามสถานการณ์ ท่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์  
 ๒) เพื่ อ เสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพการด าเนิน งานของ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ ์ 
  ๖.๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๑) พัฒนากลไกและระบบงาน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน าไปสู่ 
การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
การรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อรับมือ 
กับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติตามห้วงเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 ๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทุกประเภทอย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมท้ังสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายแก่ประชาชนทุกช่วงวัย   
 ๓) ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 
การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นไปในทางไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการกระท าผิดกฎหมาย  
เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมต่อไป 
 ๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
องค์กรทางสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวัง การเผยแพร่
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวท่ีกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ หรือความมั่นคงของชาติ โดยก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบและช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกและชัดเจน 



 

๑๘ 

 

 ๕) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในงานด้านการข่าวและการด าเนินงานทางไซเบอร์ 
 ๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
กับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเหมาะสม  
โดยให้ความส าคัญกับ ๓ มาตรการ คือ  

  (๑) ด าเนินมาตรการสร้างความเข้าใจ ได้แก่ การพูดคุย ท าความเข้าใจ
แก่ผู้ท่ีมีพฤติการณ์สุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดกฎหมาย  

  (๒) ด าเนินมาตรการทางกฎหมาย ต่อผู้ท่ีปรากฏหลักฐานการกระท าความผิด
ท่ีชัดเจน  

 (๓) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล
ในการด าเนินมาตรการต่อผู้กระท าความผิดในการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  

 ๖.๔  แนวทางที่ ๔ การเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 ๖.๔.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการ การแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ 
การจัดท าแผนของส่วนราชการต่าง ๆ และการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
  ๖.๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
 ๑) จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการก าหนดแผนงานหรือโครงการท่ีถือเป็นเรื่องส าคัญ 
(Flagship project) และจัดล าดับความส าคัญของแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังจัดให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล  
  ๒) ด าเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การขับเคลื่อน
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเกดิการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 ๓) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยใหทุ้กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ 

 

 



 

๑๙ 

 

๗. กลไกการขับเคลื่อน  
    ให้มีคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
ท่ีมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ท าหน้าท่ี เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์  
หรือแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ อ านวยการประสานงาน 
ก าหนดทิศทางเชิงนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
การด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท าหน้าท่ีสร้างความเข้าใจและเผยแพร่
แผนปฏิบัติการฯ ต่อหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๘.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยให้ 
การสนับสนุนทรัพยากรแก่กระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ในการด าเนิน
ภารกิจท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนโดยเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ๘.๒ กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดผู้รับผิดชอบ 
งานด้านความมั่นคงท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมท้ังจัดท าแผนงาน
โครงการด าเนินภารกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง 
รวมถึงมีกลไกในการประสานเช่ือมโยงการด าเนินงานเข้าด้วยกัน 
  ๘.๓ การติดตามประเมินผล  มีระบบติดตามประเมินผลท่ีดี มีการก าหนดกลไก 
การติดตามผลและระบบการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติการฯ  
  ๘.๔ การมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงาน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วยบุคคลจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และประชาชนท่ัวไป 
 
 



 

๒๐ 

 

๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

แผนระดับท่ี ๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ได้ รับการธ ารงรักษา 
ด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน 
อย่างสมพระเกียรติ 
     

 (๑) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๒ พ .ศ . 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ  

(๑) จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น  
(๒) จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการพระราชด ารเิพ่ิมข้ึน 

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



หน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
แนวทางท่ี ๑ 

การเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

และความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อสังคมไทย 

แนวทางท่ี ๒  
การน้อมน าแนวพระราชด าริ และผลส าเร็จของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ไปขับเคลื่อนและขยายผลสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน 

แนวทางท่ี ๓  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การด าเนินการและกลไก 

การธ ารงรักษาสถาบันพระมหากษตัริย ์

แนวทางท่ี ๔  
การเสริมสร้างการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงมหาดไทย  - กระทรวงยุติธรรม - ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
- กระทรวงกลาโหม 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- ส านั ก งาน ค ณ ะก ร รม ก ารพิ เศ ษ เพื่ อ

- ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- กระทรวงกลาโหม  
- กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กรมประชาสัมพันธ์ 

- กระทรวงกลาโหม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
- ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- ทุกหน่วยงาน  



 

๒๒ 

 

ป ระส าน งาน โค รงก ารอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
- กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และการวิจัย 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
นิยามศัพท์ 

๑. โครงการพระราชด าริ หมายถึง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ีพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ได้มีพระราชด าริให้ส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการสนองพระราชด าริ 
และโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
๒. หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทาง 
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ  
การพัฒนา การบริหารประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
โดย “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้อง 
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด  ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ต้องอาศัย ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  
ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ  
ในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิต 
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อม 
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

๓. ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ภาวะท่ีประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิต 
โดยปกติสุขของประชาชน หรือท่ีกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

๔. ภัยคุกคาม หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง 
สลับซับซ้อน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงแห่งชาติ 

๕. การธ ารงรักษา หมายถึง การคงไว้ รักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการปกป้อง 
เชิดชู เทิดทูนให้อยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ โดยการรักษาพระบรมเดชานุภาพ และด ารงไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



 

๒๔ 

 

๖. การใช้อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม  หมายถึง การใช้
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีและการสื่อสารในการสร้าง ตัดต่อ ดัดแปลง บิดเบือน ปลอม ใช้ หรือ
เผยแพร่ ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ท าให้เสียชื่อเสียง  
ถูกคุกคาม ดูหมิ่น เกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 

๗. สถาบันหลักของชาติ หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

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


