


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย                           ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น010101

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

V01 การมีส่วนร่วมป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม

❑ F0101 จิตส านึก การรับรู้ ความรู้/ทักษะ 
ความเข้าใจการศึกษา

❑ F0102 การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ความเป็น
หุ้นส่วนและการบูรณาการการสร้างเครือข่าย

❑ F0103 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ช่อง
ทางการรับบริการในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  

V02 สภาพสังคม

❑ F0201 ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

❑ F0202 ข้อมูลข่าวสาร การน าเสนอข่าว

❑ F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ของประชาชน

❑ F0204 การจัดผังเมืองที่เหมาะสม

❑ F0205 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิคุ้มกันและ

ชุมชนเข้มแข็ง
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

❑ F0401 เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที่ และระบบ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ

❑ F0402 การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับ
การปฏิบัติงาน

❑ F0403 ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน
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V03 กลไกการปอ้งกันและปราบปราม
อาชญากรรม/งานยุติธรรม

สืบสวน สอบสวน
❑ F0301 การอ านวยการและการบูรณาการระหว่างภาคีที่

เกี่ยวข้อง
❑ F0302 การพัฒนาจุดตรวจ ด่านตรวจและการเฝ้าระวังพื้นที่

เสี่ยงแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุม เพื่อลดโอกาส 
ในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

❑ F0303 การลดการกระท าผิดซ้ า
❑ F0304 งานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
❑ F0305 ระบบสืบสวน สอบสวนที่มีสมรรถนะ

❑ F0404 ระบบการขนส่งมวลชน

❑ F0405 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหาร
จัดการจราจร

❑ F0406 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การส้รางความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

❑ F0407 การเพิ่มทักษะ ความรู้ ปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม จรรยาบรรณ 

ให้กับบุคลากร

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย                           คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสงูขึ้น010102

คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธ ารงไว้ซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทย

สูงขึ้น

V01 การตระหนักรู้ถงึความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

❑ F0101 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

❑ F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

❑ F0103 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ

❑ F0104 การมีส่วนร่วมของประชาชน

V02 กลไกบริหารจัดการ

❑ F0201 การบูรณาการการท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

❑ F0202 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิด

❑ F0203 ความเข้มแข็งของหน่วยงานในการบริหารจัดการ
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

❑ F0401 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

❑ F0402 การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ

❑ F0403 การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
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V03 องค์ความรู้ทางการศึกษา
เกี่ยวกับสถาบันหลกัของชาติ

❑ F0301 การปรับหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

❑ F0302 การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย                           การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น010103

V01 การตระหนักรู้ของประชาชน

❑ F0101 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

❑ F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย

V02 พรรคการเมือง/นักการเมือง

❑ F0201 ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

❑ F0202 หลักธรรมาภิบาล

❑ F0203 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมือง
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภบิาล
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V03 การบริหารจัดการ
ของภาครัฐ

❑ F0301 ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
❑ F0302 นโยบาย/มาตรการการบริหารงานที่ชัดเจน
❑ F0303 ระบบราชการมีความโปร่งใส
❑ F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างาน

ของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

❑ F0401 ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

❑ F0402 การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

❑ F0403 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง

❑ F0404 เทคโนโลยีสารสนเทศ

❑ F0405 กฎหมาย/ กฎระเบียบที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส

❑ F0406 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมือง

❑ F0407 วัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย

การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล

สูงขึ้น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย                           ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ010201

V01 กลไกการบริหารจัดการ

❑ F0101 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
❑ F0102 กลไกการบูรณาการในระดับนโยบาย

และปฏิบัติ
❑ F0103 การปฏิบัติงานเชิงรุก
❑ F0104 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

และขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว
❑ F0105 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มี

ประสิทธิภาพ
❑ F0106 ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ

V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

❑ F0201 การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน

❑ F0202 ความร่วมมือจากต่างประเทศและความสัมพนัธ์
อันดีกับต่างประเทศ

❑ F0203 การสนับสนุนจากภาคเอกชน

❑ F0204 การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคนิค
การเผชิญเหตุ
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภบิาล
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V03 กฎหมายและนโยบายท่ี
เกี่ยวข้อง

❑ F0301 กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและการบังคับใช้
กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

❑ F0302 แผนฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงภัย
❑ F0303 กฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

❑ F0401 วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

❑ F0402 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ

❑ F0403 การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

❑ F0404 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

❑ F0405 ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย

❑ F0406 ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

❑ F0407 ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบันได้รับ

การแก้ไขดีขึ้น จนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารและการพัฒนา
ประเทศ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย                           ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น010202

ภาคใต้
มีความสงบสุข

ร่มเย็น

V01 การลดเหตกุารณ์ความรุนแรง/
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย

❑ F0101 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
❑ F0102 แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ความเข้มแข็งของการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนตนเอง 
และพื้นที่ปลอดภัยระดับอ าเภอ

❑ F0103 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

❑ F0104 เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่
❑ F0105 การสร้างความเข้าใจภายในพ้ืนที่จากนอก

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จากต่างประเทศ

V02 การบริหารจัดการ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา

❑ F0201 การอ านวยการ การก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน

❑ F0202 ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ

❑ F0203 การบูรณาการการท างานของภาครัฐ
และภาคีเครือข่าย

❑ F0204 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

❑ F0205 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
ด้วยแนวทางสันติวิธีVa
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V04 สังคมพหุวัฒนธรรม

❑ F0401 การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชนในหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา

❑ F0402 ความไว้วางใจของคนในชุมชน 
ส านึกความเป็นพลเมือง

❑ F0403 การปลูกฝังจิตส านึก และ
ทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับความ
แตกต่าง และอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม
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V03 พื้นที่และคุณภาพชีวิต
ของคน

❑ F0301 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
บริหารจัดการทรัพยากร

❑ F0302 ความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชน

❑ F0303 คุณภาพของการศึกษาความสอดคล้อง
ของการศึกษากับชุมชน

❑ F0304 รายได้และการลดความเหลือ่มล้ า
ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

❑ F0305 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
❑ F0306 สุขภาวะที่ดี

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563
สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
010301

V01 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

❑ F0101 วัฒนธรรมการท างานและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง

❑ F0102 ความเป็นวิชาชีพ ความรู้/ทักษะ 
ความสามารถ การวิเคราะห์ การปฏิบัติ

❑ F0103 ความสามารถในการใช้ภาษา 
ความหลากหลายทางภาษา

V02 การรวบรวม แลกเปลี่ยน 
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร

❑ F0201 ระบบแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดเหตุที่ทันต่อ
เหตุการณ์ส าหรับผู้ใช้ข่าว

❑ F0202 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว 

❑ F0203 เครื่องมือประเมินระดับภัยคุกคามในทุกมิติ 

❑ F0204 ฐานข้อมูลการข่าว

❑ F0205 เครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ความร่วมมือด้านข่าวกรอง
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสทิธิภาพ

❑ F0401 ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานประชาคมข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ

❑ F0402 กฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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V03 การบริหารจัดการ

❑ F0301 กลไกการสั่งการ
❑ F0302 กลไกการบูรณาการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ
❑ F0303 กลไกการประสานความร่วมมือ
❑ F0304 กลไกการกระจายข้อมูลสาร
❑ F0305 กลไกพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชนภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ หน่วยงานด้านการ
ข่าวและประชาคม

ข่าวกรองท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม

แห่งชาติ
มีความทันสมัยและ

ปฏิบัติได้จริง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
เป้าหมาย กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง010302

กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคงมีความ

พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดบั

ความรุนแรง

V01 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

❑ F0101 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานา
ประเทศ

❑ F0102 ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมท้ังองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ

V02 การใช้ก าลัง การเตรียมก าลัง 
การผนึกก าลัง เพ่ือป้องกันประเทศ

❑ F0201 ก าลังพลและระบบก าลังส ารอง

❑ F0202 อาวุธยุทโธปกรณ์และศักยภาพก าลังรบ

❑ F0203 การพัฒนาศักยภาพก าลังพล
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V03 ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์แห่งชาติ

❑ F0301 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ

❑ F0302 การปฏิบัติการทางไซเบอร์เพ่ือความมั่นคงและ
เทคโนโลยี

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น010401

ประเทศไทยมีความ
มั่นคงและสามารถ

รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกในทุก
รูปแบบได้สูงขึ้น

V01 ความพร้อมของไทย
ด้านการตา่งประเทศ

❑ F0101 ท่าทีและจุดยืนของไทย
❑ F0102 กลไกการด าเนินงาน
❑ F0103 เครื่องมือในการวิเคราะห์

ประเมินคาดการณ์สถานการณ์
ระหว่างประเทศ

❑ F0104 ความชัดเจนในการก าหนดปัญหา
ความมั่นคงของไทย

❑ F0105 ความมีเสถียรภาพของการเมือง
และในประเทศ

❑ F0106 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
❑ F0107 กฎหมาย และระเบียบ

ภายในประเทศ

V02 ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

❑ F0201 ความร่วมมือด้านการข่าว

❑ F0202 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

❑ F0203 เทคโนโลยีและการพัฒนาแนว
ทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่
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V04 ความพร้อมของหน่วยงานทั้ง
ภายใน/ภายนอกในการน าข้อตกลง

ระหว่างประเทศไปปฏิบัติ
❑ F0401 ขีดความสามารถของบุคคลใน

องค์กร/หน่วยงาน

❑ F0402 นโยบายของหน่วยงาน

❑ F0403 กลไกการด าเนินงาน/ติดตาม/
ประเมินผล ของหน่วยงาน

❑ F0404 การด าเนินการมาตรการภายในให้
สอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

❑ F0405 เข้าใจและการตระหนักรู้
ของทุกภาคส่วน
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V03 แนวทางการตกลง
ร่วมกัน

❑ F0301 การจัดประชุมระดับนานาชาติ
❑ F0302 การหารือระหว่างประเทศ
❑ F0303 พันธกรณีระหว่างประเทศ
❑ F0304 ข้อตกลงระหว่างประเทศ
❑ F0305 กฎหมาย ระเบียบ หรือ MOU 

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 การบูรณาการความร่วมมือร่วมด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน010402

ประเทศไทยมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริม

เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

V01 การด าเนินการภายในประเทศ

❑ F0101 สถานการณ์การเมืองภายในมีเสถียรภาพ
❑ F0102 การบูรณาการการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง

❑ F0103 การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
❑ F0104 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

V02 ความร่วมมือระหว่างประเทศ/มิติ
ต่างประเทศ

❑ F0201 ความพร้อมของประเทศท่ีจะร่วมมือกับไทย
❑ F0202 ความไว้วางใจระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
❑ F0203 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ/ข้อตกลงด้าน

ความมั่นคงที่ไทยเป็นสมาชิก/เข้าร่วม
❑ F0204 ความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม

บทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค
❑ F0205 การขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชนต่์อไทย
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V03 ความสามารถในการรับมือ
ภัยคุกคาม

❑ F0301 มาตรการรับมือภัยคุกคาม
❑ F0302 ความพร้อมของบุคลากร
❑ F0303 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น010501

กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

V01 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

❑ F0101 การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
❑ F0102 การบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เหมาะสม
❑ F0103 การสร้างแรงจูงใจในความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

V02 โครงสร้างหน่วยงาน

❑ F0201 การปรับปรุงอ านาจหน้าที่ หน่วยงานให้ไม่
ซ้อนทับกัน

❑ F0202 การจัดแบ่งโครงสร้างให้ ทันสมัยรองรับ
สถานการณ์

❑ F0203 การปรับปรุงกระบวนงาน ภายในและภายนอก

❑ F0204 การปรับปรุงกฎหมาย ล าดับรอง
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V04 ประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อนจากภาคเอกชน

❑ F0401 เครือข่ายความมั่นคงกับภาคประชาสังคม

❑ F0402 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความมัน่คงกับประชาชน

❑ F0403 ระบบประสานงาน ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ

❑ F0404 นโยบายด้านความมั่นคง และแนวทาง เครื่องมือ การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

❑ F0405 การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
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V03 การบูรณาการข้อมูล

❑ F0301 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

❑ F0302 การใช้เทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย

❑ F0303 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้าน
ความมั่นคง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย


