
ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 



ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

❑ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรม

❑ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนจรำจร

❑ ใช้แนวทำงสันติวิธี โดยเฉพำะในกลุ่มชำติพันธุ์ เนื่องจำกประเทศไทยเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่สงบสุข เป็นธรรม ไม่แบ่งแยก อีกทั้งสำมำรถบริหำร
จัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและควำมเกลียดชังได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

❑ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลของกลุ่มชำติพันธุ์ รวมทั้งข้อมูลสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยให้มีกำร
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มชำติพันธุ์ทุกระดับ อีกทั้งกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเด่นและเป้นเอกลักษณ์ของบริบทสังคมแต่ละท้องถิ่น อันจะน ำไปสู่
กำรพัฒนำที่ย่ังยืน

❑ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล ในห้วงแรกเป็นกำรด ำเนินกำรแยกย่อยไปในแต่
ละเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นแบบแผน โดยอนำคตจะเชื่อมโยงระบบต่ำง ๆ ที่มีเร่ืองสัมพันธ์
กันให้มีควำมครบถ้วน และบูรณำกำรข้อมูลกันได้อย่ำงเชื่อมโยง

แผนแม่บทย่อย : 1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมมั่นคง

เป้ำหมำย  010101 ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

F0102 กำรมีส่วนร่วม ควำมร่วมมือ 
ควำมเป็นหุ้นส่วนและกำรบูรณำกำร
กำรสร้ำงเครือข่ำย

F0205 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิคุ้มกันและ ชุมชนเขม้แขง็

F0403 ระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกนั
อย่ำงครบถ้วน



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
เป้ำหมำย  010102 คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0102 รูปแบบกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 
ในแต่ละช่วงวัย

F0103 ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ สถำบันหลักของชำติ

❑ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของสถำบันหลักของชำติ
ต้ังแต่ ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลำย มหำวิทยำลัย อำชีวะ

F0202 กำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบ
กำรละเมิด

❑ เฝ้ำระวังเว็บไซต์ และมีหน่วยงำนเป็นตัวขับเคลื่อน

F0301 กำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย

❑ เพ่ิมหลักสูตรประวัติศำสตร์ชำติไทยให้มีควำมเข้มข้น (ดูตัวอย่ำงจำก
ต่ำงประเทศ จะสอนประวัติศำสตร์ชำติให้ต้ังแต่เด็ก) เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่
ทรำบถึงที่มำกว่ำจะมีชำติไทย

❑ ปรับหลักสูตรกำรศึกษำให้เทอดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เยำวชน
ตระหนักถึงควำมเสียสละของพระมหำกษัตริย์

F0302 ก ำ ร พัฒนำสม ร รถน ะทำ ง
กำรศึกษำให้แก่บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ

❑ อบรมบุคลำกรในระดับอำจำรย์ให้มีควำมรู้เกี่ยวกีบสถำบันชำติให้สำมรถ
เผยแพร่แก่เด็กและเยำวชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

F0402 กำรยอม รับและ เชื่ อ มั่ น ใน
สถำบันหลักของชำติ

❑ เผยแพร่พระรำขกรณียกิจ  ประโยชน์ที่สถำบันหลักท ำให้แก่ประเทศชำติ 
ประชำชน ต้ังแต่อดีตมำ

F0403 กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้แก่เด็ก
และเยำวชน

❑ ให้เด็กและเยำวชนได้มีควำมเข้ำใจควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติที่
ส่งผลต่อประเทศต้ังแต่อดีตมำ และส่งผลต่อเด็กและเยำวชนในปัจจุบันถึง
อนำคต

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ

เป้ำหมำย  010103 กำรเมืองมีเสถียรภำพ และธรรมำภิบำลสูงขึ้น
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0203 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักกำรเมือง

❑ จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมือง และจัดท ำวิจัยหัวข้อวิจัย 
เร่ือง พฤติกรรมที่พึงประสงค์

F0301 ระบบกำรเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภำพ

❑ พัฒนำระบบออนไลน์แจ้งเหตุข้ำมเขต/ต่ำงประเทศ
❑ ปลูกฝังกำรเลือกตั้งแบบสุจริต ไม่ซื้อเสียง

F0304 กำรตรวจสอบกำรบริหำร
จัดกำร/กำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองที่
มีประสิทธิภำพ

❑ พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรตรวจสอบ
❑ พัฒนำคู่มือในกำรท ำงำนของพรรคกำรเมืองที่มีประสิทธิภำพ

F0401 ช่องทำงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ของประชำชน

❑ จัดท ำตำมมำตรำ 71 วรรค 4
❑ พัฒนำคุณภำพกำรเข้ำถึง รับฟัง จัดกลุ่มต่ำง ๆ ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกข้อ

เรียกร้อง
❑ จัดท ำสื่อเฉพำะกลุ่ม เช่น สื่อเยำวชน

F0407 วัฒนธรรมควำมเป็น
ประชำธิปไตย

❑ ปลูกฝัง เร่ือง เคำรพหลักกำรประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน

❑ ปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่ขัดกับหลักกำรประชำธิปไตย เสริมสร้ำง
กระบวนกำรคิดทุกระดับทุกกลุ่มให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญเชื่อมโยงกับ
คุณภำพชีวิตประชำชน

❑ จัดท ำหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประชำธิปไตย



ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 กำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกร

❑ พัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนไซเบอร์ทุกช่วงอำยุและกลุ่มประชำกร

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
เป้ำหมำย  010201 ปัญหำควำมม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับกำรแก้ไขดีขึ้น 

จนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำประเทศ
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง
เป้ำหมำย   010202 ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็น

ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำม
เป้ำหมำย 010301  หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติมีควำมทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 วัฒนธรรมกำรท ำงำนและ
ทัศนคติของ เจ้ำหน้ำที่ข่ำวกรอง

❑ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนใน
ประชำคมข่ำวกรอง

F0102 ควำมเป็นวิชำชีพ ควำมรู้/
ทักษะ ควำมสำมำรถ กำรคิดวิเครำะห์ 
กำรปฏิบัติ

❑ ยกระดับควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถด้ำนข่ำวกรอง และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย

F0201 ระบบแจ้งเตือน ป้องกันกำรเกิด
เหตุที่ทันต่อ เหตุกำรณ์ ส ำหรับผู้ใช้ข่ำว

❑ พัฒนำกำรระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

F0202 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ
แนวโน้มระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 

❑ พัฒนำระบบอัจฉริยะด้ำนข่ำวกรองภำครัฐ

F0305 กลไกพัฒนำเครือข่ำยข่ำวภำค
ประชำชนภัย คุกคำมรูปแบบใหม่

❑ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวภำคประชำชน



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.3 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำม
เป้ำหมำย 010302  กองทัพและหน่วยงำนควำมม่ันคงมีควำมพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบทุกมิติ

และทุกระดับควำมรุนแรง
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับ
นำนำประเทศ

❑ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน
❑ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศ

F0201 ก ำลังพลและระบบก ำลังส ำรอง ❑ กำรเรียกก ำลังส ำรองเข้ำร่วมกำรฝึกหรือกำรปฏิเสธภำรกิจร่วมกับ
กองทัพ

F0202 อำวุธยุทโธปกรณ์ และศักยภำพ

ก ำลังรบ

❑ หน่วยปฏิบัติกำรหลักตำมแผนกำรป้องกันประเทศต้องมีควำมพร้อม
ด้ำนยุทโธปกรณ์และก ำลังพล

F0203 กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังพล ❑ กำรฝึกตำมแผนป้องกันประเทศด้วยกำรปฏิบัติกำรร่วม
❑ กำรฝึกร่วมกองทัพไทย

F0301 กำรพัฒนำงำนวิจัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศ

❑ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรเชื่อมโยงระบบงำนและ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติกำรทำงไซเบอร์และอวกำศ

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 กำรบูรณำกำรควำมรว่มมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครฐั
เป้ำหมำย 010401  ประเทศไทยมีควำมมั่นคงและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยจำกภำยนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น

ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0101 ท่ำทีและจุดยืนของไทย ❑ จัดท ำเอกสำรประเมินวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ
ตำมวงรอบ เช่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น เพ่ือก ำหนดท่ำท/ีจุดยืนของไทย

F0103 เคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ประเมิน
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศ

❑ หำรือฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือหำเคร่ืองมือต่ำง ๆ ในกำรระบุประเด็นควำมมั่นคงที่
ส ำคัญในระยะกลำงและระยะยำว

F0202 ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง ❑ ประเมินวิเครำะห์ประเด็นควำมมั่นคงเพ่ือผลักดันควำมร่วมมือ
F0203 เทคโนโลยีและกำรพัฒนำแนว
ทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบใหม่

❑ ออกแบบโปรแกรมที่รองรับระบบกำรประชุมทำงไกลที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภำพ

F0301 กำรจัดกำรประชุมระดับ
นำนำชำติ

❑ จัดกำรประชุมนำนำชำติ, หำรือระหว่ำงประเทศ
ในประเด็นส ำคัญ

F0302 กำรหำรือระหว่ำงประเทศ
F0303 พันธกรณีระหว่ำงประเทศ ❑ เข้ำร่วมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง

ที่จะเป็นผลประโยชนก์ับไทย
F0403 กลไกกำรด ำเนินงำน/ติดตำม/
ประเมินผลของหน่วยงำน

❑ พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลที่มีอยู่ให้ใช้งำนง่ำยและสะท้อนผลกำร
ท ำงำนที่แท้จริง

F0404 กำรด ำเนินกำรมำตรกำรภำยใน
ให้สอดคล้องกับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ

❑ ต้ังกลไกหรือใช้กลไกที่หน่วยงำนมีอยู่แล้ว
ในกำรติดตำมงำนตำมพันธกรณีที่ไทยเข้ำร่วม

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมม่ันคง
แผนแม่บทย่อย : 1.4 กำรบูรณำกำรควำมรว่มมือร่วมด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติรวมทั้งองค์กรภำครัฐและมิใช่ภำครัฐ
เป้ำหมำย 010402 ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำรก ำหนดทิศทำงและส่งเสรมิเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย 

รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0202 ควำมไว้วำงใจระหว่ำงไทยกับ
ต่ำงประเทศ

❑ กำรมีบทบำทของผู้แทนระดับสูง/ระดับผู้น ำของไทยในกรอบกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ

❑ กำรหำรือทวิภำคีในระดับผู้น ำ/ผู้แทนระดับสูงเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ

F0203 กรอบควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ/ข้อตกลงด้ำนควำมมั่นคงที่ไทย
เป็นสมำชิก/เข้ำร่วม

❑ กำรจัดท ำข้อตกลง/ควำมร่วมมือในกรอบควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)



ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ

F0301 กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ

❑ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงและบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนมีควำมส ำคัญอย่ำงย่ิง เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงกัน

F0302 กำรใช้เทคโนโลยีให้ได้มำซึ่ง
ข้อมูลและระบบฐำนขอ้มูลที่ทันสมัย

❑ กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัลมำกขึ้น (Digital Tranformation) 
น ำไปสู่กำรมีฐำนข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนและเป็นกำรช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และสำมำรถรองรับกำรบูรณำกำรข้อมูล 
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน

F0303 กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง

❑ เสริมสร้ำงระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรมีข้อมูลด้ำนควำมมัน่คง 
เนื่องจำกข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง หำกร่ัวไหลจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำง
ต่อประชำชนและเสถียรภำพของประเทศ

แผนแม่บทฯประเด็น (01) ควำมมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.5 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงแบบองค์รวม

เป้ำหมำย 010501 กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น
ปี 2562 ปี 2563สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564

หมำยเหตุ            : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)


