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ค าน า 
 

ความมั่นคงแห่งชาติ ถือเป็นรากฐานส าคัญต่อเสถียรภาพและความคงอยู่อย่างยั่งยืนของประเทศ  
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่............................. ๒๕๖๕ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ โดยมีเป้าหมายหลัก 
ให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประเทศมีความปลอดจากภัยคุกคาม 
ต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน 
การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือเหตุอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้ งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
ตลอดกระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แนวความคิดความมั่นคงแบบองค์รวม โดยได้
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ในการก าหนดนโยบายและแผน
ด้านความมั่นคงด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  
ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resilience) เพ่ือความอยู่รอด
ปลอดภัย ความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกของคนในชาติ 

 

ด้วยเหตุนี้ ความส าเร็จของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ รองรับ 
ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

 
             พลเอก 
               (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

       นายกรัฐมนตร ี
                                                          ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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สารบัญ 
 

 หน้า 
                  
 

บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ ความส าคัญและสถานะของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  ๑๑ 

  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑. ความน า ๑๒ 
๒. ผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๑๒ 
    ในห้วงที่ผ่านมา 
๓. การก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ  ๑๕ 
๔. หลักการ สถานะ และความส าคัญ ๑๖ 

 

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทความม่ันคงในระยะ ๕ ปี ๒๒ 

๑. ความส าคัญภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทย ๒๓ 
    ที่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
๒. การประเมินขีดความสามารถของประเทศเพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ ๒๕ 
๓. ความเปลี่ยนแปลงบริบทความม่ันคง ๒๖ 

 

ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ๓๒ 

๑. วิสัยทัศน ์ ๓๓ 

๒. กรอบแนวคิด ๓๓ 

๓. วัตถุประสงค์ ๓๕ 

๔. เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม ๓๖ 
 

ส่วนที่ ๔ นโยบายและแผนความม่ันคง ๓๗ 

 หมวดประเด็นความม่ันคง  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ๓๘ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๒ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ๔๑ 
                                        และการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๓ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน ๔๓ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ๔๖ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๔๙ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๖ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและ ๕๒ 
                       ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
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  หน้า 
 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ๕๕ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๘ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ๕๘ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖๑ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ๖๔ 
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ๖๗ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๒ การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ ๗๐ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๓ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ๗๓ 

                        และโรคติดต่ออุบัติใหม ่

 หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๔ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๗๖ 
                                          และการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๕ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ ๗๙ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๖ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง ๘๑ 
นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ ๘๓ 

 

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ๘๕ 

๑. ภาพรวมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ๘๖ 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ๘๖ 

๓. กลไกการบริหารจัดการ ๘๘ 
๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ๙๔ 

 

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก ๙๖ 
ผนวก ก กระบวนการจัดท า ๙๗ 
ผนวก ข ความเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคงในระยะ ๕ ปี ๑๐๒ 
ผนวก ค แผนที่กลยุทธ์ ๑๒๒ 
ผนวก ง ตารางสรุปตัวชี้วัด ๑๔๑ 
ผนวก จ ชุดค าอธิบายตัวชี้วัด ๑๔๗ 
ผนวก ฉ แผนระดับที่ ๓ ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๒๓๘ 
           (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ผนวก ช มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ๒๕๕ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์  
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มี
การทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
ตลอดจนก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบกับ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลักการให้การก าหนด
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการจัดท านโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามในการธ ารงไว้  
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหาร 
กับการเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐ
สามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความม่ันคงแห่งชาติ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนระยะปานกลาง ๕ ปี 
ที่มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับการด าเนินการในห้วงที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  
โดยนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับนี้มีความเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และประเด็นการต่างประเทศ ตลอดจนมีการก าหนด
ขอบเขตและหลักเกณฑ์พิจารณา “ประเด็นความมั่นคง” เพ่ือตอบสนองค่าเป้าหมายที่ต้องเห็นผลสัมฤทธิ์ 
ภายในปี ๒๕๗๐ การยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  โดยมุ่งขยายผล 
กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยน าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไปก าหนดแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

การจัดท านโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมา (ฉบับแรกที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
– ๒๕๔๔) จนถึงฉบับปัจจุบัน มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลง  
ในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จึงให้ความส าคัญกับการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยเริ่มต้นจากหน่วยย่อย
ของสังคม คือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา โดยส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะภาคประชาชน รวมถึงการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
ให้มุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย เพ่ือขยายแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และแผนต าบล 
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“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเร่งป้องกันและแก้ไขเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญจากการประเมินสถานการณ์  
และแนวโน้มความเสี่ยงในระยะ ๕ ปี ผ่านกระบวนการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความมั่นคง 
ที่มีผลกระทบและความเสี่ยงสูง (High Risk, High Impact) จากบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ การประเมินขีดความสามารถของประเทศเพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ  เพ่ือก าหนดจุดยืน 
หรือต าแหน่งของประเทศ และเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของประเทศให้สามารถ 
บริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที โดยขยายผลกรอบแนวคิดความมั่นคง 
แบบองค์รวมในการเชื่อมโยงมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ นอกจากนี้ 
มีการก าหนดจุดเน้น (Focus) และแนวทางส าคัญเชิงลึก (Highlight) ของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม การเติมเต็มช่องว่างของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนเป็นกรอบทิศทางก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ โดยน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
และค่าเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเน้นในแต่ละปีผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

 

 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศชาติมีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” 
 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการ ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  

เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 
๒. เพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๓. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านต่าง  ๆ 

และ/หรือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (แผนระดับที่ ๓) ที่เก่ียวข้องกับด้านความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
๑. เป้าหมายในภาพรวม  

ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนด ารงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้ง 
มีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในภาพรวม 
ความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของ ๑๗ นโยบายและแผน 

ความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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นอกจากนี้ กรอบแนวคิดยังคงน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “การสืบสาน รักษา 
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” การพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
การบูรณาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างความสามารถใน
การกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ “ล้มแล้ว ลุกไว” ตลอดจนขยายผลความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

ภาพรวมสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง 
ในห้วง ๕ ปีข้างหน้าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงหลายประการที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน  

ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายระดับ โดยภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงมีความซับซ้อน 
และเชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริบทและแนวโน้มมิติความมั่นคงจะเป็นการผสมผสานระหว่างภัยคุกคามรูปแบบเก่าและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ภัยคุกคามแบบผสมผสาน” ซึ่งการพิจารณามุมมองผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อไทย  
และมุมมองสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลต่อภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับโลก  
กลุ่มประเทศมหาอ านาจ การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อบริบทความมั่นคงในระดับโลก 
ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตการณ์ความมั่นคงเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติ
และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ โดยมีแนวโน้มการแข่งขันระหว่างประเทศที่ส าคัญจากการสะสมอาวุธและการแพร่
ขยายอาวุธ และการแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒) ระดับภูมิภาค พ้ืนที่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมและแหล่งทรัพยากรพลังงาน 
ที่ส าคัญ ส่งผลให้มีแนวโน้มการแข่งขันและขยายอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอ านาจและขั้วอ านาจต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้และอนุภาคลุ่มน้ าโขง และ ๓) ระดับประเทศ ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
สถานการณ์ภายในประเทศต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทางด้านการเมือง ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น สาธารณภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาฉากทัศน์ของบริบทความมั่นคงในระดับประเทศ 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีทั้งสิ้น ๑๗ นโยบาย
และแผนความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 

๑. หมวดประเด็นความม่ันคง เป็นประเด็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงสูงต่อ 
ความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ รวม ๑๓ นโยบายและแผนความม่ันคง ดังนี้ 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ มุ่งเน้น 
ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและพร้อมธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ 
จัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน  
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และให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่างๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา (กองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๒ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ มุ่งเน้นการปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเพ่ือการป้องกันประเทศในอนาคต ผ่านการเตรียมก าลังเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนา
กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงไปสู่ความทันสมัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถรองรับ
ปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศ (กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๓ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
มุ่งเน้นให้พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของมนุษย์อย่างสมดุล อีกทั้งยังเป็น
พ้ืนที่แห่งความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน ทั้งในด้านการร่วมกันป้องกันภัยคุกคาม 
การแก้ไขปัญหาคงค้าง และการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่ งยืน โดยสร้างสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดน 
ให้มีความปลอดภัยและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม ยกระดับและพัฒนาฅจุดผ่านแดน 
ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามและเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการสัญจรข้ามแดน ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติ  
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
มุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวมให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
โดยค านึงถึงการรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความสมดุลและยั่งยืน   
และการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการด าเนินการ
ด้านความมั่นคงทางทะเล เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การประมง การพาณิชยนาวี และการขุดเจาะหรือส ารวจแหล่งพลังงานใต้ทะ เล  
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และการสร้างความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล (ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้น 
การลดการก่อเหตุรุนแรงและความสูญเสีย พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภาพของพ้ืนที่  
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเสริมสร้างความปลอดภัย 
และขจัดเงื่อนไขความรุนแรง ผ่านการเสริมสร้างความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้าน โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพ้ืนฐานของความจริงใจ  
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สมัครใจ และให้เกียรติ เพ่ือเป็นทางออกของความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการของภาครัฐ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๖ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
แบบไม่ปกติ มุ่งเน้นการบริหารจัดการผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีความเปราะบาง
ด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มีความเปราะบางที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองหรืออยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาให้มีความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล  
ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการ 
รวมถึงผู้จัดหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และประเทศต้นทางในการเร่งรัดก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว (กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการยกระดับ
สถานะและเพ่ิมขีดสมรรถนะของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรมให้ได้รับการยอมรับจากสากล โดยด าเนินการเร่งรัดการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยใช้กลไก
การขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ  
และการค้ามนุษย์ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่คณะสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินคดีค้ามนุษย์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๘ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้น 
การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สกัดกั้น และปราบปรามขบวนการ 
การค้ายาเสพติด ตลอดจนการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับจากสังคม โดยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติ 
และความรู้ เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า เสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านยาเสพติด  
ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดฟ้ืนฟูกับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสกัดกั้นการลักลอบล าเลียง 
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติด 
นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของผู้เสพยาเสพติด ภายหลังการเข้ารับการบ าบัดให้สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีศักดิ์ศรีบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย์และไม่ถูกตีตรา 
หรือเลือกปฏิบัติ (กระทรวงยุติธรรม โดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 
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นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๙ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งเน้นการยกระดับ 
การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่ส าคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่เกิดข้ึน 
และ/หรือ เป็นภัยซ้ าซ้อน ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และยั่งยืน โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้และตระหนักรู้ถึงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน  
เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ 
ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย และประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ครอบคลุมมิติ โดยมุ่งจัดการ
สาธารณภัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ด้วยการเสริมสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
และเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และเป็นธรรม (กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้น 
ให้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยกระดับมาตรฐาน
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และลดการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ 
และอาชญากรรมไซเบอร์ โดยพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล 
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ทางไซเบอร์ รวมถึงพัฒนาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งเน้นให้ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย มีขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
และมีศักยภาพในการฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง
ด้านการก่อการร้ายทั้ งภายในและต่างประเทศ ปกป้องโครงสร้าง พ้ืนฐา นส าคัญและพ้ืนที่ เปราะบาง  
มีระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้  
และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันภัยก่อการร้าย พัฒนากลไกการรับมือ  
ขณะเกิดเหตุและระบบการแจ้งเตือน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ต่อเหตุวิกฤติจากการก่อการร้าย  
เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๒ การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้ประเทศไทย
สามารถรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทน าในประชาคมการเมือง  
และความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งรักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริเวณลุ่มน้ าโขง และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
รอบบ้าน โดยรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้ง มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ  
รวมถึงรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศส าคัญทางยุทธศาสตร์  โดยทบทวนและก าหนดแนวทางท่าที  
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และความร่วมมือของไทยต่อประเทศมหาอ านาจหรือกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญทางยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ 
ไทยสามารถประมาณการการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศของไทย  
ได้ทันท่วงที และเสริมบทบาทน าของไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพ่ือรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค โดยผลักดันความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม 
ระดับภูมิภาค อาทิ ประเด็นการต่อต้านยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย ประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (กระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๓ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
และโรคติดต่ออุบัติใหม่  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  โดยพัฒนาศักยภาพและด าเนินการตาม 
แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน โดยมีการฝึกซ้อมเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศมี
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ สามารถผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 
 

๒. หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง เป็นประเด็นเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ 
ของประเทศในการป้องกันและแก้ไขประเด็นความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวม ๔ นโยบายและแผน 
ความมั่นคง ดังนี้ 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๔ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคาม 
รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรของประเทศเพ่ือใช้ในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ โดยทบทวน และพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
ได้อย่างประสานสอดคล้องเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ ส่งเสริม  
ความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน 
พัฒนาประสิทธิภาพกลไก ระบบการสั่งการในการประเมินและติดตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ การแจ้งเตือน ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติภารกิจ (ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๕ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ มุ่งเน้นการยกระดับ
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือน ต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
เชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว พร้อมทั้งขยายเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือสนับสนุนงานข่าวกรอง และการวางระบบ  
งานข่าวกรองเพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่ส าคัญ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมและประเมินสถานการณ์
ด้านการข่าว พัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว รวมถึงพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร  
เพ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวในระยะยาว (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 
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 นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๖ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง มุ่งเน้นการจัดท า 
และเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงขนาดใหญ่เชิงดิจิทัลให้สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนก าหนดโจทย์ประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง 
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นประเด็นส าหรับ 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
ผ่านการจัดท าแผนหรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และสร้างความร่วมมือ 
หรือความตกลงส าหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงตามหน้าที่
อ านาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่  ๑๗ การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพื้นที่  มุ่งเน้นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายระดับต าบลเพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยขยายแนวคิดของ
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม โดยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ให้แก่ประชาชน ด้วยการน านโยบายและแผน 
ความมั่นคงต่าง ๆ รวมถึงประเด็นความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ที่ ส าคัญ อาทิ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ในพ้ืนที่ ความขัดแย้งทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
ไปใช้ก าหนดทิศทางเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทภัยความมั่นคงในพ้ืนที่  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ และเครือข่ายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงรุกในระดับพ้ืนที่  
(Active Networking) ทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานการด าเนินการ และสะท้อน 
ความต้องการจากระดับพ้ืนที่สู่ระดับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  (กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ) 

 

แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางบูรณาการการท างานของ

หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Whole- of - Government Approach) และ แนวทางบูรณาการ
การท างานที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม (Whole- of -Society Approach) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
แบบองค์รวม จึงก าหนดให้มีการบูรณาการทั้งในเชิงโครงสร้างและกลไก การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ลงสู่ระดับหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงให้การด าเนินการมีทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกัน รวมทั้ง 
ให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนที่ชัดเจน โดยกลไกการบริหารจัดการมีความส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถือเป็นกลไกสูงสุดในการก ากับและติดตามการด าเนินการในภาพรวม รวมทั้งมีกลไก
แผนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเป็นกลไกหลักส าคัญเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตาม 
หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
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๑. ระดับนโยบาย ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะแผนระดับที่  ๒ ไปในคราวเดียวกันกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นความมั่นคง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือ คณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 

๒. ระดับส่วนกลาง อ านวยการ ประสานงาน และก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยด าเนินการไปในคราวเดียวกัน
กับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามล าดับ คือ คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ ประกอบด้วย ๕ คณะย่อย ดังนี้  

๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ (เลขาธิการ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน) 

๒.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง (เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน) 

๒.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ (ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน) 

๒.๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน) 

๒.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง 
แบบองค์รวม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน) 

 

๓. ระดับพื้นที่  ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนที่ เกี่ยวข้องกับกลไกการบริหารแผนพัฒนา 
ในระดับพ้ืนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงาน/กลไกที่รับผิดชอบ  
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และ คณะอนุกรรมการ 
จัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด 

 

หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการขับเคลื่อนจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลในขั้นต้น ทั้งรอบ ๖ เดือน 
และรายปี ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผน/ภารกิจ ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง โดยมีกลไก
การบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ เร่งรัดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาติ เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการในภาพรวม หรือพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับการที่รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการ หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและขับเคลื่อน การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรสามารถปรับปรุงและพัฒนา 



- ๑๐ - 
 

 

การบริหารจัดการตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ให้หน่วยงานของรัฐ การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ตลอดจนการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

----------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๑ 
ความส าคัญและสถานะ 

ของนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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๑. ความน า 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๒  

โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รองรับการถ่ายทอด 
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และเชื่อมโยงให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ 
เพ่ือให้เป็นกรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม มุ่งเน้นการก าหนด
นโยบายและแผนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยมิได้จ ากัดเฉพาะความม่ันคง 
ของรัฐ แต่ให้หมายรวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีกรอบทิศทาง 
ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามส าคัญที่จ าเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  
โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประเทศมีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
และมีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน 

 

๒. ผลการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติในห้วงที่ผ่านมา 
การขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของประเทศเป็นการด าเนินการภายใต้แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง โดยมีแผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง และ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางหลักที่ขับเคลื่อนไปในคราวเดียวกัน ท าให้ผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในห้วงที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัด ดังนี้ 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์  ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
โดยหน่วยงานของรัฐร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนการด าเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ซึ่งผลสัมฤทธิ์การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิจารณาได้จากประเด็น
ความมั่นคงที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 

๒.๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เหตุการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปี ๒๕๖๔ จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๓ แต่ยังคงอยู่ในเป้าหมาย 
โดยเฉลี่ย คือ ลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี เมื่อเทียบจากปีฐาน ๒๕๖๑ สถิติการเสียชีวิตมีจ านวน ๔๐ คน ลดลงจาก 
ปี ๒๕๖๓ (๖๖ คน) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยจึงยังคงเป็นแนวทางหลักที่ต้องให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด าเนินการระยะต่อไปจ าเป็นต้องมุ่งเน้นแนวทางการสร้างความเชื่อมั่น
และลดความหวาดระแวง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะเป็นรากฐานที่ท าให้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสันติสุขภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 
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๒.๑.๒ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน มีความมั่นคง ปลอดภัย  
และสามารถพัฒนาระบบสัญจรข้ามแดน และการจัดการพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยมีการพิจารณาการเปิด – ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความม่ันคง
และจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง การเพ่ิมประสิทธิภาพบริการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนหรือเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้สามารถจัดท า
หนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุน ตลอดจน 
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน เฝ้าระวังการน าเข้าส่งออก และน าผ่านสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้มีคุณภาพมาตรฐานผ่านจุดผ่านแดน 

๒.๑.๓ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถปกป้อง รักษา และแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ การก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล การอนุวัติกฎหมายตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและศึกษารูปแบบ
การจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล  

๒.๑.๔ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกการหารือเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกรณีกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ 
และสิทธิของบุคคล การจัดท าหลักเกณฑ์สถานะและสิทธิของบุคคลที่เข้ามาและอาศัยอยู่มานาน รวมถึงในปี ๒๕๖๔ 
จ านวนแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๙.๗๗ ของแรงงานทั้งหมด 

๒.๑.๕ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีแนวโน้มในระดับที่ดีขึ้นจากการยึด
และอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรายส าคัญ การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้มีศักยภาพในการลด  
อุปสงค์ยาเสพติด โดยในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙ ของเป้าหมายในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึง  
การติดตาม (Retention Rate) นอกจากนี้ ได้มีการตราประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งก าหนดให้มีระบบอนุญาตเพ่ือให้การควบคุมและการใช้ประโยชน์ยาเสพติด  
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ไม่ถูกต้องอันจะน าไปสู่การเสพติดยาเสพติด ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแพร่กระจายยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

๒.๑.๖ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ ได้มีการตราพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติการข่าวกรองของชาติ เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และท าให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพ่ือรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ 
นอกจากนี้ หน่วยงานด้านข่าวกรองและประชาคมข่าวกรอง ได้ขยายความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว 
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ในประชาคมข่าวกรอง ระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ส านักการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ๓) กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และ ๔) หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก 

 

๒.๒ ข้อจ ากัด การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในระยะที่ผ่านมา  
มีข้อจ ากัดส าคัญทีส่่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในภาพรวม ๔ ประการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การแปลงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ   
พบปัญหาและข้อจ ากัดที่เกิดจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย ๑) การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและ
ความประสานสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติภายใต้ระบบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒) กรอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนมีความคล้ายคลึงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
และประเด็นการต่างประเทศ ๓) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) หน่วยปฏิบัติมีความรู้
ความเข้าใจเฉพาะเป้าหมายตามภารกิจที่รับผิดชอบแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายร่วมให้สามารถสะท้อน
ความมั่นคงแบบองค์รวมของประเทศได้ ๕) ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดในการวัดผลเชิงค่าเป้าหมาย
รายปีและผลสัมฤทธิ์ ๕ ปี จึงท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ 
โดยเฉพาะความเชื่อมโยงแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องตามกรอบทิศทางที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการจัดท าแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณไม่สะท้อนตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ๖) การก าหนด 
กลยุทธ์บางประเด็นความมั่นคงมุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ส่วนกลางเท่านั้น แต่ยังไม่ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และ ๗) การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานยังมีอย่างจ ากัดอันเกิดจากยังไม่มีระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ประมวลผลการด าเนินการ 

๒.๒.๒ การก าหนดขอบเขตและจัดล าดับความส าคัญประเด็นความม่ันคง ปัจจุบันภัยคุกคาม 
มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประเด็น
ความมั่นคงมีความเหลื่อมซ้อนกับมิติการพัฒนา ส่งผลให้การด าเนินการมีความซ้ าซ้อนในการชี้ชัดเพ่ือตีความ
ขอบเขตประเด็นความมั่นคงกับมิติการพัฒนาให้เป็นระบบ ประกอบกับการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางการจัดล าดับความส าคัญของภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงตามหลักวิชาการอย่างชัดเจน รวมถึงบริบทความมั่นคงมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ VUCA ที่มีความผันผวน 
(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexities) และความคลุมเครือ (Ambiguity)  
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงท าให้มีความจ าเป็นในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และให้ความส าคัญกับการวัดผลเชิงผลสัมฤทธิ์ที่ใช้เครื่องมือตามหลักวิชาการ รวมทั้งการอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติ 
และหลักฐานเชิงประจักษ ์เพ่ือให้สามารถระบุแนวโน้มและผลกระทบได้อย่างชัดเจน 

๒.๒.๓ บทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน พบปัญหาความไม่ชัดเจน
ของบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพฯ ในการขับเคลื่อนทิศทางให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และมองเป้าหมายไปในทิศทางในภาพรวมให้เป็นระบบเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล  
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ยังไม่สามารถผลักดันให้หน่วยงานเจ้าภาพฯ สามารถบูรณาการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่รับผิดชอบ และสรุปผล
การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยหน่วยงานเจ้าภาพฯ ท าหน้าที่ได้เพียงจัดการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานเพื่อประสานภารกิจและบูรณาการการท างานที่คาบเก่ียวกัน  

๒.๒.๔ ผลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก  
และน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับการเผชิญ 
ภัยคุกคามในรูปแบบผสมผสานมากขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องรับมือและแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้การขั บเคลื่อนการด าเนินงาน 
ในภาพรวมที่ผ่านมาจ าเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรและสรรพก าลังในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวโดยเร็ว  
ซึ่งย่อมส่งผลต่อเป้าหมายการด าเนินงานประเด็นความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ท าให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
จ าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการพลิกฟ้ืนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ภายใตก้ารบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๓. การก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ 
๓.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ 

เป้าหมายสูงสุดของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ให้ความส าคัญกับการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติที่ก าหนดไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ   
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

๓.๒ ความม่ันคงแห่งชาติ 
๓.๒.๑ นิยาม “ความม่ันคงแห่งชาติ”  

พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจาก 
ภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัย
ของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 
อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้ความส าคัญกับการมีความมั่นคงปลอดภัย  
จากภัยและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิต ิทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

๓.๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาขอบเขต “ความม่ันคงแห่งชาติ” 
๑) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีความรุนแรงส่งผลต่อการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
๒) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน ยากต่อการแก้ไขจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

และมีแนวโน้มน าไปสู่วิกฤตการณ์ของประเทศ 
๓) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนในวงกว้าง 
๔) ความจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพในการบูรณาการและระดมสรรพก าลังมากกว่า ๑ หน่วยงาน 

เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ และเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
เพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ 

 

๔. หลักการ สถานะ และความส าคัญ 
๔.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  
การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย  ตลอดจน
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ และกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลักการให้การก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นกรอบ
หรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามในการธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งต้องมีสาระครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหาร 
กับการเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงาน 
ของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความม่ันคงของชาติ 

 

๔.๒ สถานะ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ท าหน้าที่เป็น 

แผนระดับที่ ๒ ระบุทิศทางและเป้าหมายความมั่นคงที่ประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ในห้วงเวลาของแผนระยะ ๕ ปี โดยถ่ายทอดแผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ให้บรรลุ
เป้าหมายในภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ควบคู่กับเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกับ 
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แผนระดับที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ าง ๆ  
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท าหน้าที่ในการถ่ายทอด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็น
ตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในที่นี้มุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคง และประเด็น 
การต่างประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ ท าหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วน
เชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบท 
การพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระบุทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการที่ค านึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่
ในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี ้ประเด็นการพัฒนาส าคัญนอกเหนือจากท่ีระบุในนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะยังคงได้รับการเน้นย้ าให้ความส าคัญและดูแลขับเคลื่อน 
ผ่านแผนระดับ ๒ อ่ืนที่อยู่ในระนาบเดียวกัน และร่วมกันถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ 
ท าหน้าที่ เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการด าเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจ 
ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนให้แผนระดับที่  ๒ และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้บน 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ 

 
 

การก าหนดกรอบทิศทางและการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีความแตกต่างจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งเป็น 
แผนระยะยาว ๒๐ ปี ที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายทุก ๕ ปี โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดจุดเน้นและแนวทาง
ส าคัญเชิงลึกของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์  ตลอดจนเติมเต็มช่องว่างแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้ง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงที่อาจเกิดข้ึนทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ควบคู่
ไปกับความส าคัญของภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทย ขีดความสามารถของประเทศเพ่ือ
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เสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ เพ่ือประเมินความท้าทายและโอกาสในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
ภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจ ากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐมีกรอบจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยน าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไปด าเนินการสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

 

๔.๓ ความส าคัญ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนทิศทางการวางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคง 
ให้เร่งป้องกันและแก้ไขเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญจากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยง  
ในระยะ ๕ ปี จึงให้ความส าคัญกับการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยเริ่มต้นจากหน่วยย่อยของสังคม คือ 
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา รวมทั้งเพ่ิมการประเมินขีดความสามารถของประเทศเพ่ือเสริมสร้าง 
ก าลังอ านาจของชาติในการก าหนดจุดยืนหรือต าแหน่งของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคงของประเทศให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที 

๔.๓.๒ การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความม่ันคงที่มีผลกระทบและความเสี่ยงสูง 
จากบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศบนพ้ืนฐานผลประโยชน์แห่งชาติ โดยก าหนดขอบเขต
และหลักเกณฑ์พิจารณา “ประเด็นความมั่นคง” เพ่ือตอบสนองค่าเป้าหมายที่ต้องเห็นผลสัมฤทธิ์ภายในปี ๒๕๗๐ 
โดยมีกระบวนการพิจารณา ดังนี้ 

๑) การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
ของประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดข้ึนในห้วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๒) หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านวิธีการจัดล าดับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง  
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยพิจารณาภัยคุกคามส าคัญของประเทศ และน ามาสู่การจัดล าดับ 
ภัยคุกคามส าคัญที่มีผลกระทบและความเสี่ยงสูงอันจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขในระยะ ๕ ปี  

๓) หลักเกณฑ์การจัดเรียงล าดับนโยบายและแผนความม่ันคง ยึดโยงกับเป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมาตรา ๑๔ ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหาร 
กับการเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐ
สามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความม่ันคงแห่งชาติ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนี้ 

 

ที ่
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ 

ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคง 

๑. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก 
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑ 
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

๒. การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
โดยเรียงล าดับจากผลประโยชน์แห่งชาติที่ก าหนด
ไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
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ที ่
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ 

ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคง 

 การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกัน 
ในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 
 

 
 

 ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

 
 
 
 
 

 
 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้ อ งกั นด้ านความมั่ น ค ง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง 
มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๒ 
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และ
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๓ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ 
ชายแดน 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๔ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๕  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๖ 
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและ 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๗ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๘  
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๙  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๐ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๑  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๒  
การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 
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ที ่
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ 

ในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคง 

๓. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๔  
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
และการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๕ 
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๖ 
การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๗ 
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

๔. การรักษาความม่ันคงภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๓ 
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
และโรคติดต่ออุบัติใหม ่

  

๔.๓.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพความม่ันคงของประเทศ เพื่อขยายผลกรอบแนวคิดความม่ันคงแบบองค์รวม โดยก าหนดจุดเน้น 
และแนวทางส าคัญเชิงลึกของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  
ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดหมวดหมู่เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดทิศทางและวางน้ าหนัก
การขับเคลื่อนตาม ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ ๑) หมวดประเด็นความม่ันคง 
เป็นประเด็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ  
รวม ๑๓ นโยบายและแผนความมั่นคง และ ๒) หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง เป็นประเด็นเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันและแก้ไขประเด็นความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวม ๔ นโยบายและแผนความม่ันคง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยน าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไปก าหนดแผนงาน โครงการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) 

๔.๓.๔ กรอบทิศทางก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ  เพ่ือให้กลไก
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
โดยน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเน้นในแต่ละปีของ ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง 
ผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
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สนับสนุนงบประมาณส าหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่เกี่ย วกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

๔.๓.๕ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ มุ่งเน้นให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สามารถน าไปสู่การถ่ายทอดผ่านการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
โดยมีแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๓ เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
และแผนระดับที่ ๒ ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย เพ่ือขยายแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  
และแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่วางแผนและประสาน
การปฏิบัติการด าเนินการร่วมกัน 

๔.๓.๖ การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน  
ตามแนวทางบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (Whole- of - Government  
Approach) และ แนวทางบูรณาการการท างานท่ีทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม (Whole- of -Society Approach) 
ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้เข้ามา  
มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนความมั่นคงด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  

๔.๓.๗ การใช้หลักการและเครื่องมือทางวิชาการตลอดกระบวนการจัดท านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑) การประเมินสถานการณ์และบริบทความมั่นคงตามหลัก  
SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อประเทศไทย) PESTEL+M (การจ าแนก
บริบทความมั่นคงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน) Foresight Analysis (การประเมินแนวโน้มภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น 
ในห้วง ๕ ปีข้างหน้า) ๒) การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความมั่นคงที่ใช้เครื่องมือตามหลักการบริหาร 
ความเสี่ยง (Risk Matrix) ๓) การตั้งเป้าหมายและวัดความส าเร็จตามหลักเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
(Objectives and Key Results: OKRs) และ ๔) การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) 
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ส่วนที่ ๒ 

สถานการณ ์ผลกระทบ และแนวโนม้ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคงในระยะ ๕ ป ี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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๑. ความส าคัญภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทยที่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
ภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยพิจารณาจากสภาพที่ตั้งที่มีความส าคัญในภูมิภาค โดยอยู่กลางคาบสมุทร

อินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบนคาบสมุทรมลายู มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค โดยประเทศไทยมีแนวเขตแดน 
ทางบกร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมระยะทางประมาณ ๕,๖๗๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย แนวเขตแดนระหว่าง
ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประมาณ ๒,๔๐๑ กิโลเมตร แนวเขตแดนระหว่างไทย – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ ๑,๘๑๐ กิโลเมตร แนวเขตแดนระหว่างไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ประมาณ ๗๙๘ กิโลเมตร และแนวเขตแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ประมาณ ๖๖๒ กิโลเมตร  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาสูง จากต าแหน่งที่ตั้งของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีพ้ืนที่มากถึง ๒ ใน ๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ทรัพยากรน้ า 
ที่มีเพียงพอต่อการเกษตร ทรัพยากรเชื้อเพลิงและแร่ธาตุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพืชและสัตว์อันเป็นรากฐานการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

ทางด้านทะเล ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล ๒ ด้าน คือ ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ 
ช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทย โดยมีอาณาเขตทางทะเลประมาณ ๓๒๓,๔๘๘.๓๒๔ ตารางกิโลเมตร 
มีความยาวชายฝั่งทะเล ๓,๐๑๐ กิโลเมตร ด้านอ่าวไทย ๑.๙๗๒.๕ กิโลเมตร และด้านอันดามัน ๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร  
โดยประกอบด้วยเขตต่าง ๆ ในทะเล คือ น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
และเมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วจะเห็นได้ว่า น่านน้ าด้านตะวันออกของประเทศไทย 
เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย โดยมีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด ซึ่งมีเขตทางทะเลที่ประชิดและตรงข้ามกับกัมพูชา เวียดนาม 
และมาเลเซีย และเชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้ด้านตะวันออก ในส่วนของน่านน้ าด้านตะวันตกของประเทศไทย  
ตั้งแต่จังหวัดระนอง ถึงแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน และตั้งแต่แหลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต ถึงจังหวัดสตูล เป็นส่วนหนึ่งของช่องแคบมะละกา โดยฝั่งอันดามัน ประเทศไทยมีเขตทางทะเลประชิด
และตรงข้ามกับมาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย และอินเดีย 

แม้พ้ืนที่ทางทะเลของไทยจะไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือสากล แต่การเป็นรัฐชายฝั่ งที่มีทางออกสู่ทะเล 
ทั้งสองด้านท าให้ไทยได้รับประโยชน์ โดยมีแหล่งประมงนอกน่านน้ าไทยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละกา 
ทะเลอันดามันด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นอกจากนี้ การส ารวจ 
ยังพบว่าใต้ท้องทะเลบริเวณอ่าวไทยมีแหล่งปิโตรเลียมกระจายอยู่ทั่วไปที่สามารถจะน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของโลก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
ต่อประเทศมหาอ านาจ โดยมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมและมีที่ตั้งเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
มีแนวทางพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งได้ส่งผล 
ให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ หลายด้านจ านวนมาก 

หลักแห่งอ านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนยังคงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ 
พิจารณาได้จากการสร้างสมดุลอ านาจทางทหารในภูมิภาคยังคงปรากฏเป็นการสะสมสรรพอาวุธในคลัง และการจัดหา
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อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมทางทหารในภูมิภาค การฝึกซ้อมร่วมกัน หรือเพ่ือใช้ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ในขณะที่พ้ืนที่ทางทะเลมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มพัฒนาเป็น
กิจกรรมทางการทหารและความมั่นคงด้วย ทั้งในเรื่องการปฏิเสธการใช้ทะเลอันเป็นความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้
ขีดความสามารถขั้นสูงจากประเทศชายฝั่งโดยรอบ การพัฒนาศักยภาพการจัดหาเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ปฏิบัติการ 
ในทะเล การขยายขีดความสามารถตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึงอวกาศในด้านการเฝ้าระวัง การสื่อสาร และการป้องปราม 
ตลอดจนระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ที่จะส่งผลต่อสภาพทางด้านอธิปไตยและเขตแดน 
อันก่อให้เกิดการหดหายของพ้ืนที่ชายฝั่ง การจมตัวของเกาะขนาดเล็กที่มีลักษณะราบต่ า  รวมถึงการเพ่ิมขึ้น 
ของพ้ืนที่จากการถมทะเล 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิดนวัตกรรม
อย่างพลิกผัน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
กายภาพลดลง และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขอบเขตความสัมพันธ์ทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์และ
ภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยบริบทและแนวโน้มมิติความมั่นคงจะเป็นการผสมผสานระหว่างภัยคุกคามรูปแบบเก่ากับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ภัยคุกคามแบบผสมผสาน” โดยมีปัจจัยเร่งที่ส าคัญอันเกิดจากความไม่ชัดเจน 
ของพ้ืนที่ทางไซเบอร์ การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในพ้ืนที่ทางอวกาศที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบให้กับประเทศที่มีเทคโนโลยีและยุทธวิธีสูง อาทิ ดาวเทียมที่เพ่ิมศักยภาพในการน าทาง การสื่อสาร 
และการตระหนักรู้สถานการณ์ในสนามรบตามเวลาจริง จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในกรณีพ้ืนที่ทางอวกาศถูกใช้เป็น
พ้ืนที่การแข่งขันและขยายอิทธิพลที่มีความเป็นไปได้ ในการเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ สงครามอิเล็กทรอนิกส์   
หรือการโจมตีแบบปฏิบัติการในอวกาศต่อทรัพยากรสนับสนุนหรือต่อภาคพ้ืนดิน นอกจากนี้ ประเทศมหาอ านาจ 
มีการขยายอิทธิพลของการสร้างระบบภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น  
อาทิ การแข่งขันด้านทรัพยากร และการเป็นศูนย์กลางคมนาคม ท าให้แต่ละประเทศจะสร้างความร่วมมือ 
แบบเฉพาะกิจที่มีความยืดหยุ่นกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ มีผลประโยชน์สอดคล้องกัน หรือการระดมสรรพก าลัง  
และสนับสนุนประเทศใดประเทศหนึ่งในการต่อต้านประเทศอ่ืนในกรณีที่ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน การใช้เครื่องมือ 
ทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ตลอดจนการสร้างผลกระทบต่อ 
การด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชาติอื่น ๆ และต่อเป้าหมายทางการเมืองของประเทศตนเอง 

ดังนั้น การมีจุดที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประกอบกับบริบทและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ท าให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยงผลกระทบจากกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมระหว่างประเทศ อันส่งผลต่อการก าหนดทิศทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
ให้สามารถปรับตัวและแสวงหาโอกาสในการเชื่อมโยงบทบาทที่เหมาะสมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ภูมิภาค 
ประเทศมหาอ านาจ และข้ัวอ านาจต่าง ๆ 
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๒. การประเมินขีดความสามารถของประเทศเพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ 
การเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติให้ความส าคัญกับการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ 

ของประเทศ เพ่ือให้สามารถก าหนดกรอบทิศทางเชิงนโยบายของปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข 
โดยพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพ่ือก าหนดจุดยืนหรือต าแหน่งของประเทศในมุมมองบริบทแวดล้อม 
๖ มิต ิดังนี้ 

๒.๑ ก าลังอ านาจทางการเมือง  จ าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งลดความขัดแย้งจากทัศนะทางการเมือง  
การด าเนินกิจกรรมของกลไกทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน ในขณะที่
การเมืองต่างประเทศยังคงสามารถรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้าน อาเซียน และประเทศมหาอ านาจ 
และคงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก ซึ่งสถาบัน Lowy Institute ได้รายงานดัชนี้ชีวัดสากล Asia Power Index 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีอ านาจแบบองค์รวม (Comprehensive Power) อยู่อันดับที่ ๑๐ จากทั้งหมด ๒๖ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

๒.๒ ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจ ผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก การพ่ึงพาการลงทุนและการท่องเที่ยว 
จากต่างประเทศ การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว และความสามารถด้านการผลิตและส่งออกในภาวะวิกฤตการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถาบัน Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยประจ าปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๒๘ จากทั้งหมด ๖๔ ประเทศทั่วโลก 

๒.๓ ก าลังอ านาจทางสังคมจิตวิทยา คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเป็นพลเมืองสากลมากข้ึน มีทัศนคติต่อมุมมอง 
มิติทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ศาสนา เป็นทางเลือกด าเนินชีวิตมากกว่ากฎระเบียบที่ก าหนด 
วิถีชีวิต ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ก็มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงขึ้น และให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ส่วนตัว 
นอกจากนี้ อิทธิพลทางวัฒนธรรมความเป็นไทย อาทิ การท่องเที่ยว อาหาร ดนตรี และผลงานศิลปินของไทย 
ที่ผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็นสากล ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนพลังอ านาจแบบอ่อน (Soft Power)  
ที่เชื่อมโยงและส่งผ่านไปยังสังคมของโลกไร้พรมแดนมากขึ้น โดยรายงานของ US News and World Report  
ในปี ๒๕๖๔ จัดอันดับให้ไทยอยู่ที่ ๒๘ จากทั้งหมด ๗๘ ประเทศทั่วโลก โดยเป็นประเทศที่มีการเยี่ยมเยือน 
ของต่างชาติสูงที่สุด ในขณะเดียวกันรายงานดัชนีชี้วัดสากล Asia Power Index แสดงอันดับที่ดีขึ้นของไทย 
ในทิศทางเดียวกันอยู่อันดับที่ ๖ จากทั้งหมด ๒๖ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

๒.๔ ก าลังอ านาจทางทหาร ยังคงเป็นก าลังอ านาจหลักในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ อธิปไตย  
และผลประโยชน์แห่งชาติที่จ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในการจัดเตรียมก าลังพลและศักยภาพของกองทัพ 
ให้มีความพร้อมส าหรับภารกิจต่าง ๆ ทั้งยามสงบและสงคราม โดยธนาคารโลกได้อ้างอิงข้อมูลจากสถาบัน 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) พบว่า ไทยมีค่าใช้จ่ายด้านการทหาร (SIPRI 
Military Expenditure Database) ในปี ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน  

๒.๕ ก าลังอ านาจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลท าให้ไทยต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงและเข้าถึงผ่านระบบข้อมูลขนาดใหญ่  
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ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล รวมถึงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลด 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในทางที่มิชอบและส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ โดยในปี ๒๕๖๔ สถาบัน Institute for 
Management Development (IMD) จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยอยู่อันดับที่ ๓๘  
จากทั้งหมด ๖๔ ประเทศท่ัวโลก 

๒.๖ ก าลังอ านาจทางทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี ๒๕๖๔ รายงานว่า  
จ านวนประชากรไทยจากการทะเบียนทั่วราชอาณาจักรมีประมาณ ๖๖ ล้านคน ประกอบกับการอ้างอิงตาม 
หลักประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ทั้งในเรื่องอายุ เพศ รายได้ การศึกษา ครอบครัว ศาสนา 
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าแนวโน้มในห้วง ๕ ปีถัดไป ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาสัดส่วนช่วงอายุของ
ประชากรที่ไม่สมดุล โดยในปี ๒๕๖๓ มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุรวมกว่า ๑๑.๖ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๕๗ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี ๒๕๖๖ ไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ที่มีประชากรอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๐.๑ ของประชากรทั้งหมด สวนทางกับประชากรวัยเรียน 
และวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ ๓ – ๒๑ ปี ที่จะมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 
ร้อยละ ๒๐.๖๖ ของประชากรทั้งหมดในปี ๒๕๗๐ หรือลดลงกว่า ๗๑๕,๐๐๐ คน ด้วยเหตุนี้ การเข้าสู่สังคมสูงวัย
ย่อมส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมล้ า การขาดแคลนก าลังแรงงานในประเทศที่ตอกย้ าความจ าเป็นในการพ่ึงพา
แรงงานต่างชาติมากขึ้น ภาระทางการคลังในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งปัญหาความมั่นคงอ่ืน ๆ  
ที่จะทวีความรุนแรง มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น เช่น ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์  
ยาเสพติด เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือบริหารจัดการก าลังคนวัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท 
การเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างประชากร 

ดังนั้น การจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
จึงได้น าองค์ประกอบก าลังอ านาจของชาติดังกล่าวมาก าหนดทิศทางให้ครอบคลุมการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ  
และความปลอดภัยของประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ความเท่าเทียม 
เสมอภาค และสิทธิมนุษยชน 
 

๓. ความเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคง 
ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงหลายประการที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหลายระดับ เนื่องจากลักษณะของภัยคุกคามมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน  
และความคลุมเครือ อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยระหว่างประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
มีความรุนแรงและยากจะคาดการณ์ รูปแบบภัยคุกคามจะมีความหลากหลาย และมีลักษณะผสมผสาน ปัญหาข้ามพรมแดน
แปรผันตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโควิด-19 และแนวโน้มสถานการณ์ในระดับโลก (Megatrends) ท าให้กรอบการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
ความมั่นคงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้านการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม 
ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในห้วง ๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยพิจารณาจากมุมมอง



- ๒๗ - 
 

 

ผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อไทย และมุมมองสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลต่อภายนอก แบ่งออกเป็น  
๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับโลก ๒) ระดับภูมิภาค และ ๓) ระดับประเทศ 

 

๓.๑ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับโลก  
ในห้วงที่ผ่านมามีการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ และขั้วอ านาจต่าง ๆ ของโลกอย่างเข้มข้น 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาเพ่ือสกัดกั้นอิทธิพลของจีน ในขณะเดียวกัน  
หากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์การสู้รบของประเทศมหาอ านาจหนึ่งที่มีต่อประเทศอ่ืนมีสัญญาณบ่งชี้
ขยายผลกระทบในวงกว้างไปสู่ระดับโลกได้ ทั้งในเรื่องการแสดงท่าทีและการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การด าเนินนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ
วิกฤตการณ์ความมั่นคงดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  
นอกจากนี้ แนวโน้มการรวมกลุ่มของขั้วอ านาจต่าง ๆ ได้มีการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกัน และเร่งรัดกระบวนการแยกตัว 
(decoupling) ของระบบการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มการรวมกลุ่มกันในรายประเด็นผลประโยชน์ที่มีความเชื่อมโยงทับซ้อนกัน
ระหว่างประเทศในแต่ละขั้วอ านาจไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงด้วย โดยมีแนวโน้มการแข่งขันเพ่ือขยายอิทธิพล
ที่ส าคัญ คือ ๑) การสะสมอาวุธและการแพร่ขยายอาวุธ และ ๒) การแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดห้วงที่ผ่านมา จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของ 
กลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ลดน้อยลง แต่กลุ่มก่อการร้ายมีแนวโน้มปรับรูปแบบการก่อเหตุในลักษณะของปฏิบัติการ
โดยล าพัง (Lone Actor) รวมถึงมุ่งเน้นการเผยแพร่/บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมากขึ้น กลุ่มก่อการร้าย
อาจใช้ไทยเป็นสถานที่พักพิงและอ านวยความสะดวกเพ่ือตระเตรียมก่อเหตุไปจนถึงขั้นก่อเหตุ อีกทั้งการก่อการร้าย 
ยังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอ่ืน ๆ ดังนั้น ไทยจ าเป็นต้องมีแนวทางการเตรียมพร้อม เพ่ือรับมือและต่อต้านการก่อการร้าย
ทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ได้เป็นปัจจัยเร่งให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องพ่ึงพิง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงไปสู่การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยไทยมีแนวโน้มเผชิญ
กับสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรทางไซเบอร์ รวมถึงมีการละเมิดข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเพ่ิมขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์กรและรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืน  
ในขณะเดียวกันไทยสามารถใช้โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
การป้องกันประเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันและการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญ และโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์และการก่อการร้าย 

ปัจจัยทางชีวภาพของเชื้อโรคที่มีวิวัฒนาการอย่างสม่ าเสมอ การดื้อยาต้านจุลชีพ พฤติกรรมของมนุษย์ 
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรคติดต่อ
อุบัติใหม่และภัยสุขภาพต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มยกระดับเป็นโรคระบาดที่เป็น



- ๒๘ - 
 

 

โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาที่ส่งผลต่อวิกฤตการณ์ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางสุขภาพต่อสุขภาวะของคนในชาติ อาทิ การน าเข้าอาหาร 
ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้สถานการณ์และผลกระทบดังกล่าวยังเป็นช่องทางให้ประเทศต่าง ๆ 
แสวงประโยชน์ผ่านความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือเสริมบทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศ 
ส าหรับไทยควรมีการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
และโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมทั้งนวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  มีความเกี่ยวข้องกับ 
มิติความมั่นคงหลายประการและเป็นปัจจัยที่เพ่ิมความเปราะบางของปัญหาที่มีอยู่เดิม ดังนี้ ๑) ปัญหาระดับน้ าทะเล 
ที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งท าให้เส้นฐาน (Baseline) ที่ใช้ในการก าหนดเขตพ้ืนที่ดังกล่าว
ถอยร่นตามแนวน้ าที่สูงขึ้นจากต าแหน่งเดิม ๒) ปัญหาการขาดแคลนและแย่งชิงทรัพยากรน้ า ๓) ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน 
๔) ปัญหาความม่ันคงทางอาหารและน้ า และ ๕) ปัญหาความม่ันคงทางพลังงาน  

คาดการณ์ว่าจ านวนประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นมากกว่า ๑ พันล้านคนภายในปี ๒๐๓๐ และภายในปี ๒๐๕๐ 
ร้อยละ ๘๐ ของประชากรโลกที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปจะอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงทาง 
ภูมิประชากรศาสตร์ได้ส่งผลให้ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ น ามาซึ่งความท้าทายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ทั้งในเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์อันเป็นผลมาจากความต้องการด้านแรงงานที่เพ่ิมข้ึน 
การขาดระบบสวัสดิการที่เพียงพอ ปัญหาสุขภาพจิตใจของผู้สูงวัยจากการถูกแยกออกจากภาคเศรษฐกิจและสังคม  
รวมถึงปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่น าไปสู่การปะทะกันทางความคิดและความแตกแยกในสังคม  

 

๓.๒ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับภูมิภาค 
สภาพที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเป็นเส้นทางคมนาคมและแหล่งทรัพยากร

พลังงานที่ส าคัญส่งผลให้มีแนวโน้มการแข่งขันและขยายอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอ านาจ 
และขั้วอ านาจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณี ๒ พ้ืนที่ส าคัญ คือ ๑) กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้  
แม้ไทยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งในประเด็นพิพาทโดยตรง แต่เป็นผู้ใช้เส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านพ้ืนที่ดังกล่าว  
จึงย่อมได้รับผลกระทบหากเกิดการใช้ก าลังทหาร หรือเหตุกระทบกระทั่งแบบไม่เจตนา จนถึงขั้นกระทบกับ
ผลประโยชน์ของชาติที่ต้องใช้ทะเลในบริเวณพ้ืนที่ความขัดแย้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางทะเลเพ่ือ 
เข้าและออกประเทศไทยได้ และ ๒) กรณีอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่นานาประเทศใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และประชาชนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ า  
และการปล่อยสารพิษลงในน้ า 

เนื่องด้วยความแตกต่างด้านค่านิยม วัฒนธรรม ระดับการพัฒนา ระบบการปกครอง จึงเป็น 
ความท้าทายของอาเซียนในการมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ที่อาจส่งผลต่อปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญ  
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ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ความมีเอกภาพ ความเป็นแกนกลาง 
และมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP)  

แนวโน้มประเทศมหาอ านาจจะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ความม่ันคงในประเทศรอบบ้าน  
ในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งภายในของประเทศรอบบ้านมีการแทรกแซง 
จากภายนอกอันเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายใน คาดการณ์ได้ว่านานาชาติอาจเพ่ิม 
การกดดันเพ่ือเร่งให้สถานการณ์คลี่คลาย ซ่ึงไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ตึงเครียดตาม 
แนวชายแดนในการเป็นพ้ืนที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ หรือการใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอ่ืน รวมถึงความพยายาม
ที่จะให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นความขัดแย้ง ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทย  

สถานการณ์ความม่ันคงทางชายแดนจะยังคงมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวม โดยยังคงพบปัญหา 
ที่ส าคัญ ทั้งในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน แรงงานผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน และปัญหาโรคระบาดในพ้ืนที่ชายแดน ในขณะที่การด าเนินกิจกรรมความม่ันคง
ทางทะเลของภูมิภาคจ าเป็นต้องเฝ้าระวังการแย่งชิงผลประโยชน์และการแข่งขันทางทะเล ความปลอดภัยและ
อาชญากรรมทางทะเล ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ดังนั้นการด าเนินนโยบายทางทะเลจ าเป็นจะต้องเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทะเลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ แนวโน้มความม่ันคง 
ทางอากาศและอวกาศจะกลายเป็นสนามการแข่งขันที่ส าคัญยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ก าลังทางอากาศต่าง ๆ โดยไทยสามารถแสวงหาโอกาสจากความร่วมมือเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้  
โดยเตรียมพร้อมทรัพยากร การพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งภายในประเทศ ประเทศต่าง ๆ และสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศ 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญในภูมิภาคและมีความซับซ้อนเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยมีประเด็นส าคัญที่ควรเฝ้าระวัง ทั้งในเรื่องการลักลอบค้ายาเสพติด การปลอมแปลง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย ์และการฟอกเงิน  

ปัญหาการก่อการร้ายและปัญหาจากการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงยังเป็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญของภูมิภาค เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในอนาคตโดยเฉพาะผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์   
ในขณะเดียวกันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในภูมิภาคตะวันออกกลางและในอัฟกานิสถาน  
ที่ยังไม่แน่นอน มีสัญญาณแนวโน้มส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ  (Foreign Terrorist 
Fighters) และการก่อเหตุของผู้ปฏิบัติการโดยล าพัง ท าเลที่ตั้งของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศ 
ที่ส าคัญในภูมิภาคอาจถูกใช้เป็นทางผ่าน แหล่งพักพิงและแหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และมักจะก่อเหตุในพ้ืนที่เปราะบาง  

 

๓.๓ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับประเทศ 
ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ๓ สถาบันส าคัญ ได้แก่ ๑) สถาบันชาติ  

ไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคมมากขึ้น และมีการแสดงพลังในการเรียกร้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงได้รับตามกรอบของกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีแนวโน้มก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ และความหลากหลาย



- ๓๐ - 
 

 

ระหว่างกลุ่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมและความมั่นคงของชาติในภาพรวมได้ 
๒) สถาบันศาสนา ความเข้าใจในหลักค าสอนที่แตกต่างออกไปเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างกัน  
และการบิดเบือนค าสอนของแต่ละศาสนาในประเทศ ดังปรากฏความขัดแย้งที่เห็นต่างระหว่างชนต่างศาสนิก 
ในบางพ้ืนที่ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแก้ไขร่วมกันตามแนวทางสันติวิธีในพ้ืนที่ได้ และ ๓) สถาบันพระมหากษัตริย์ 
มีความส าคัญและผูกพันกับสังคมไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ 
เนื่องมาจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตรยาธิราชทุกพระองค์ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นอเนกประการ ทั้งนี้ บริบทและสถานการณ์ของสังคมสมัยใหม่
จ าเป็นต้องสร้างพ้ืนที่พูดคุยและการแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสันติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ถึงการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

จุดเปลี่ยนส าคัญของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ เป็นผลสืบเนื่องจากประชาชนที่มี 
ความหลากหลายทางอายุ อาชีพ และสถานะทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในการแสดงทัศนะ  
ต่อปัญหาเชิงโครงสร้าง สถาบันทางการเมือง โอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ความยากจน ความเหลื่อมล้ า  
สิทธิมนุษยชน และการชุมนุมประท้วง อย่างไรก็ตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจใช้เครื่องมือเทคโนโลยีผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางในการการปลุกระดมมวลชนด้วยการบิดเบือนข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นเท็จ 
ดังนั้น สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานเพ่ือลดหรือขจัดเงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงของประเทศ 

เงื่อนไขที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเชื่อมโยงกันได้ส่งผลต่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับวัฒนธรรม โดยแนวโน้มสถานการณ์
ระยะต่อไปการก่อเหตุรุนแรงลดลง แต่จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาภัยแทรกซ้อน 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความหวาดระแวงและความเข้าใจระหว่างกัน ยังคงเป็นปัญหาที่เชื่อมโยง
และส่งผลกระทบในพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ  

การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้รับผลกระทบ
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามานานและไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางหรือออกไปยังประเทศที่สามได้จึงยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย กลุ่มที่อพยพเข้ามา 
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ กลุ่มที่อพยพเข้ามาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงจากประเทศ และกลุ่มอ่ืน ๆ  
ที่เป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย แต่มีการลักลอบอาศัยอยู่ในไทยต่อภายหลัง 
และกลุ่มที่ปลอมแปลงเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

ประเทศไทยอยู่ในสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของกระบวนการค้ามนุษย์ 
โดยผู้ค้ามนุษย์เปลี่ยนรูปแบบการกระท าความผิดของตนมาด าเนินการที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  
ผ่านการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการหลอกลวงโฆษณาจัดหางาน อีกทั้งการเคลื่อนย้าย
แรงงานโดยผิดกฎหมายยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการคัดแยกผู้เสียหาย 
ตามชายแดนมากข้ึน และยกระดับมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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ปัจจัยอุปทานสูงขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โดยสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ยังคงสามารถล าเลียงเข้าสู่แหล่งผลิตได้ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรม  
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และปราบปราม  
แต่ยังพบว่าผู้เข้าสู่วงจรยาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งผู้เสพและผู้ค้า ตลอดจนผู้กระท าผิดซ้ าอันเกิดจาก
ปัจจัยมุมมองของสังคมต่อผู้เสพ และผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่เอ้ือให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคม 
นอกจากนี้ ขบวนค้ายาเสพติดยังคงสรรหาวิธีการเพ่ือหลีกเลี่ยงการจับกุม และแนวโน้มการขยายตัวของอาชญากรรม
ทางไซเบอร์มีความเก่ียวเนื่องกับปัญหาการค้ายาเสพติดที่ใช้ช่องทางบล็อกเชน (Blockchain) ในการซื้อและขาย 

แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาภาครัฐมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังผ่านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แต่จากการจัดอันดับความโปร่งใสของไทยและอันดับการรับรู้ การทุจริตของประเทศ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การทุจริตคอรัปชันของประเทศยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การทุจริตในภาครัฐที่มีการกระจายตัวไปยังทุกระดับของสังคม ซึ่งท าให้สาธารณชนเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  
อีกทั้งการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้เกี่ยวพันกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติด 

ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับสาธารณภัย ที่ เกิดจาก ๑) ภัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศแปรปรวน ระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะ
แล้งจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝั่งทะเล วาตภัย มหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
ไฟป่าและหมอกควัน และ ๒) ภัยที่เกิดจากกระท าของมนุษย์ อาทิ อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี ปัญหาน้ ามันรั่วไหล 
ในทะเล ภัยจากการคมนาคมที่เป็นอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า และทางอากาศ การปล่อยของเสีย 
และขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ขยะมูลฝอย ความเสื่อมโทรมของดินและน้ า 
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรโดยขาดความสมดุล 
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง เป็นปัจจัยเร่งส าคัญที่ส่งผลต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นจากการบุกรุกแผ้วถางป่าและครอบครองพ้ืนที่ป่า การลักลอบ
เผาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน การลักลอบตัดและค้าไม้หวงห้ามและไม้มีค่าต่าง ๆ การออกโฉนดที่ดิน 
หรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง การก าหนดแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐ รวมทั้งปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคน 
กับสัตว์ในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ ประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมความม่ันคงด้านพลังงาน และความม่ันคงด้านอาหาร 
โดยเฉพาะหากอยู่ในภาวะขาดแคลน หรือภาวะวิกฤต 

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากความแตกต่างปัจจัยเชิงโครงสร้าง ประกอบกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูงเป็นปัจจัยเร่งที่ส่งผลให้ไทย 
ต้องเผชิญกับภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่จะยังคงถือครองก าไรส่วนใหญ่และมีอ านาจ 
ในการก าหนดราคาสินค้าและบริการ ส่งผลให้ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย 
เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ อีกท้ังพฤติกรรมการบริโภคในระดับปัจเจกที่เปลี่ยนแปลงไปได้กลายเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวมากขึ้น  
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ส่วนที่ ๓ 

วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด  
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
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๑. วิสัยทัศน ์

ประเทศชาติมีเสถียรภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน 

 

๒. กรอบแนวคิด  
๒.๑ ความม่ันคงแบบองค์รวม ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงมิติทั้งปวง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย  
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความม่ันคงของรัฐ การมีอิสรภาพในการปกครองประเทศ ปราศจากภัยคุกคามต่อเอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และการแทรกแซงการด าเนินกิจการภายในของรัฐ รวมทั้งมีขีดความสามารถ 
ให้พร้อมเผชิญต่อสถานการณ์ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือปกป้องและรักษาความปลอดภัย 
ให้แก่บุคคลที่อาศัยในรัฐ  

๒.๑.๒ ความม่ันคงของมนุษย์ ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติให้ปลอดจากความหวาดกลัว  
(Freedom from Fear) หลุดพ้นจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวติ (Freedom from Want) อยู่อย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี (Freedom to Live in Dignity) บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  

๒.๑.๓ ความม่ันคงระหว่างประเทศ การสร้างความสมดุลและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย 
และแสวงความร่วมมือกับมิตรประเทศในระดับทวิภาคี  อนุภูมิภาค ภูมิภาค และประชาคมโลก บนพ้ืนฐาน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มุ่งเน้น ๖ เป้าหมายจากทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ
บริบทความมั่นคงท่ีจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในระยะ ๕ ปี ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับคน 
ในทุกช่วงวัย ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีส าหรับคนทุกช่วงวัย ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

เป้าหมายที ่๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน เป้าหมายย่อยที่ ๖.๕ ก าหนดการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวม 
ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม 

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ ทั้งด้านรายได้ ความมั่งคั่ง 
โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จ าเป็น และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
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เป้าหมายที่  ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ด าเนินการตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งด้านมลพิษ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมง  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ  มุ่งเน้นการตัดวงจร 
ความขัดแย้ง การข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงและการทรมาน
ทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน สร้างหลักประกันการเข้าถึง
ความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงสถาบันให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมาย
และนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติ  

๒.๓ การน้อมน าพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นการสืบสานโครงการพระราชด าริต่อเนื่อง 
รักษาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ 
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนา 
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ในขณะที่แนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชทาน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่หน่วยงานด้านความมั่นคงน้อมรับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเข้าใจจุดศูนย์ดุล
ของปัญหาและสภาพแวดล้อมในทุกมิติอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการ  
ของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

๒.๔ การบูรณาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญกับ แนวทางบูรณาการ 
การท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Whole- of - Government Approach) 
มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถสร้างผลผลิตที่จะผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่จะต้องร่วมกันท า
หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนา/ขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ของรัฐไทยกับต่างประเทศ ควบคู่กับแนวทางบูรณาการการท างานที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม (Whole- of 
-Society Approach) เป็นแนวทางท่ีทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าและขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  
ท าให้เกิดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ความเข้าใจถึงสาเหตุแท้จริงของปัญหาที่เป็นปัจจัยผลักดันได้อย่างรอบด้าน 
และสามารถระบุหรือก าหนดล าดับความส าคัญในการพัฒนาและการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการสร้างความสามารถในการกลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือ “ล้มแล้ว ลุกไว” (Resilience) เป็นการตระหนักถึงการบริหารจัดการเพ่ือลด หลีกเลี่ยง ควบคุม 
และกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ ในขณะที่ต้องมีการเตรียมการให้ลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถของประเทศ ๓ ระดับ ดังนี้ 

๒.๕.๑ การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้
ประชาชนประสบความยากล าบากในการด ารงชีวิต หรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง 
จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น   
ให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

๒.๕.๒ การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง 
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  

๒.๕.๓ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๒.๖ การให้ความส าคัญกับแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมือง 
มีความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่เดิมและป้องกันปัญหาใหม่ 
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรอ้มเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๗ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model) ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการพัฒนาการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน 
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยรักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาเดิม และใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการโดยชุมชน 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม และสอดรับ 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ 

ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  
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๓.๒ เพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓.๓ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และ/หรือ 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (แผนระดับที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน  

 

๔. เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
 

๔.๑ เป้าหมายในภาพรวม 
ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนด ารงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนา

ศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
 

๔.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในภาพรวม 
ความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของ ๑๗ นโยบายและแผน 

ความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดย่อยมีทั้งสิ้น ๕๘ ตัวชี้วัด โดยให้มีการประเมินผลรายปีเพ่ือติดตามและประเมินผล 
ให้บรรลุค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดย่อยที่ก าหนดไว้ให้น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายในปี ๒๕๗๐ (สรุปผลสัมฤทธิ์ 
ในภาพรวม ระยะ ๕ ปี) เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินการในระยะต่อไป 
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ส่วนที่ ๔ 

นโยบายและแผนความมัน่คง 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑  
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน  

และพร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมาย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผลสัมฤทธิ์ การสร้างพ้ืนที่พูดคุยอย่างสันติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมอง และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตัวชี้วัด การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ตาม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

 

เป้าหมายที่ ๒ คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย โดยได้รับความคุ้มครอง 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึงการให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ 
ไม่นับถือศาสนา 

ผลสัมฤทธิ์ คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันบนพ้ืนฐาน 
สิทธิมนุษยชน  

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรการของรัฐเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนภายในของไทยให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี อย่างน้อยปีละ ๒ มาตรการ 

ตัวชี้ วัดที่  ๒ ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติได้รับ 
การพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ภายในปี ๒๕๗๐ มีผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในกระบวนการ UPR รอบท่ี ๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และรอบที่ ๔ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ 
การตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
โดยมุ่งเน้นการจัดท าสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดท าระบบการบริหารจัดการ 
ชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพในการธ ารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรทางสังคม 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบัติ ค าสั่ง
ทางการบริหาร ข้อบังคับ และมาตรการของรัฐ ในการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
การให้บริการสาธารณะโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ตลอดจนสร้างหลักประกันว่าบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ 
ทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยด าเนินงานภายใต้กรอบการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง  
ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา เพศ เพศสภาพและเพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือจิต สุขภาพ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 
ทางศาสนาหรือความเชื่ออ่ืน การศึกษาอบรม ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืน อันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใดจะกระท ามิได้  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ใช้แนวทางสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่
สาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐ  ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเฉพาะประเด็น 
ทางการเมือง ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และประเด็นที่รัฐเป็นคู่ขัดแย้ง ตามหลักการ 
สิทธิมนุษยชนอย่างสันติ 
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กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ สร้างความตระหนักรู้ การเสริมสร้างทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ท างาน ให้บุคคล
ตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากร 
และการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการขยายช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้สามารถ
เข้าถึงได้ทุกระดับ โดยมีการติดตามและรายงานผลให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ร้องทุกข์  

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยเฉพาะการด าเนินการของกองทุนยุติธรรมให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินการและความต้องการ  
ของประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการ และการก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน 
ที่ถูกละเมิดสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๘ สนับสนุนและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม และเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ 
และการให้บริการต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิเสธค าสั่งที่มิชอบ 
ด้วยกฎหมาย หรือการกระท าอ่ืนใด ซึ่งเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด าเนินการ
ทางวินัยและ/หรือกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๙ บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  ทั้งภายในประเทศและ 
ระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑๐ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยทางสังคม 
ที่ส าคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการแบ่งปันและการท าประโยชน์เพ่ือสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายของคนในชาติ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ สร้างหลักประกันทางสังคมส าหรับผู้ที่นับถือศาสนาและไม่นับถือศาสนา 

ในการป้องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการรับบริการจากรัฐ หรือการกระท าอ่ืนใดของบุคคลซึ่งอาจถูกเลือกปฏิบัติ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ให้ความคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาและหลักความเชื่อต่าง ๆ รวมถึง 

ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ เสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพในความหลากหลาย

ระหว่างศาสนิก ผู้ที่มีความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
    กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๒ 
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น 
การปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ  รวมทั้งการพัฒนา 

ขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการป้องกันประเทศ 
ในอนาคต 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ 
เป้าหมาย กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้น ที่จะเผชิญภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ การปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมสูงขึ้น ส าหรับการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันประเทศ หรือแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ด้วยระบบการปฏิบัติการร่วม 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตาม 
แผนป้องกันประเทศด้วยระบบปฏิบัติการร่วม โดยหน่วยทหารตามแผนป้องกันประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
การฝึกร่วมกองทัพไทย ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการหลักของเหล่าทัพในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศมีความพร้อม 
ด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และการฝึก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการป้องกันประเทศในอนาคต 
ผลสัมฤทธิ์ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและทันสมัย ทั้งในด้านการจัดหน่วย 

อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบการสนับสนุน และการส่งก าลังบ ารุง รวมทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชาด้วยการประยุกต์  
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศ ตลอดจนสามารถน าก าลังพลส ารอง 
ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยเข้าร่วมการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจกับกองทัพได้ ทั้งในภาวะปกติ วิกฤติ และสงคราม 
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ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนากองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องไปสู่ความทันสมัยด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงระบบงาน ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้สามารถรองรับปฏิบัติการ 
ทางไซเบอร์และอวกาศได้ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ หน่วยทหารที่มีก าลังพลส ารองบรรจุในอัตราของหน่วยมีการเรียกก าลังพลส ารองเข้าร่วมการฝึก
หรือปฏิบัติภารกิจร่วมกับของกองทัพครบทุกหน่วย ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

๓. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ ๑ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๑ จัดให้มีระบบการข่าว การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ ป้องกัน และรักษาพ้ืนที่ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และอาณาเขตทางทะเล เพ่ือป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขการละเมิดอธิปไตย ทั้งทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการร่วมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ที่เก่ียวข้องให้มีความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกต ิ

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาแผนและระบบการป้องกันประเทศให้ทันสมัย สามารถใช้ได้จริง  
และมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 

 

    กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๑ เตรียมก าลังเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม กองทัพ และ

หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ความทันสมัย และความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ส าหรับใช้
สนับสนุนแผนป้องกันประเทศ หรือแผนการปฏิบัติการอ่ืน ๆ  
 กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๒ พัฒนากองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ เกี่ยวข้อง ไปสู่ความทันสมัย 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงระบบงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนเสริมสร้าง 
ความพร้อมเพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศได้ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาระบบก าลังส ารอง ก าลังพลส ารอง และการระดมสรรพก าลัง รวมถึงกิจการ
มวลชนและก าลังประชาชน เพ่ือการป้องกันประเทศ 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
    กระทรวงกลาโหม 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๓  
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
 

๑. จุดมุ่งเน้น 
พ้ืนที่ชายแดนและประชาชนในพ้ืนที่มีการพัฒนา มีความมั่นคงปลอดภัย มีศักยภาพในการป้องกัน  

และแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ของมนุษย์อย่างสมดุล และเป็นพ้ืนที่ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้านในด้านการร่วมกัน
ป้องกันภัยคุกคาม ปัญหาความมั่นคง การแก้ไขปัญหาคงค้าง และการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
อย่างยั่งยืน 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีศักยภาพการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

และเป็นพ้ืนทีเ่ชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 
ผลสัมฤทธิ์ พ้ืนที่ชายแดนมีศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ ประชาชนและชุมชน 

ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญทางเศรษฐกิจ การสัญจร  
และความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนาระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยี อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
ของจังหวัดชายแดนทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 
 

เป้าหมายที่ ๒ ปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านได้รับการแก้ไข และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  

ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเขตแดน โดยมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายในการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนของไทย อยู่ที่ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
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๔. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยและมีศักยภาพในการป้องกัน 
และแก้ไขภัยคุกคาม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน 
รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนในการป้องกันภัยคุกคาม
ที่อาจผ่านพ้ืนที่ชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ของประเทศไทย และเพ่ิมกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมมากขึ้น สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ให้ผลักดันการพัฒนาจากภายในชุมชนเอง ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาและป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน  
ตามแนวชายแดน 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบบริเวณพ้ืนที่ชายแดน โดยผลักดัน 
การหารือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะ
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบตัดไมแ้ละท าลายป่า ผู้หลบหนีเข้าเมือง และโรคติดต่ออุบัติใหม่  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ จัดท าระบบป้องกันพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดชายแดน โดยให้ความส าคัญ 
กับการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขการกระท าอันผิดกฎหมายของไทย โดยเฉพาะ
บริเวณช่องทางธรรมชาติ 

 

    กลยุทธ์หลักที่  ๒ การยกระดับและพัฒนาจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคาม  
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการสัญจรข้ามแดน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจ การค้า และการสัญจรข้ามแดน และ/หรือเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การยกระดับจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย สินค้า ยานพาหนะ  
และการเดินทางข้ามแดน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการข้ามแดน  
และสามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามที่แฝงมากับการข้ามแดน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน และอาชญากรรม
ข้ามชาติได้ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ หารือร่วมกับประเทศรอบบ้านผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทุกระดับ เพ่ือผลักดันให้มีการยกระดับช่องทางธรรมชาติและจุดผ่านแดน ให้สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับ
ช่องทางธรรมชาติและจุดผ่านแดนของไทย 
 

    กลยุทธ์หลักที่ ๓ การแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน โดยให้สมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์แห่งชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๓.๑ หยิบยกประเด็นการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนระหว่างไทย 
และประเทศรอบบ้านเข้าสู่การหารือและพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการภายใต้กลไกความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในทุกระดับ รวมถึงพิจารณาแนวทางร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดน 
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กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ส ารวจภูมิประเทศในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือสนับสนุนกระบวนการส ารวจ
และจัดท าหลักเขตแดน  

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเขตแดนที่ถูกต้องให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด 
การกระท าที่อาจละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
กระทรวงมหาดไทย 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๔  
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
ความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลที่ส าคัญ 

และความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ค านึงถึงการรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลให้มีความสมดุลและยั่งยืน และการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 
   

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด  
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ 

ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน  

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลในภาพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม อยู่ที่ ๖๙ คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่ช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีองค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
เกี่ยวกับทะเล 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนองค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของกลไกระดับ
นโยบายของประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเลให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น 
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๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการด าเนินการด้านความม่ันคงทางทะเล 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและรักษา
ความมั่นคงทางทะเล ทั้งด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี รวมถึง
ศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ การลาดตระเวน รวมถึงปฏิบัติการทางทะเล 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะ
ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การลักลอบค้าและขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการค้ามนุษย ์
และการโยกย้ายถิ่นฐานทางทะเลแบบไม่ปกติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ เสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ประเด็นทางทะเล โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๑.๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยเฉพาะการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการทางทะเลฉบับต่าง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒   

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ สนับสนุนการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยทางทะเล ทั้งน่านน้ า
ภายในและนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางการเดินเรือ การขนส่งสินค้า ภัยพิบัติและอุบัติภัย
ทางทะเล รวมถึงการด าเนินกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การประมง การพาณิชยนาวี และการขุดเจาะหรือส ารวจแหล่งพลังงานใต้ทะเล 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการประมงและการเพาะเลี้ยงทางทะเลอย่างถูกกฎหมาย

และยั่งยืน เพ่ือรักษาสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและขยะทะเล 
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเล เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์จากทะเลและชายฝั่ง 
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนบริเวณชายฝั่ง 
และเกาะแก่งสามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทะเลได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลต่อปัญหาความ มั่นคง 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๓ การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล และการสร้างความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเล 
กลยุทธ์ย่อยที่  ๓.๑ ผลักดันการจัดตั้ งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลในระยะน าร่อง  

ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับดูแลของรัฐ หรือคลังสมองทางทะเล (Maritime Think Tank) เพ่ือรวบรวม ศึกษา วิจัย  
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดยุทธศาสตร์  
หรือแผนในระดับนโยบาย ทั้งในเชิงสมุททานุภาพ (Sea Power) และสมุททาภิบาล (Ocean Governance) 



 
 

 

- ๔๘ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
ทางทะเล เพ่ือให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความส าคัญ  
ของทะเลในทุกมิต ิ
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
    ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๕  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การลดการก่อเหตุรุนแรงและความสูญเสีย การพัฒนาทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภาพ

ของพ้ืนที ่รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 
   

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุรุนแรงและความสูญเสียลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยุติลงในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัด สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลดลงร้อยละ ๑๐๐ จากปีฐาน ๒๕๖๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 

อันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product : GRP) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพ่ิมข้ึนทุกป ี
 

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย  
ตัวชี้วัด การสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อย 

ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
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๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การเสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ย่อยที่  ๑.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัย การเฝ้าตรวจพ้ืนที่เสี่ยง การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้าน ควบคู่กับการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงให้สามารถ
ป้องกัน สกัดกั้น และยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงและการกระท าความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อนอื่น ๆ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพ้ืนฐานของความจริงใจ สมัครใจ และให้เกียรติ เพ่ือเป็น
ทางออกของความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกระบวนการพูดคุย 
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับ 
ประเด็นการกระจายอ านาจที่เหมาะสมของพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การยกระดับการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ 

ของประชาชน และความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ให้ครอบคลุมการสร้างโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อาศัยการน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมายกระดับ
สินค้าและวัตถุดิบในพ้ืนที่ การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มธุรกิจให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การสนับสนุน
การค้าชายแดนและการลงทุนขนาดใหญ่ รวมทั้งการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดรับกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะธุรกิจฮาลาล การประมง และปศุสัตว์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่างทั่วถึงผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือก
ปฏิบัติ เพ่ือให้การศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบของรัฐ
และเอกชน การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
การส่งเสริมการเรียนและใช้ภาษาไทยควบคู่กับการใช้ภาษาที่หลากหลาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ี 
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาการอ านวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง

การลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและฟ้ืนคืนความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม
และการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้มี 
ความรวดเร็ว เป็นธรรม และครอบคลุมทั่วถึง การเสริมสร้างประสิทธิภาพของมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 



 
 

 

- ๕๑ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
หลากหลาย โดยสนับสนุนการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักศาสนา การสร้างพ้ืนที่กลางและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับประชาชน  
การฟ้ืนฟูและสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ร่วมในพ้ืนที่ที่มีมาตั้งแต่อดีต และไม่มีการแบ่งแยก 
ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ และการประสานความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้อง โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านความมั่นคง 
และด้านการพัฒนาอันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงาน 
อย่างเป็นระบบ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ เสริมสร้างความรับรู้ให้กับสังคมภายในและภายนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างบูรณาการด้วยการป้องกันแก้ไข 
การน าเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม การชี้แจงและท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
และแนวนโยบายของภาครัฐแก่ประชาชนในพ้ืนที่ สังคมนอกพ้ืนที่ และต่างประเทศ ตลอดจนเร่งรัดการชี้แจง 
กรณีที่เป็นประเด็นความห่วงกังวลที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทันท่วงที การเสริมสร้างความตระหนักรู้
ของหน่วยงานภาครัฐต่อประเด็นที่มีนัยละเอียดอ่อนและเป็นที่สนใจของประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การสื่อสารที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

 กลยุทธ์ย่อยที่  ๔.๓ เสริมสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือ 
เชิงสร้างสรรค์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกรอบความร่วมมือและกลไกต่าง ๆ 
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐ และการเสริมสร้าง 
ความไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายองค์การระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่ด าเนินกิจกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๖  
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกต ิ
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การบริหารจัดการผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่มีความเปราะบางด้านความมั่นคง 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึงผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่าง 
คัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาให้มีความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ  
และหลักสิทธิมนุษยชน 

 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลมีจ านวนลดลง และได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีจ านวนการลักลอบหลบหนี 
เข้าเมืองลดลง 

ผลสัมฤทธิ์ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีการจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๓ การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีความเปราะบาง 
และผู้ ได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ   
รวมถึงผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาอย่างเป็นระบบ 
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ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีระบบและมาตรการการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มี  
ความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึง 
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารเพื่อลดผลกระทบต่อความม่ันคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัด การจัดวางระบบป้องกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ในกลุ่มท่ีมีความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึง
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เร่งรัดการจัดท าสถานะบุคคลให้แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ได้รับ 
การส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้ว 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่มีอยู่เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรค 
หรือการขัดกันของกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหาสถานะ 
และสิทธิของบุคคล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสาธารณสุข 
และสิทธิในการท างานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลให้เข้าถึงเป็นไปตามกฎหมายภายใน 
และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี รวมทั้งการมีกองทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการด าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลมัธยฐานเกี่ยวกับสถิติผู้หลบหนีเข้าเมือง 
กลุ่มท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว 

ผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้จัดหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐบาล

ไทย - กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน 
อย่างถูกกฎหมาย  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และประเทศต้นทางในการเร่งรัดก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อาทิ บุตร บิดา 
มารดา และญาติของแรงงานต่างด้าวที่ติดตามเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ท างาน และก าหนดมาตรการเฉพาะ 
ในการจัดการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต้นทาง เพ่ือเร่งรัดการออกหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารแสดงตน 

 



 
 

 

- ๕๔ - 

กลยุทธ์หลักที่  ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความม่ันคง 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และกลุ่มอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๑ เพ่ิมความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองเป็นพิเศษ 
ของกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๒ จัดระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของผู้หลบหนีเข้าเมือง 
และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงและปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
อย่างใกล้ชิด  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ชี้แจงและท าความเข้าใจกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์การระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการด าเนินการของฝ่ายไทยในประเด็นการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเด็น 
ด้านสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน องค์การ
ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือสกัดกั้นและป้องกันการเดินทาง 
เข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงเตรียมพร้อมในการเดินทางกลับมาตุภูมิ หรือการส่งไปประเทศที่สาม โดยค านึงถึง
กฎหมายภายในและหลักสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูล 
คนเข้าเมืองให้ทันสมัยและเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม 
บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้า - ออก และพ านักในประเทศไทย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๖ ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็น
ภูมิล าเนาได ้

 

๔. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
    กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 



 
 

 

- ๕๕ - 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๗  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การยกระดับสถานะและเพ่ิมขีดสมรรถนะของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ให้ได้รับการยอมรับจากสากล 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ การยกระดับสถานะของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ เศรษฐกิจ การบริหาร และการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้ วัด ร้อยละความส าเร็จของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการมนุษย์ร่วมกัน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่ได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  
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๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การยกระดับความเชื่อม่ันการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เร่งรัดการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยมีการด าเนินคดีทางอาญากับ
ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานกับภาคประชาสังคมภายในประเทศ 
และต่างประเทศในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ค้ามนุษย์ทั้งทางอาญาและวินัย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าเข้าและอนุญาตท างานของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ของแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมการตรวจติดตามเฝ้าระวังเรือประมง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๖ เสริมสร้างความเข้าใจ การรับรู้และบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่นานาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๗ เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๘ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้าประเวณี
และบริการทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ จัดท า ปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ 

คณะสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าพนักงานต ารวจ และพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานอัยการและผู้พิพากษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยค านึงถึงบาดแผลทางใจให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็ก 
และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
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กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ ส่งเสริมความร่วมมือการสร้างภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐเพ่ือให้เป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับภาครัฐให้ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์และน าไปสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ ส่งเสริมการด าเนินนโยบายเชิงรุกให้ภาคเอกชนมีการอบรมให้ความรู้ 
กับพนักงานหรือลูกจ้างเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การคุ้มครองความเสียหาย  และการรักษาสวัสดิภาพ 
ในกรณีหากตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๗ พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามการด าเนินงานและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแรงงานในเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต  
การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



 
 

 

- ๕๘ - 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๘  
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การสกัดกั้นยาเสพติด 
และปราบปรามขบวนการการค้ายาเสพติด ตลอดจนการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้เกิดการยอมรับ 
จากสังคม 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง ๘ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน 

ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

เป้าหมายที่ ๒ การสกัดก้ันและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถสกัดกั้นยาเสพติด และ ปราบปราม ท าลายเครือข่ายการค้า 

ยาเสพติดรายส าคัญ ด้วยมาตรการทางทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ คดียาเสพติดที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณที่จับกุมยาเสพติด 

ทั้งประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 

เป้าหมายที่ ๓ ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด 

ผลสัมฤทธิ์ ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ จากปี ๒๕๖๙ ในปี ๒๕๗๐ 



 
 

 

- ๕๙ - 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี

ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้ 

เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน  

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือเป็นกลไกป้องกัน
ยาเสพติด และดูแลประคับประคองกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ทั้งการเสพและการค้า 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนา เสริมสร้างกลไก เครือข่าย
ทางสังคมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนาปัจจัยบวก และควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพ่ือให้สังคมเกิดสภาวะแวดล้อม 
ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ เฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างความรู้เท่าทันยาเสพติดบนพ้ืนที่เสมือน 
(Cyber Space) 

 

    กลยุทธ์หลักท่ี ๒ การลดอุปทานยาเสพติดและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด/องค์กรอาชญากรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดตั้งแต่พ้ืนที่ชายแดนไม่ให้เข้าสู่ 

พ้ืนที่ตอนในของประเทศ และไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบล าเลียงยาเสพติด  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศ 

และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยมาตรการทางทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม 

ตลอดจนด าเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ พัฒนาเทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการใช้

แพลตฟอร์มออนไลน์ในการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติด และประโยชน์ทางเทคโนโลยีในการลักลอบล าเลียงยาเสพติด  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ พัฒนาระบบการข่าวและการแจ้งเตือนข้อมูลเครือข่ายการค้ายาเสพติด 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจับกุมและสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ ลดวงจรค้ายาเสพติดในระดับผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย และลงโทษผู้ต้องหา

คดียาเสพติดรายย่อยตามลักษณะและพฤติกรรมความผิด 
 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การสร้างความสมดุลบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในการบ าบัด ฟื้นฟู และการผนวก 
สู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ลดความเป็นอาชญากรรม ปรับเปลี่ยนมุมมองทางสังคมต่อผู้ที่ติดยาเสพติด
มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการบ าบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือ 



 
 

 

- ๖๐ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ยึดหลักทางสาธารณสุขเป็นแนวทางน าในการลดอุปสงค์ยาเสพติด โดยใช้
ระบบสมัครใจของผู้เสพ รวมถึงการพัฒนาระบบการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ที่ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ โดยมุ่งเน้นป้องกันการกลับมาติดยาเสพติดซ้ า 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ เสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของผู้เสพยาเสพติด ภายหลังการเข้ารับ 
การบ าบัดให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข มีศักดิ์ศรีบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน และไม่ถูกตีตราหรือ 
เลือกปฏิบัติ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ เสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านยาเสพติด ทั้งการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดฟ้ืนฟูกับองค์การระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๔.๒ พัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ เสริมสร้างการใช้กลไกคณะท างานร่วมด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริม 
ความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ายาเสพติด
ระหว่างประเทศ 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
    กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 



 
 

 

- ๖๑ - 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๙  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่ส าคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระท า 

ของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และ/หรือ เป็นภัยซ้ าซ้อน ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
และยั่งยืน  

 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย การยกระดับการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่ส าคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจาก 

การกระท าของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และ/หรือ เป็นภัยซ้ าซ้อน (Compound Hazards) ไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที ่๑ อัตราการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร 

๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
ตัวชี้วัดที่ ๓ อัตราการเสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (อัคคีภัย) ต่อประชากร 

๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

(เฉพาะภัยธรรมชาติ ๔ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และสึนามิ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๘  
ของการเกิดภัยดังกล่าวทุกปี 

 

๔. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ ๑ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และป้องกัน 
ความเสี่ยงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงภัยซ้ าซ้อน โดยเฉพาะอุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  
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สึนามิ และอัคคีภัย หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ อาทิ ภัยจากสารเคมีรั่วไหล และปัญหาน้ ามันรั่วไหลในทะเล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาระบบคลังข้อมูลความเสี่ยงสาธารณภัยแห่งชาติให้ทันสมัย 
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การประสานแลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันด้วยเทคโนโลยี เพ่ือน ามาวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง 
การแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการรับรู้และตระหนักรู้การจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น ความล่อแหลมในพ้ืนที่ 
และประเมินสภาพความเปราะบางท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสากล โดยให้ความส าคัญกับการระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่ประสบภัย การให้  
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะของประเทศ การจัดการพ้ืนที่ 
ตามระบบผังเมือง ระบบประกันภัย การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพและศู นย์พักพิงชั่วคราว  
การบริหารความต่อเนื่อง โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้วย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร และอ่ืน ๆ  

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๖ ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งสถาบันด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพให้มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะ
ด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตลอดจนยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๗ ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 
และการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
และความม่ันคง  

 

    กลยุทธ์หลักที่ ๒ การจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ เสริมสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน โดยเร่งกระบวนการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย การใช้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และการใช้วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เป็นระบบมาตรฐานหลักสากล และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และการฟื้นฟูบนฐานข้อมูลความเสียหายและความต้องการของประชาชน 
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กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มีแนวโน้มขยายขอบเขตไปสู่การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้น
ไปให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๔ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก (Data Analytics and Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้และการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนภัยของชุมชน
และประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
    กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๐  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น 
ประเทศไทยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การยกระดับมาตรฐานรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และลดการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการป้องกัน รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานระดับชาติ กลุ่มภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

และระดับหน่วยงานมีความพร้อมและมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่เท่าทันเหตุการณ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมีกลไกและแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ตัวชี้ วัดที่ ๑ การพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวชี้วัดที่ ๒ การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดท าหรือพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ สถิติคดีเก่ียวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
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๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพของกลไกและหน่วยงานระดับชาติ ศูนย์ประสาน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (National Computer Emergency Response Team: 
NCERT) และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ (Sectorial CERT) โดยมีการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแก้ไขเหตุการณ์ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง รักษาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ บูรณาการความร่วมมือภายในประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร 
พลเรือน และต ารวจ ภาคเอกชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพ่ือป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ รวมถึงสงครามไซเบอร์ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรอง และความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยง รวมถึงรับมือกับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
ได้อย่างทันท่วงท ี

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๖ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่องค์กรและบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ไซเบอร์เป็นช่องทาง 
ในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๑ พัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาการเฝ้าระวังความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ การแจ้งเตือน
เพ่ือลดความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงการติดตาม วิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล 
ตลอดจนพัฒนาการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 



 
 

 

- ๖๖ - 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์
ร่วมกัน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ เสริมสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาขีดความสามารถแก่องค์กร 
และบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
    ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 



 
 

 

- ๖๗ - 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
    ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย มีขีดความสามารถในการตอบโต้ และมีศักยภาพ 
ในการฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 
   

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย 

ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีขีดความสามารถในการเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยก่อการร้ายเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด การด าเนินการมาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชิงป้องกันภัยก่อการร้าย  อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานสามารถระงับเหตุจากการก่อการร้ายได้ทันการณ์ และลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด 
ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพของระบบที่ตอบสนองต่อการระงับเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 

และควบคุมสถานการณ์การก่อการร้าย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยมศีักยภาพในการฟื้นตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่สภาวะปกติ  
ผลสัมฤทธิ์ เหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพ้ืนที่ประสบภัยจากการก่อการร้ายมีการฟ้ืนตัวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว และปลอดภัยกว่าเดิม 

ตัวชี้วัด การวางระบบฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ และสามารถ
ฟ้ืนฟูจากเหตุก่อการร้ายได ้
 
 
 



 
 

 

- ๖๘ - 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย 

 กลยุทธ์ย่อยที่  ๑.๑ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองด้านการก่อการร้าย  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ เพ่ือเอ้ืออ านวย 
ให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๒ ป้องกันการเดินทางผ่านเข้าและออกของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ  
โดยเสริมสร้างการบริหารจัดการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
ให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ รับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะการป้องกันและยับยั้งแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความความรุนแรง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญและพ้ืนที่เปราะบาง โดยเฉพาะการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ส าคัญ และบุคคล 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๖ จัดท าระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การก่อการร้ายระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๗ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการในกรอบนโยบายและกรอบกฎหมาย พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันภัยก่อการร้าย  

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การเสริมสร้างการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนากลไกการรับมือขณะเกิดเหตุก่อการร้ายให้เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ

บุคคลแรกหรือหน่วยงานแรก (First Responder) ที่ต้องเข้าถึงท่ีเกิดเหต ุ 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีที่เกี่ยวข้องกับ

การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแลกเปลี่ยน 

และพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ต่อ 

เหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การเสริมสร้างการฟื้นตัวภายหลังเกิดเหตุวิกฤตก่อการร้ายให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๑ ฟ้ืนฟูระบบการท างานของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่ได้รับความเสียหาย 

หรือผลกระทบจากการก่อเหตุก่อการร้าย เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติประจ าวันได้โดยเร็วท่ีสุด  



 
 

 

- ๖๙ - 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๒ จัดท า พัฒนา วางระบบกลไก และหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหาย 
ความต้องการความช่วยเหลือ และด าเนินการการเยียวยาแก่เหยื่อ ครอบครัวของเหยื่อ และผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการก่อเหตุก่อการร้าย  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความความรุนแรง ผู้ที่เคยได้รับการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่ง 
ที่นิยมความความรุนแรง และผู้เคยกระท าผิดฐานการก่อการร้าย 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
    ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 



 
 

 

- ๗๐ - 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๒  
การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ  
 

๑. จุดมุ่งเน้น 
ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทน า 

ในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  รวมทั้งรักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริ เวณลุ่มน้ า โขง  
และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๔ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเด็นการต่างประเทศ 
แผนย่อยที่ ๑ แผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญ 

เชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของไทยอย่างมีดุลยภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และแสดงท่าทีอย่างเหมาะสม 

ผ่านกลไกความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของไทย 
ตัวชี้วัด ประเทศไทยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอกับ ๔ กลุ่มประเทศเหล่านี้ อย่างน้อยกลุ่มละ  

๑ ครั้งต่อปี ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มท่ี ๒ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย 
กลุ่มที่ ๓ จีนและรัสเซีย กลุ่มที่ ๔ ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์กับไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และอิสราเอล 

 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีบทบาทน าในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ผลสัมฤทธิ์ ข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติร่วมกันของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน

เรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่ส าคัญในภูมิภาค 



 
 

 

- ๗๑ - 

ตัวชี้ วัด  ความส าเร็จของไทยในการผลักดัน ให้ข้อเสนอในประเด็นความมั่นคงที่ ไทย 
ให้ความส าคัญปรากฏในเอกสารผลลัพธ์การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุ โสขึ้นไปของกลไกภายใต้ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน อย่างน้อย ๑ ฉบับต่อปี 

 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสามารถรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน 

ผลสัมฤทธิ์ การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และประเทศ
รอบบ้านของไทย 

ตัวชี้ วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนลุ่มน้ าเชิงรุกระดับภูมิภาค (Proactive 
Regional Planning) เพ่ือบริหารทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้ วัดที่ ๒ ไทยสามารถจัดท าผลลัพธ์ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม  
(key deliverables) ในกรอบหรือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างน้อยปีละ ๓ ประเด็น หรือ ๑๕ ประเด็น 
ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

๓. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศส าคัญทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ทบทวนและก าหนดแนวทางท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ  
ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญทางยุทธศาสตร์ และประเทศที่มีบทบาทด้านการเมือง ความมั่นคง 
การทหาร และเศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาค เพ่ือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของไทย และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์ด้านความม่ันคงระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ รักษาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศหรือกลุ่มประเทศ 
ที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ไทยสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา
ดุลยภาพระหว่างประเทศของไทยได้ทันท่วงที 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งหรือขับเคลื่อนกลไกหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย 
กับประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การเสริมสร้างบทบาทน าของไทยในประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ เสริมสร้างบทบาทน าที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษาสันติภาพและ 

การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพ่ือเสถียรภาพความมั่นคงของอาเซียน  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ เสริมสร้างบทบาทของน าของไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทย และเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค โดยผลักดันความร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามระดับภูมิภาค อาทิ ประเด็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ  ประเด็น 
การต่อต้านยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ประเด็นหมอกควันข้ามแดน และประเด็นโรคติดต่ออุบัติใหม่  



 
 

 

- ๗๒ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ด าเนินการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกันระหว่างไทย 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ เสริมสร้างศักยภาพปฏิบัติการทางทหารร่วมกับอาเซียนในภารกิจที่มิใช่
ด้านสงคราม อาทิ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster 
Relief: HADR) การแพทย์ทหาร (Military Medicine: MM) และการต่อต้านก่อการร้าย (Counter Terrorism: CT) ผ่าน
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือและข้อมูลร่วมกัน  

 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศรอบบ้าน  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ เสริมสร้างบทบาทน าของไทยในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือ  
ที่สร้างสรรค์ และความยั่งยืนร่วมกัน อันส่งผลให้อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเป็นอนุภูมิภาคแห่งความร่วมมือ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๒ ผลักดันกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขประเด็นความมั่นคงที่ส าคัญ อาทิ ประเด็นการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยาเสพติด ประเด็นการค้ามนุษย์ และประเด็นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคระบาดข้ามพรมแดน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง เพ่ือสร้างดุลยภาพที่สร้างสรรค์และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมถึง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านภายใต้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ทุกระดับ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และใช้ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และสมาคมมิตรภาพ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 

 

  

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
กระทรวงการต่างประเทศ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๓  
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การเตรียมความพร้อม และเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์รองรับ  
ภาวะวิกฤต 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ๕ ด้าน 

ประกอบด้วย ๑) โรคติดต่อและการระบาด ๒) โรคและภัยที่เกิดจากสารเคมี ๓) โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ ๔) โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บและอุบัติภัย และ ๕) โรคและภัยสุขภาพอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุขกับทุกภาคส่วน รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและระดับภูมิภาค มีแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้ง ๕ ด้าน ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การฝึกซ้อมเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นประจ าทุก ๒ ปี 
 

เป้าหมายที่ ๒ ระบบสาธารณสุขมีศักยภาพการเผชิญเหตุและการบริการด้านการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จัดการภัยคุกคามสุขภาพ 

และดูแลประชาชนเมื่อเกิดภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จของการมีระบบรองรับการบริหารจัดการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจ

วินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับเขตสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ได้แก่ ๑) เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการ
เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤตในภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ และ ๒) เขตสุขภาพมีระบบบริหารจัดการ



 
 

 

- ๗๔ - 

ทรัพยากรทางการแพทย์ การส ารองยา และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๒ เดือน เพ่ือให้
สามารถเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ เขตสุขภาพมีแนวทางการระดมสรรพก าลังบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนยามวิกฤต  
ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ มูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 
ตัวชี้ วัดที่ ๒ การจัดท าข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ 

(Resource Mapping) ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจ าทุก ๒ ปี  
 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับ  

ภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๑ วางแผนและด าเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพท้ัง ๕ ด้านแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ สร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข

รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้ง ๕ ด้าน 
กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๔ เสริมสร้างสวัสดิภาพและมาตรการคุ้มครองแก่บุคลากรการแพทย์เพ่ือลด

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้อง

กับกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก 
 

กลยุทธ์หลักท่ี ๒ การพัฒนาระบบและบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข เพื่อความเป็นเอกภาพของการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมศักยภาพของระบบวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการจัดการ

ทรัพยากร รวมถึงระบบส ารองเวชภัณฑ์ให้สามารถเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาเครือข่ายและกลไกเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในสังคม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 



 
 

 

- ๗๕ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่บนแนวทางท่ีทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ เตรียมแผนฟ้ืนฟูหลังการเกิดภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่
ร่วมกับทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและผลิตยา รวมถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์
ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๑ ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตยา และอุตสาหกรรมทางการแพทย์
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มั่นคงสามารถผลิตยาและ
เวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินได้  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนา ยาและอุตสาหกรรมทาง 
การแพทย์ครบวงจรในประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๔ จัดท าระบบฐานข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรเพ่ือการเผชิญเหตุยามฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน

และโรคติดต่ออุบัติใหม่เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ระดับสากล 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
    กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 



 
 

 

- ๗๖ - 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๔   
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมทั้งการบูรณาการ

ทรัพยากรของประเทศเพ่ือใช้ในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง 
แผนย่อยที่ ๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ 
เป้าหมาย กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 
   

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมส าหรับการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือ ใช้ในกรณ ี

ที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความพร้อมในการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในกรณีที่ประเทศ

เผชิญกับภัยคุกคาม รวมถึงเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ 
ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพร้อมของทรัพยากร 

ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ส าหรับการระดมทรัพยากรในกรณีที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
ร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
ผลสัมฤทธิ์ กลไกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการตอบสนอง ระงับเหตุ และควบคุม

วิกฤตการณ์ระดับชาติ เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

๔. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคาม และวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ จัดท า ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการเมื่อประเทศเผชิญกับ
ปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ 



 
 

 

- ๗๗ - 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ 
และระดับปฏิบัติการ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหา 
ภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๑.๓ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี   
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับมาตรฐานสากล  
ทีเ่กี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและการบริหารวิกฤตการณ์  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ทั้งในก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรทุกประเภท เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้แบบทันเวลา เพ่ือให้สามารถรองรับภัยคุกคามและวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน ด้วยการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มี 
การผลิตและใช้พลังงานทดแทนในประเทศ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ า 
รวมถึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้การใช้พลังงานนิวเคลียร์  ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงาน 
กับต่างประเทศ และส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการวิจัยด้านพลังงานน าไปสู่การสร้างความตระหนักรู้การใช้พลังงาน  
แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน รวมทั้งให้มีการจัดเตรียมแผนเตรียมพร้อมและแผนบริหาร
วิกฤตการณ์ความมั่นคงด้านพลังงาน เพ่ือไม่ส่งผลต่อการขาดแคลนพลังงานในประเทศตั้งแต่ในภาวะปกติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๖ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการมีอาหารที่เพียงพอ 
ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะมีคลังอาหารส ารอง 
กรณีฉุกเฉิน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งให้มีการจัดเตรียมแผน
เตรียมพร้อมและแผนบริหารวิกฤตการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร เพ่ือไม่ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในประเทศ
ตั้งแต่ในภาวะปกต ิ

 

    กลยุทธ์หลักที่ ๒ การจัดการทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีความจ าเป็น 

ในการรองรับเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ และจัดหาทรัพยากรให้มี 
ความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาและบัญชีทรัพยากร ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนากลไก ระบบการสั่งการ และการบูรณาการในการระดม จัดสรร  
และถ่ายโอนทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่
ภาวะวิกฤตระดับชาติได้อย่างทันท่วงที 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และฝึกทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ เพ่ือให้บุคลากร  
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างสม่ าเสมอ 
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ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และทักษะที่ส าคัญ 

 

    กลยุทธ์หลักที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ก าหนด ทบทวน และพัฒนาหลักเกณฑ์หรือแนวทางการวิเคราะห์ 

และประเมินระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม รวมถึงการเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติของประเทศ เพ่ือใช้เป็น  
กรอบในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ จัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผน คู่มือ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติในการ 
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินและติดตามสถานการณ์ 
ที่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะวิกฤตการณ์ระดับชาติ การแจ้งเตือนภัย การประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
และผู้ปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ ไปสู่ 
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ ยกระดับการบูรณาการส าหรับบริหารจัดการภัยคุกคามในทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ผ่านการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๕ จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน  
และระดับท้องถิ่นเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๕  
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
    การยกระดับระบบงานข่าวกรองแห่งชาติในการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
พร้อมทั้งขยายเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือสนับสนุนงานข่าวกรอง และการวางระบบงานข่าวกรองเพ่ือป้องกันภัยคุกคาม
ที่ส าคัญ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  เป้าหมายที่ ๓ กองทพั หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ 
เป้าหมาย หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน  
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย การยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือนสถานการณ์

ทีม่ีความเสี่ยงอันจะน าไปสู่ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ 
ผลสัมฤทธิ์ กลไกระดับนโยบายของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น ารายงานข่าวกรอง 

ที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองที่มาจากเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ รายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป)  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวชี้วัดที่ ๒ การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังตามประเด็นความมั่นคงส าคัญ/พ้ืนที่ความมั่นคงภายใน 
ประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ ภายในปี ๒๕๗๐ 
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๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาการประเมินสถานการณ์ความม่ันคงเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว   

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว 
และจัดท ารายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) ในการประกอบ 
การตัดสินใจเชิงนโยบายให้เท่าทันพลวัตรของบริบทด้านความมั่นคง  
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับ
บุคลากรในประชาคมข่าวกรองให้สอดรับกับระบบ วิธีการ และกลไกที่ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์
ด้านการข่าวในระยะยาว 
 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐให้เข้ามา 
เป็นหุ้นส่วนด้านการข่าวกรอง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพ่ือให้ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนที่เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็นความมั่นคงส าคัญ 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจงานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายด้านการข่าวนอกภาครัฐ ให้มี 
ความตระหนักรู้ และน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การเชื่อมโยง บูรณาการ และแจ้งเตือนข้อมูลด้านการข่าวเพื่อรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการข่าวให้สามารถแจ้งเตือน 
ภัยคุกคาม และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบ กลไก การเชื่อมโยง และการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว  
เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ           
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๖  
การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การจัดท าและเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงขนาดใหญ่เชิงดิจิทัลให้สามารถน าไปใช้ประกอบ 

การตัดสินใจเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๕ แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

เป้าหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคง 

สามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงระดับชาติ 
ผลสัมฤทธิ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงเพ่ือใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ตัวชี้วัด จ านวนของประเด็นความมั่นคง และประเด็นศักยภาพความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่น ามาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ ๒ ประเด็น 

 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคงเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามแพลตฟอร์ม ส าหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ จัดท าบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงตามประเด็นความมั่นคงและประเด็น
ศักยภาพความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ ก าหนดโจทย์ประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง ภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นประเด็นส าหรับ 
การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ จัดท าระบบเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ส าหรับแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 
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กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ จัดท าแผน หรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความร่วมมือหรือความตกลงส าหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน  

และแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความม่ันคงตามหน้าที่อ านาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ จัดท าธรรมภิบาลข้อมูลและต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

พร้อมทั้งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถด้านดิจิทัล รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗  
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ 
 

๑. จุดมุ่งเน้น  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลเพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยขยายแนวคิดของการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม 
 

๒. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ประเด็นความม่ันคง  
แผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ 
 

๓. เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมายระดับต าบลที่มีปัญหาความม่ันคงส าคัญเร่งด่วนลดลง  

ผลสัมฤทธิ์ พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และชุมชนมีความเข้มแข็ง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลทั้งประเทศตามที่จังหวัดประกาศมีปัญหาความมั่นคงส าคัญ
เร่งด่วนลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

๔. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายระดับต าบลให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
ด้านความมั่นคงในเชิงพ้ืนที่ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ ร่วมคิดร่วมท า ช่วยเหลือ เกื้อกูล
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนในพ้ืนที่เป้าหมาย
ระดับต าบล โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานประเด็นที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคง 
ทางชายแดน ความมั่นคงทางทะเล ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด สาธารณภัย ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตลอดจนประเด็นความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ส าคัญ อาทิ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ในพ้ืนที่ ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
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 กลยุทธ์ย่อยท่ี ๑.๓ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะในระดับต าบลที่มีขอบเขต
ของปัญหาความมั่นคงเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกับจังหวัดใกล้เคียงที่ปรากฏปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนและไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยกลไกระดับจังหวัดเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ 
 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การบริหารจัดการความม่ันคงเชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ จัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ตามท่ี

สภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้เกิดการขยายผลแนวคิดการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
และแผนต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยบูรณาการกลไกให้มี 
ความเป็นเอกภาพ และให้ประสานการด าเนินงานทั้งในระดับนโยบายส่วนกลางและระดับจังหวัด เพ่ือก าหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่เก้ือกูลกันในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมายเดียวกัน 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างแนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของ 
ภัยคุกคามความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ โดยมีหลักเกณฑ์กลางตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดในการประเมิน
สถานการณ์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคงดังกล่าว และใช้ประโยชน์ในการประมวลผล 
หาพ้ืนที่เป้าหมายเร่งด่วน 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ ให้สามารถด าเนินงานอย่างถูกต้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ย่อยท่ี ๒.๕ พัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างความม่ันคงเชิงรุกในระดับพื้นที่ ทั้งภาครัฐ 
และนอกภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานการด าเนินการ และสะท้อนความต้องการจากระดับพ้ืนที่ 
สู่ระดับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และปัญหา
อุปสรรค เพ่ือให้การประมวลผลในภาพรวมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และรอบด้าน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน 

 

๕. หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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ส่วนที่ ๕ 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
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๑. ภาพรวมของการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ 

รองรับการด าเนินการแผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยเป็นนโยบายและแผนการขับเคลื่อน 
ของประเทศในมิติด้านความมั่นคงในเชิงลึกให้เห็นผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในห้วง ๕ ปี (เป้าหมาย
ระยะปานกลาง) และใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงนโยบายควบคู่ไปกับการด าเนินการร่วมกับแผนระดับที่ ๒ ที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ให้มีการขับเคลื่อนไปในคราวเดียวกัน  
โดยให้หน่วยงานของรัฐน าไปจัดท าแผนระดับที่ ๓ ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... (แผนด้านความมั่นคง 
เฉพาะเรื่อง) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ ๕ ปี และรายปี) หรือแผนอื่น ๆ ที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ โดยจะต้อง
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปเป็นแนวทางการจัดท าและขับเคลื่อนให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในห้วงระยะเวลา ๕ ปี  

การจัดท าแผนระดับที่  ๓ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะเป็นกลไกส าคัญในการแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปีงบประมาณ และห้วง ๕ ปี อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนด
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Whole- of - 
Government Approach) และ แนวทางบูรณาการการท างานที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม (Whole- of -
Society Approach) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวม จึงก าหนดให้มีการบูรณาการทั้งในเชิงโครงสร้าง 
และกลไก การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงให้การด าเนินการมีทิศทาง  
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนที่ชัดเจน  
ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย รวมทั้งให้น านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นกรอบทิศทางการจัดสรรงบประมาณภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จึงน า 
หลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) มาใช้ในกระบวนการท างานให้เป็นระบบมากขึ้น 
ตามแนวทางวงจรนโยบายให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล  
 ยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน  
“ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” โดยครอบคลุมการด าเนินงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (PLAN) ให้กลไกการบริหารจัดการ ทั้งเชิงแผนยุทธศาสตร์และ 
เชิงภารกิจ วางแผนร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
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หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยน าสาระส าคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลสัมฤทธิ์ของ ๑๗ นโยบาย
และแผนความมั่นคง ไปถ่ายทอดในการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และวางแผนจัดท าค าของบประมาณตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒.๒ การปฏิบัติ (DO) ให้กลไกการบริหารจัดการ ทั้งเชิงแผนยุทธศาสตร์และเชิงภารกิจ ด าเนินการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และหน่วยงานของรัฐ 
จัดท าแผนระดับที่ ๓ ตามภารกิจที่รับผิดชอบรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ต้องมีการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ด้วยการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในทุกกระบวนการของวงจรหลักการบริหารงานคุณภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยประสานงานกลาง (Focal Point) เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อน ๑๗ นโยบายและแผน
ความมั่นคง ผ่านการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลส าเร็จขั้นต้นของการแปลงนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (CHECK) ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน ด าเนินการประมวลข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในภาพรวม เพ่ือเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ให้กลไกการบริหารจัดการเชิงแผนยุทธศาสตร์รับทราบ 
หรือพิจารณา โดยอาจน าข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือช่องทางรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ 
หรือต้องเร่งแก้ไขให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินการประจ าปี/แผนงบประมาณ  
โดยขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ห้วงส าคัญ ดังนี้  

๒.๓.๑ การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการรอบ ๖ เดือน เพ่ือติดตามประเมินผลในระหว่าง 
ที่แผนงานและโครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการ เพ่ือตรวจติดตามว่าการด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กรอบระยะเวลา และการส ารวจปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลให้การด าเนินการล่าช้าหรือไม่
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

๒.๓.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานรายปี และราย ๕ ปี เป็นการประเมินผลว่าแผนงาน
และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จสามารถบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
ทั้งในระหว่างและหลังจากสิ้นสุดแผน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง  
ของบริบทความมั่นคงที่เกิดเนื่องมาจากการด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตลอดจนความสามารถในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งนี้ การรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ให้สาธารณชนรับทราบ และจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นประโยชน์  
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน 
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๒.๔ การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการด าเนินงาน (ACT) ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานให้สภาความมั่นคงแห่งชาติรับทราบ ส าหรับกรณีที่สถานการณ์ของโลก 
หรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หรือการปรับรายละเอียดของ 
กลไกการบริหารจัดการ หรือการขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่อ านาจต่อไป 

 
 

๓. กลไกการบริหารจัดการ  
กลไกการบริหารจัดการมีความส าคัญในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: PDCA) 
ทั้ง ๔ ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”  
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๓.๑ สภาความม่ันคงแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน) เป็นกลไกหลัก
ในการก ากับและติดตามการด าเนินการในภาพรวมของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

 

๓.๒ กลไกแผนงานยุทธศาสตร์ความม่ันคง เป็นกลไกหลักส าคัญที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามหลักความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล โดยถ่ายทอดแผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนระดับที่ ๒ (แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นความมั่นคง และ ประเด็นการต่างประเทศ) ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓  
(แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) เป็นกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และเชื่อมโยงกับกลไกอ่ืน ๆ ด้านความมั่นคง 

๓.๒.๒ ระดับส่วนกลาง คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความม่ันคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย เป็นประธาน) เป็นกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม และการรายงานผล 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีความเหมาะสมและเป็นเอกภาพ โดยมีการบูรณาการกลไก
การด าเนินการระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และ นโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยรายงานผลเสนอคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ๕ คณะย่อย ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ  (เลขาธิการ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน) 

๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง (เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน) 

๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ (ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน) 

๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคง 
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน) 

๕) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง 
แบบองค์รวม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน) 

๓.๒.๓ ระดับพื้นที่ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการบริหารแผนพัฒนา 
ในระดับพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
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๑) กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานบูรณาการส าคัญในการเสนอแผนหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ รองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้กลไกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ซึ่งจะส่งผล 
ต่อการถ่ายทอดไปสู่การจัดท าและประสานแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่เป็นลักษณะแผนเดียวกัน (One Plan) ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน) ระดับต าบล (แผนชุมชนระดับต าบล/แผนพัฒนาต าบล) ระดับอ าเภอ 
(แผนพัฒนาอ าเภอ) ระดับจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/การจัดท า 
และบริหารงบประมาณจังหวัด) และระดับกลุ่มจังหวัด (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัด/การจัดท าและบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัด) รวมถึงประสานกับส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รับผิดชอบการจัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พร้อมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นกลไกหลักส าคัญที่เป็น
แกนกลางในการผลักดันแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่  

๓) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความม่ันคงจังหวัด เป็นกลไกสนับสนุนในการให้ 
ข้อเสนอแผนและบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สนับสนุนและสอดประสานกันในพ้ืนที่เป้าหมาย
ด้านความมั่นคงของจังหวัด โดยทุกจังหวัดมีกลไกคณะอนุกรรมการดังกล่าวที่มีองค์ประกอบ อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวดั
ที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคหรือจังหวัด ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเลภาคหรือจังหวัด ภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคม 

 

๓.๓ กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจความม่ันคง  เป็นกลไกขับเคลื่อนด าเนินการของ
หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในแต่ละประเด็นความมั่นคงหรือประเด็นศักยภาพความมั่นคงภายใต้นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การจัดท าและขับเคลื่อนแผนระดับที่ ๓  
รวมทั้งกรณีมีเรื่องส าคัญท่ีเห็นควรเสนอให้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติตัดสินใจ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ระดับนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลไก ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ค าสั่งสภาความม่ันคงแห่งชาติ อาทิ คณะกรรมการนโยบาย

ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการประสานงาน
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง 

๒) คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ   
อาทิ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ และ คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 

๓.๓.๒ ระดับส่วนกลาง  
๑) หน่วยงานของรัฐระดับส่วนกลาง ให้หน่วยงานระดับทรวงและกรม แปลงนโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ การถ่ายทอดนโยบายและ
แผนความมั่นคงที่มีภารกิจรับผิดชอบ การจัดท าแผนระดับที่ ๓ มาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
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๒) คณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อ 
ความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ  
หรือ พิจารณาเรื่องเก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย 

๓.๓.๓ ระดับพื้นที่ คือ หน่วยงานของรัฐระดับภูมิภาค จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
หน่วยงานและ/หรือกลไกในระดับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 

๓.๔ กลไกอ านวยการที่มีภารกิจความม่ันคงในพื้นที่ เป็นกลไกอ านวยการ ประสานงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในภารกิจความมั่นคงในพ้ืนที่ ประกอบด้วย กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในภาค กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด คณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
และคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

 

๓.๕ กลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล เป็นกลไกที่มีหน้าที่
อ านาจและความรับผิดชอบตามกฎหมายและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

 

๓.๖ หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน  
๓.๖.๑ หลักเกณฑ์พิจารณาก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 

๑) ก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนในทุกนโยบายและแผน
ความมั่นคง จ านวน ๑ หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

๒) สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่อ านาจของหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญหรือความรับผิดชอบ
โดยตรงในแต่ละประเด็นความม่ันคงหรือประเด็นศักยภาพความมั่นคง หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

๓) เป็นหน่วยงานของรัฐ อันหมายรวมถึงหน่วยงานในก ากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
กรณีเป็นส่วนราชการให้ระบุเป็นระดับกระทรวง ยกเว้นกรณีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงหน่วยเดียว หรือมีส่วนส าคัญ
อย่างชัดเจนให้ระบุเป็นระดับกรมหรือเทียบเท่า  

๔) เป็นหน่วยงานเดียวกับ “แนวความคิดในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” 
ตามที่ปรากฏในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบ 
ให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้ นโยบายและแผน
ความมั่นคงที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นประเด็นที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง จึงพิจารณาหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่อ านาจ
รับผิดชอบส าคัญต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน 
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๓.๖.๒ การแบ่งมอบความรับผิดชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

รับผิดชอบบูรณาการ 
คณะที่ ๑ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑ 

การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

คณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๓ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 

กระทรวงมหาดไทย 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๔ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๕  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๖ 
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๗ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๘ 
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม  
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด) 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๙ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย  
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๐ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๓ 
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๗ 
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

คณะที่ ๓ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
             ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
รับผิดชอบบูรณาการ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๒ 

การปกปอ้งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพ 
การป้องกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหม 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๔ 
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๕ 
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

คณะที่ ๔ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน 
              และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๒ 
การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

คณะที่ ๕ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง 
              แบบองค์รวม 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๖ 
การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

 

๓.๖.๓ แนวทางการด าเนินการ 
๑) เป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงานกลางเพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนติดตามความคืบหน้า 

การด าเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์ขั้นต้นให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
๒) อาจพิจารณาใช้กลไกที่มีหน้าที่อ านาจสอดคล้องกับประเด็นตามที่ได้รับมอบหมาย  

เพ่ือให้เป็นกลไกกลางในการประสานขับเคลื่อนภารกิจและบูรณาการการปฏิบัติ  
๓) หากมีประเด็นที่ต้องการรับการสนับสนุนเชิงนโยบายให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ

บูรณาการขับเคลื่อนประสานส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา  
๔) การรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการรอบ ๖ เดือน และรายปี ให้หน่วยงานเจ้าภาพ

บูรณาการขับเคลื่อนพิจารณาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
กลไกความมั่นคงเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง และ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยแจ้งให้
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือประมวลผลในภาพรวมเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 

๕) การก าหนดหน่วยงานสนับสนุนในระยะต่อไปให้หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการขับเคลื่อน 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๔.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  

ความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ 

๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย  
และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
มีแนวทางและกลยุทธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน ในระดับนโยบาย กระทรวง กรม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความส าคัญและความมุ่งหมายของนโยบาย จุดเน้น
ส าคัญที่ควรเร่งด าเนินการ กลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินการทั้ง เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้สามารถ
สะท้อนการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Value Chain Thailand) รวมทั้งน าไปเป็นหลักการจัดล าดับ
ความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการและการด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมด้านทรัพยากร สามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และสถานการณ์ความม่ันคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความพร้อม 
ด้านงบประมาณที่เพียงพอและสามารถด าเนินการให้เกิดผลอย่างคุ้มค่า ด้านบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติในการพัฒนาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมไปถึงการมีบุคลากรที่เข้าใจ
บริบทงานความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการ โดยพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัว บนพ้ืนฐานของการบูรณาการงานให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติ และสร้างภาคีความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพ่ือมุ่งรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
ในเชิงรุก โดยมีการติดตามและประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 

๔.๕ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานหรือ
โครงการดังกล่าวต่อส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
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อ านาจในการจัดท างบประมาณน าความเห็นดังกล่าวไปประประกอบการพิจารณาด้วย โดยแผนงานหรือโครงการ
ใดจะถือเป็นแผนงานหรือโครงการเรื่องส าคัญให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๔.๖ การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งภาครัฐ (ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ผ่านกลไก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือกลไกรูปแบบอ่ืนภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น
จัดตั้งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมโดยสนับสนุนข้อมูลหรือทรัพยากร
ด้านต่าง ๆ ต่อการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างแท้จริง 

๔.๗ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
สามารถด าเนินการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และแผนงานหรือโครงการ เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ  
เพ่ือสนับสนุน อ านวยการ หรือประสานการด าเนินการที่จ าเป็น รวมทั้งให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเร่งรัดหรือปรับปรุง
การด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เห็นว่าการด าเนินงานใดของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ให้เสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี  
หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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กระบวนการจัดท า 
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กระบวนการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

๑. การก าหนดเค้าโครงและกรอบทิศทาง  
๑.๑ หลักการ ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมา (ฉบับแรกที่มีการเผยแพร่  

อย่างเป็นทางการ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔) จนถึงฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และ (ร่าง) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมทั้ง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาที่มีจุดเด่นการก าหนดขอบเขตและชี้เป้าประเด็น
ความมั่นคงที่ต้องด าเนินการภายใน ๔ ปี สหราชอาณาจักรที่มีแนวคิดการจัดล าดับความส าคัญของประเด็น 
ความมั่นคง เป็นต้น 

๑.๒ วิธีการ ด าเนินการโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีการหารือภายในหน่วยงาน  
และน าเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พิจารณาเห็นชอบ  

๒. การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและผลกระทบด้านความม่ันคง  
๒.๑ หลักการ วิเคราะห์ความส าคัญของภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทยที่ส่งผลต่อ

ความมั่นคงแห่งชาติ การประเมินขีดความสามารถของประเทศเพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ  รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยเฉพาะ 
ผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวโน้มสถานการณ์ในระดับโลก ท าให้กรอบการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้านการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์   
เพ่ือประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในห้วง ๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๒.๒ วิธีการ แบ่งออกเป็น ๑) ส ารวจเอกสาร ได้แก่ แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์
ความมั่นคงในรอบ ๕ ปีของคณะที่ปรึกษาการข่าวจากการประมวลข้อมูลโดยส านักข่าวกรองแห่งชาติ และกองประเมิน
ภัยคุกคามของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ งานวิจัยของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ และบทความทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้อง ๒) ประชุมหารือและขอรับข้อมูลสนับสนุนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ภาควิชาการ  
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ภาคการเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และ ๓) หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกลไก 
และหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะที่ปรึกษาของ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอทางวิชาการ เพ่ือเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนด้านความมั่นคง และ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยคุกคามและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความม่ันคง  
๓.๑ หลักการ สังเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความเสี่ยงและโอกาส โดยใช้หลักการประเมินความเป็นไปได้ 

และผลกระทบ จึงก าหนดประเด็นความม่ันคงที่พิจารณาบนพ้ืนฐานผลประโยชน์แห่งชาติ การประเมินสถานการณ์ 
และการศึกษาของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ ซึ่งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบพบว่า ความเสี่ยง
ของภัยคุกคามในปัจจุบันและแนวโน้มเปลี่ยนผ่านระยะต่อไป มีทั้งสิ้น ๒๘ ประเด็นความมั่นคง ดังนี้ 

 

๑. 
สถาบันหลักของชาติ 

๒. 
ความขัดแย้งทางการเมือง 

๓. 
ความแตกแยกของคนในชาติ 
และความรุนแรงในสังคม 

๔. 
ปัญหาอาชญากรรม

ภายในประเทศ 
๕. 

การป้องกันประเทศ 
๖. 

ความมั่นคงทางชายแดน 
๗. 

ความมั่นคงทางทะเล 
 

๘. 
ความมั่นคงทางอากาศ

และอวกาศ 
๙. 

ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๐. 
สาธารณภัย 

๑๑. 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๑๒. 
ความมั่นคงทางพลังงาน 

๑๓. 
ความมั่นคงทางอาหาร 

๑๔. 
ความมั่นคงทางน้ า 

๑๕. 
การเปลี่ยนแปลงทาง 
ภูมิประชากรศาสตร์ 

๑๖. 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

๑๗. 
ยาเสพติด 

๑๘. 
การก่อการร้าย 

๑๙. 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

๒๐. 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

๒๑. 
อาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจ 

๒๒. 
การฟอกเงิน 

๒๓. 
การค้ามนุษย์  

และชิ้นส่วนมนุษย์ 

๒๔. 
ฉ้อโกงข้ามชาติ 

๒๕. 
การปลอมแปลงเอกสารและ 
หลักฐานเกี่ยวกับตวับุคคล 

๒๖. 
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๒๗. 
การแข่งขันขยายอิทธิพล

ของมหาอ านาจ 
และข้ัวอ านาจต่าง ๆ 

๒๘. 
การสะสมและแพร่ขยาย

อาวุธ รวมถึงการค้า 
และการลักลอบค้าอาวุธ

ผิดกฎหมาย 
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๓.๒ วิธีการ  
๓.๒.๑ เครื่องมือทางวิชาการร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ มุ่งเน้นการประเมินแนวโน้มอนาคต

เชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๓.๒.๒ จัดท าหลักเกณฑ์ประเมินภาพรวมระดับความเป็นไปได้และระดับผลกระทบของแนวโน้ม 

ความเสี่ยงและโอกาสประเด็นความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้  
๑) ระดับคะแนนสีแดง เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงสูงอย่างร้ายแรง  
๒) ระดับคะแนนสีส้ม เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงสูงอย่างมาก  
๓) ระดับคะแนนสีเหลือง เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงสูง  
๔) ระดับคะแนนสีเขียว เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบและแนวโน้มความเสี่ยงเฝ้าระวัง 

๓.๒.๓ ส ารวจความเห็นและการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงด้วยเทคนิคเดลฟาย  
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญประเด็นความมั่นคงที่มีผลกระทบและความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ก าหนดไว้  

๓.๒.๔ ก าหนดประเด็นความมั่นที่มีความส าคัญในระดับคะแนนสีแดง และระดับคะแนนสีส้ม  
รวมทั้งสิ้น ๑๓ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งจ าเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
ท าให้จ าแนกออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ ๑) หมวดประเด็นความมั่นคง และ ๒) หมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง 
ทั้งนี้ ประเด็นอ่ืนยังคงได้รับความส าคัญไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

๔. การก าหนดประเด็นนโยบายด้านความม่ันคงและแนวทางการขับเคลื่อน 
๔.๑ หลักการ ก าหนดขอบเขตความมั่นคงแบบองค์รวมและจัดวางทิศทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน 

ที่เล็งเห็นผลความส าเร็จในระยะ ๕ ปี โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นความม่ันคง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๔.๒ วิธีการ ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมถึงกลไกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการยกร่างมี ๒ กลไกหลัก ได้แก่ ๑) คณะท างานยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ ๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าร่างนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

๕. การเสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๕.๑ หลักการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้ส านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามเป้าหมายและแนวทาง 
ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนด เพ่ือเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและของประชาชน และท าเป็นประกาศ 
พระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๕.๒ วิธีการ เสนอกลไกพิจารณา ดังนี้ ๑) คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เป็นประธาน) ๒) คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
(รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) ๓) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) ๔) คณะรัฐมนตรี 
หลังจากนั้นเสนอทูลเกล้าฯ เพ่ือประกาศพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ได้เสนอ
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) รับทราบด้วย เพ่ือแสดงความสอดคล้องและ  
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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ผนวก ข 
 

ความเปลี่ยนแปลงของ 
บริบทความมั่นคงในระยะ ๕ ป ี
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ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงหลายประการที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในหลายระดับ เนื่องจากลักษณะของภัยคุกคามมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน  
และความคลุมเครือ (VUCA World) อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยระหว่างประเทศ ส่งผลให้
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีความรุนแรงและยากจะคาดการณ์ รูปแบบภัยคุกคามจะมีความหลากหลาย และมีลักษณะ
ผสมผสาน ปัญหาข้ามพรมแดนแปรผันตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวโน้มสถานการณ์ในระดับโลก ท าให้กรอบการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มความมั่นคงได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้านการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์   
เพ่ือประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในห้วง ๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับโลก ๒) ระดับภูมิภาค และ ๓) ระดับประเทศ โดยพิจารณาจากมุมมอง
ผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อไทย และมุมมองสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลต่อภายนอก  

๑. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับโลก  
๑.๑ การแข่งขันขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจและข้ัวอ านาจต่าง ๆ  

ในห้วงที่ผ่านมามีการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ และขั้วอ านาจต่าง ๆ ของโลกอย่างเข้มข้น 
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาผ่านการสานต่อการด าเนินยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก 
เพ่ือสกัดกั้นอิทธิพลของจีนที่มีต่อโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และการน าเสนอให้มีการจัดตั้งกรอบความริเริ่ม
ความมั่นคงโลก ซึ่งเป็นแนวคิดความม่ันคงโลกแบบองค์รวมที่จีนได้น าเสนอ 

ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์การสู้รบของประเทศมหาอ านาจหนึ่ง 
ที่มีต่อประเทศอ่ืนมีสัญญาณบ่งชี้การขยายผลกระทบในวงกว้างไปสู่ระดับโลกได้ ทั้งในเรื่องการแสดงท่าที  
และการด าเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การด าเนินนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก
และปัญหาทางเศรษฐกิจ หากประเทศคู่ขัดแย้งเป็นผู้ส่งออกสินค้าส าคัญ อาทิ สินค้าทางการเกษตร น้ ามัน  
และก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในภาคการผลิตด้วยแล้ว ก็อาจน าไปสู่ความผันผวนของราคาพลังงาน 
อาหาร รวมถึงสินค้าหลายประเภท และส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจนเกิดเป็นภาวะวิกฤตได้ 
ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตการณ์ความมั่นคงดังกล่าว โดยการให้ความส าคัญกับ 
การเสริมสร้างสมดุลความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติและคุณภาพชีวิต
ของคนในชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันประเทศและการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือรองรับกับภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน อาทิ อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

นอกจากนี้ แนวโน้มการรวมกลุ่มของขั้วอ านาจต่าง ๆ ได้มีการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกัน  
และเร่งรัดกระบวนการแยกตัวของระบบการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ให้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกของพันธมิตร 
ความมั่นคงสี่ฝ่าย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย (Quadrilateral Security Dialogue: QUAD) 
และกลุ่ม AUKUS (Australia – the United Kingdom – the United States) เพ่ือเสริมสร้างก าลังอ านาจของชาติ 
ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
และยุทโธปกรณ์ การแสวงหาทรัพยากรและพ้ืนที่อิทธิพลใหม่ ๆ การรวมกลุ่มพันธมิตรที่มีผลประโยชน์  
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สอดคล้องกัน การปิดล้อมหรือสกัดกั้นอิทธิพลของประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้ม 
การรวมกลุ่มกันในรายประเด็นผลประโยชน์ที่มีความเชื่อมโยงทับซ้อนกันระหว่างประเทศในแต่ละขั้วอ านาจไม่ได้
แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงด้วย 

การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
และสร้างความท้าทายต่อการด าเนินนโยบายความมั่นคงกับต่างประเทศ อันส่งผลต่อการก าหนดจุดยืนของไทย 
ในเวทีการเมืองและความม่ันคงระหว่างประเทศ โดยมีแนวโน้มการแข่งขันเพื่อขยายอิทธิพล ๒ เรื่องส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑.๑ การสะสมอาวุธและการแพร่ขยายอาวุธ  
ข้อบ่งชี้การใช้จ่ายงบประมาณทางทหารทั่วโลกและรายงานสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ 

(Armed conflict) ที่เพ่ิมสูงขึ้นได้สร้างบรรยากาศความหวาดระแวงและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ส่งผลให้
แต่ละประเทศและพันธมิตรของขั้วอ านาจเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศให้พร้อมรับมือด้วยการเพ่ิม
ปริมาณการสะสมอาวุธ การปรับยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
และการพัฒนาแสนยานุภาพและเทคโนโลยีทางการทหาร โดยน าไปสู่การแพร่ขยายของอาวุธตามแบบ (conventional 
weapons) และอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) รวมถึงอาวุธไฮเปอร์
โซนิกหรืออาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Weapon) ซึ่งน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการน าไปใช้
ในอาชญากรรม หากอาวุธดังกล่าวอยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐที่มีสถานการณ์ขัดกันทางอาวุธหรือตัวแสดง 
ที่ไม่ใช่รัฐบางกลุ่ม ท าให้เกิดความพยายามในการจัดระเบียบโลกเพ่ือควบคุมและลดอาวุธอันจะส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความม่ันคงของรัฐ  

ไทยมีความเสี่ยงจากการเป็นพ้ืนที่แสวงประโยชน์เพ่ือการจัดหา จัดซื้อ ลักลอบขนส่ง  
และล าเลียงสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการถูกกดดันให้มีการควบคุมและลดอาวุธที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  

๑.๑.๒ การแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่  ๔ ได้สร้างพลวัต 

ให้ประเทศมหาอ านาจ ประเทศที่มีศักยภาพ และตัวแสดงระหว่างประเทศ เพ่ือขยายอิทธิพลในการเสริมสร้าง 
ก าลังอ านาจของชาติ ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต 
ที่เน้นการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ เทคโนโลยีควอนตัม การจัดการระบบ
แพลตฟอร์ม การวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ 
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองและแสวงประโยชน์ 
ที่เพ่ิมความหวาดระแวงระหว่างกัน ทั้งในเรื่องการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐาน การจารกรรมข้อมูล การสอดแนม  
การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบอ่ืน ๆ รวมถึงภาวะการพ่ึงพิงจากการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถแสวงหาโอกาสและประโยชน์กับประเทศมหาอ านาจ และขั้วอ านาจต่าง ๆ 
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาต่อยอดและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และรองรับภัยคุกคามอันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
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๑.๒ สถานการณ์การก่อการร้าย  
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดห้วงที่ผ่านมา จะส่งผลให้การเคลื่อนไหว 

ของกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ  ลดน้อยลง อันเนื่องจากมาตรการจ ากัดการเข้าเมือง และการปิดพรมแดนของนานาประเทศ 
ตลอดจนการเข้มงวดการเดินทางสัญจรระหว่างประเทศ แต่กลุ่มก่อการร้ายมีแนวโน้มปรับรูปแบบการก่อเหตุ 
ในลักษณะของการปฏิบัติการโดยล าพัง รวมถึงมุ่งเน้นการเผยแพร่/บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะการด าเนินการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อกลุ่มที่มีความเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน และสตรี อีกทั้ง 
หากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง มีแนวโน้มที่กลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักรบก่อการร้าย
ต่างประเทศจะกลับมาเคลื่อนไหว/ก่อเหตุรุนแรงอีก โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนา 
ชาติพันธุ์ เป็นต้น รวมทั้งความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ก่อการร้าย  

กลุ่มก่อการร้ายอาจใช้ไทยเป็นสถานที่พักพิงและอ านวยความสะดวกเพ่ือตระเตรียมก่อเหตุ  
ไปจนถึงขั้นก่อเหตุ อีกทั้งการก่อการร้ายยังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอ่ืน ๆ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้  
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่น ามาใช้พัฒนาอาวุธในการก่อการร้าย   
อาท ิอากาศยานโจมตีไร้คนขับก่อเหตุ การก่อการร้ายทางไซเบอร์ และการใช้อาวุธทางชีวภาพในการก่อการร้าย  

ดังนั้น ไทยจ าเป็นต้องมีแนวทางการเตรียมพร้อม เพ่ือรับมือและต่อต้านการก่อการร้าย 
ทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลันที่ส่งผลต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
พัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นปัจจัยเร่ง 
ให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องพ่ึงพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึ่ งมีแนวโน้มความเสี่ยงไปสู่ 
การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มีลักษณะไร้ตัวตน (Invisible) ไร้พรมแดน (Borderless) และนิรนาม (Anonymous)  

ไทยมีแนวโน้มเผชิญกับสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์  
อาทิ การท าสงครามไซเบอร์ระหว่างรัฐที่เป็นคู่ขัดแย้ง ปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การล่อลวง
และฉ้อโกงทางไซเบอร์เพ่ือแสวงประโยชน์ทางการเงินผ่านมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ขบวนการฉ้อโกง 
การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) การโจมตีระบบของ
สถาบันทางการเงิน ภัยจากการใช้เงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency) ที่น าไปสู่การฟอกเงิน ธุรกิจแชร์ลูกโซ่
ข้ามชาติ การพนันออนไลน์ การถูกครอบง าหรือชี้น าทางความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
การล่อลวงเป้าหมายอ่อนแอด้วยวิธีการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต (Romance scam) การระรานทางไซเบอร์ (Cyber bullying) 
รวมถึงมีการละเมิดข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเพ่ิมขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะท าให้
องค์กรและรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการกู้คืน อาชญากรไซเบอร์ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งโจมตีเว็บไซต์
แลกเปลี่ยน ซื้อ – ขาย และเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ อีกทั้ง
ใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน เนื่องจากจะไม่ปรากฏเส้นทางการโอนเงินเหมือนกับการช าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต 
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ในขณะเดียวกัน ไทยสามารถใช้โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันและการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงของประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคม
ระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์  ทั้งจากรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐ ที่ใช้ช่องทาง 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์และการก่อการร้าย 

๑.๔ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพต่าง ๆ 

ปัจจัยทางชีวภาพของเชื้อโรคที่มีวิวัฒนาการอย่างสม่ าเสมอ การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial 
resistance) พฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพต่าง ๆ มากขึ้น และมีแนวโน้มยกระดับโรคติดต่ออุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าเป็นโรคระบาดที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อ่ืน
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากกว่าปกติที่เคยเป็นมา 

กรณีตัวอย่างที่ชัดเจนพิจารณาได้จากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
แถลงการณ์เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยกระดับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19  
จากโรคระบาด (Epidemic) เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) หลังจากมีการลุกลามไปหลายประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบในทุกระดับ และเป็นประเด็นระดับโลกที่จ าเป็นต้องร่วมมือเพ่ือป้องกันและระงับยับยั้ง
ร่วมกันในการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขของประชาคมโลกผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

วิกฤตการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพต่าง ๆ จึงส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางสุขภาพต่อสุขภาวะของคนในชาติ  
อาทิ การน าเข้าอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ ดังนั้นการพัฒนาและนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความจ าเป็นในการรับมือกับโรคต่าง ๆ ทั้งเรื่องโรคติดต่อและ 
การระบาด โรคและภัยที่เกิดจากสารเคมี โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมตภาพรังสีและนิวเคลียร์ โรคที่เกิดจาก
การบาดเจ็บและอุบัติภัย ตลอดจนโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจะเป็นช่องทาง 
ให้ประเทศมหาอ านาจแสวงประโยชน์ผ่านความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขเพ่ือเสริมบทบาทน าในเวทีระหว่าง
ประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนวิทยาการทางการแพทย์  องค์ความรู้ในการจัดการ ตลอดจนก าหนดแนวทาง 
ในการแบ่งปัน/จัดสรร เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและป้องกันโรค ส าหรับไทย
ควรมีการเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข  ทั้งในด้านงบประมาณ หน่วยงาน บุคลากร และ 
องค์ความรู้ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต 

๑.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนมีความเกี่ยวข้องกับ 

มิติความม่ันคงหลายประการและเป็นปัจจัยที่เพ่ิมความเปราะบางของปัญหาที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
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๑.๕.๑ ปัญหาระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งท าให้เส้นฐาน 
(Baseline) ที่ใช้ในการก าหนดเขตพ้ืนที่ดังกล่าวถอยร่นตามแนวน้ าที่สูงขึ้นจากต าแหน่งเดิม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ยังไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเส้นฐาน
การก าหนดเขตทางทะเลอันเป็นผลจากการเพิ่มสูงของระดับน้ าทะเล 

๑.๕.๒ ปัญหาการขาดแคลนและแย่งชิงทรัพยากรน้ า อันเป็นผลมาจากประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุของปัญหาภัยแล้ง จึงมีแนวโน้มเกิดความขัดแย้งหรือ 
กรณีพิพาทระหว่างประเทศต่อปัญหาการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในบริเวณท่ีมีทรัพยากรน้ า  

๑.๕.๓ ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบพิจารณาโยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศก่อให้เกิดปัญหาทั้งในมิติด้านความมั่นคง สังคม ทรัพยากร
และเศรษฐกิจของประเทศปลายทาง  

๑.๕.๔ ปัญหาความม่ันคงทางอาหารและน้ า ประชากรโลกมีแนวโน้มเผชิญภาวะอดอยาก 
และการขาดสารอาหารเพ่ิมขึ้น ราคาอาหารมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถผลิตอาหารได้ทันกับ
ความต้องการทั่วโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางน้ าของโลกในระยะยาว
ยังคงน่ากังวล โดยประชากรโลกร้อยละ ๓๐ ไม่สามารถเข้าถึงน้ าสะอาด และขาดแคลนน้ าดื่ม ซึ่งหากประชาชน 
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าและอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ ย่อมเพ่ิมความรุนแรงของปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในสังคมและน าไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง  

๑.๕.๕ ปัญหาความม่ันคงทางพลังงาน กระบวนการจัดหาพลังงาน การน าเข้าและส่งออก
พลังงานฟอสซิลได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ท าให้หลายประเทศเริ่มหันไปใช้พลังงานสะอาด รวมถึงพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ที่มีสัดส่วน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
พลังงานฟอสซิล ประกอบกับการถูกกีดกันด้วยบรรทัดฐานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศรวมทั้ง 
มีสัญญาณบ่งชี้การหยุดชะงักโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานส าคัญ เช่น ไฟฟ้า น้ ามัน เป็นต้น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ห่วงโซ่อุปทานโลก ท าให้ประเทศที่ยังคงใช้พลังงานฟอสซิลและพ่ึงพาการน าเข้าทรัพยากรพลังงาน โดยเฉพาะ
น้ ามันดิบจากต่างประเทศ ต้องเร่งปรับนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งรวมถึง 
การปรับบทบาทและโอกาสของไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าว ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงาน  
จากภายนอกของไทยผ่านการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศ การสร้างความพร้อมของบุคลากรของประเทศ 
ตลอดจนการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๖ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิประชากรศาสตร์  
คาดการณ์ว่ าจ านวนประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้ นมากกว่ า ๑ พันล้ านคนภายในปี  ๒๐๓๐  

และภายในปี ๒๐๕๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชากรโลกที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปจะอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา  
ซึ่งการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้ภาครัฐต้องมีการบริหารจัดการด้านหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุข
ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ความไม่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานและความต้องการทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจาก
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แนวโน้มประชากรวัยท างานที่ลดลงจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวต่อการสร้างรายได้ของรัฐบาลในช่วงเวลา  
ที่ประเทศต้องเผชิญกับความต้องการด้านอ่ืน ๆ อย่างเร่งด่วน โดยไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาสังคม 
ผู้สูงวัยไปพร้อมกับสถานการณ์ในระดับโลก  

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยจะน ามาซึ่งความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม  
และความมั่นคง ทั้งในเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์อันเป็นผลมาจากความต้องการ  
ด้านแรงงานที่เพ่ิมขึ้น การขาดระบบสวัสดิการที่เพียงพอ ปัญหาสุขภาพจิตใจของผู้สูงวัยจากการถูกแยกออกจาก
ภาคเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงปัญหาช่องว่างระหว่างวัยที่น าไปสู่การปะทะกันทางความคิดและความแตกแยก
ในสังคม ดังนั้น ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวางนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับแนวโน้มสังคมสูงวัย 
และความท้าทายของตลาดแรงงานไทย ตลอดจนการบริหารจัดการไม่ให้อคติช่วงวัยน าไปสู่การใช้ความรุนแรง 

 

๒. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับภูมิภาค 
๒.๑ การแข่งขันและขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจและขั้วอ านาจต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  
สภาพที่ตั้งของภูมิภาคในการเป็นเส้นทางคมนาคมและแหล่งทรัพยากรพลังงานที่ส าคัญ  

ส่งผลให้มีแนวโน้มการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอ านาจและพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่อง  
ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองของจีน การที่สหรัฐอเมริกาพยายาม
คานอ านาจและอิทธิพลของจีนในภูมิภาค การแสวงหาพันธมิตรในการเพ่ิมอ านาจต่อรองหรือผลประโยชน์  
จากพ้ืนที่บริเวณช่องแคบไต้หวัน และคาบสมุทรเกาหลี  

ตลอดจนการดึงดูดให้ประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาค อาทิ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย  
เข้ามามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยการแข่งขันและ  
ขยายอิทธิพลดังกล่าวส่งผลต่อการก าหนดท่าที และการด าเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ  
อาทิ นโยบายเน้นการพ่ึงพาประเทศมหาอ านาจ และนโยบายแสวงหาความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ จากประเทศ
มหาอ านาจใดมหาอ านาจหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษาดุลยภาพในภูมิภาคในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม บริบทแนวโน้มการแข่งขันและขยายอิทธิพลที่ส่งผลกระทบและโอกาสในระดับ
ภูมิภาคปรากฎพื้นที่ส าคัญ ๒ กรณี ดังนี้  

๒.๑.๑ กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้  
สถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของภูมิภาค  

ซึ่งเดิมพ้ืนฐานความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนเหนือพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ ต่อมาได้ยกระดับเป็น
ประเด็นระดับโลก โดยมีประเทศภายนอกภูมิภาคเข้ามารักษาผลประโยชน์จากการใช้สิทธิการเดินเรืออย่างเสรี 
นอกจากนี้ ยังปรากฏแนวโน้มที่ทะเลจีนใต้จะถูกท าให้เป็นพ้ืนที่ทางการทหาร (Militarization) ซึ่งมีสัญญาณบ่งชี้ 
ได้แก่ การสะสมก าลังทางทะเลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่พิพาท รวมถึงการน าก าลัง  
ของประเทศนอกภูมิภาคมาปฏิบัติการ อาทิ ปฏิบัติการเดินเรือและบินผ่านอย่างเสรี (Freedom of Navigation 
Operations: FONOPs) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการฝึกซ้อมทางทหาร ตลอดจนการแข่งขันเพ่ือ 
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สร้างอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้ในรูปแบบอ่ืน อาทิ การให้บริการเกี่ยวกับกิจการทางทะเล โดยเฉพาะการรักษา  
ความปลอดภัยในการเดินเรือ และการใช้ยุทธวิธีกึ่งทหารกึ่งพลเรือน (Grey zone activities) เพ่ือควบคุมพ้ืนที่  

แม้ไทยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งในประเด็นพิพาทโดยตรง แต่เป็นผู้ใช้เส้นทางการเดินเรือพาณิชย์
ผ่านพ้ืนที่ดังกล่าว จึงย่อมได้รับผลกระทบหากเกิดการใช้ก าลังทหารไม่ว่าจะเป็นการท าสงครามอย่างเปิดเผยหรือ
เหตุกระทบกระท่ังแบบไม่เจตนา หรือสถานการณ์ความปลอดภัยและความมั่นคงในการขนส่งทางทะเล การกระท า
อันเป็นโจรสลัด จนถึงขั้นกระทบกับผลประโยชน์ของชาติที่ต้องใช้ทะเลในบริเวณพ้ืนที่ความขัดแย้งเป็นเส้นทาง 
ในการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อเข้าและออกประเทศไทยได้  

นอกจากนี้ หากเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลในพ้ืนที่ขัดแย้งปิดลง ประเทศไทยจะมี
ระยะเวลาเตือนภัยเพียง ๔๘ ชั่วโมง เพ่ือบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันจะส่งผลต่อแหล่งเศรษฐกิจ  
ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การส่งออกและน าเข้าที่ต้องพ่ึงพาการล าเลียงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผ่านการขนส่งทางทะเล  
โดยมีมูลค่าสูงถึง ๗ ล้านล้านบาทต่อปี อีกทั้งไทยยังมีแนวโน้มถูกกดดันจากประเทศมหาอ านาจเพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนเกี่ยวกับการแสดงท่าที หรือการด าเนินกิจการในทะเลจีนใต้อีกด้วย ดังนั้น ไทยจึงควรแสดงท่าที  
ต่อการสนับสนุนในการแก้ไขข้อพิพาทของคู่กรณีต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสันติและสร้างสรรค์ เพ่ือลดความขัดแย้ง 
ในบริเวณพ้ืนที่ทะเลจีนใต ้

๒.๑.๒ กรณีอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์เพ่ิมขึ้นในการเป็นอีกพ้ืนที่แข่งขันอิทธิพล

อย่างเข้มข้นของประเทศมหาอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ผ่านการด าเนินนโยบายของ
ประเทศตน โดยใช้ช่องทางทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) 
ของจีน และการจัดตั้งกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative - LMI) ซึ่งได้ยกระดับ
เป็นกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง (Mekong – U.S. Partnership) ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมถึง 
ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ อ านาจทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี  
ของประเทศนั้น ๆ เป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การแข่งขันเพ่ือช่วงชิงบทบาทน าระหว่างประเทศมหาอ านาจเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทาย
แก่ประเทศในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการก าหนดท่าทีและด าเนินนโยบายต่างประเทศ ทั้งการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ 
และหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากลุ่มแม่น้ าโขงเป็นพ้ืนที่ที่นานาประเทศใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
และประชาชนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ า  
และการปล่อยสารพิษลงในน้ า 

ดังนั้น การอาศัยกลไกหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่สามารถลดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดอันเป็นผลมาจากการแข่งขันทางอิทธิพลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม  
ไทยควรใช้โอกาสด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจอย่างสร้างสรรค์และมีดุลยภาพ  เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
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๒.๒ บทบาทของอาเซียน  
เนื่องด้วยความแตกต่างด้านค่านิยม วัฒนธรรม ระดับการพัฒนา ระบบการปกครอง จึงเป็น 

ความท้าทายของอาเซียนในการมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ที่อาจส่งผลต่อปัญหาและความท้าทายที่ส าคัญ ดังนี้  
๒.๒.๑ การป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน การอ านวยความสะดวก 

ให้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านช่องทางชายแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ย่อมส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย ทั้งคนและสินค้ามากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยข้ามชาติต่าง ๆ ทีก่ระทบต่อเสถียรภาพทางความมั่นคงภายในภูมิภาค  

๒.๒.๒ ความมีเอกภาพของอาเซียน อาเซียนจะเผชิญบททดสอบความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก 
และการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคอันเนื่องมาจากมุมมองเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และระดับ 
การพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันจะกระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิก 
ในการตอบสนองต่อประเด็นความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ ขณะเดียวกันการมองผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก 
ที่แตกต่างกันย่อมเพ่ิมแนวโน้มการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ และประเทศนอกภูมิภาคอ่ืน ๆ  
ในกรอบทวิภาคีมากกว่าการด าเนินการผ่านกลไกของอาเซียน ซึ่งจะท าให้อาเซียนขาดพลังต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาค 
รวมทั้งในเวทีระหว่างประเทศ  

๒.๒.๓ ความเป็นแกนกลางของอาเซียน มีแนวโน้มว่าประเทศมหาอ านาจจะแข่งขันขยายอิทธิพล 
ในภูมิภาคอย่างเข้มข้นขึ้น ทั้งรูปแบบของการใช้พลังอ านาจทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จะส่งผลให้มีการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค ซึ่งอาเซียน 
ต้องทบทวนบทบาทเก่ียวกับการคงสถานะความเป็นกลางที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก  

๒.๒.๔ มุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP) 
ให้ความส าคัญกับความร่วมมือภาคพ้ืนมหาสมุทร เพ่ือยืนยันจุดยืนของอาเซียนในเรื่องการก าหนดให้  
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้างและปลอดภัยส าหรับทุกฝ่ายที่จะเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ร่วมกันด้วยการยึดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  การแสดงบทบาทเป็นตัวกลาง
ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เข้ามาแสวงประโยชน์ในภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมและขับเคลื่อน 
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  

ด้วยเหตุนี้ ไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ 
ของมหาอ านาจ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโอกาสในการด าเนินธุรกิจมีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ประเทศมหาอ านาจ
อาจมีอิทธิพลในการก าหนดทิศทางของอาเซียนได้ ปัญหาประชากรจีนย้ายถิ่นฐาน และความเสี่ยงด้านการช าระหนี้ 
ซึ่งไทยควรเพ่ิมอ านาจต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ รวมทั้งเพ่ิมบทบาทในการเสนอแนวทาง  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในเวทีการประชุมทุกระดับของอาเซียน 
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๒.๓ สถานการณ์ความม่ันคงในประเทศรอบบ้าน  
แนวโน้มประเทศมหาอ านาจจะเข้ามามีบทบาทในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศรอบบ้านเพ่ิมมากขึ้น ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การสนับสนุนทางการเมือง เศรษฐกิจ และการสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการทหารและความมั่นคง ซึ่งท าให้ประเทศรอบบ้านของไทยมีการพ่ึงพามหาอ านาจใดมหาอ านาจหนึ่ง
สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อดุลยภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ ในกรณีสถานการณ์  
ความขัดแย้งภายในของประเทศรอบบ้านมีการแทรกแซงจากภายนอกอันเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ทางการเมืองภายใน ท าให้การสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างรุนแรงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ได้ว่านานาชาติ  
อาจเพิ่มการกดดันเพ่ือเร่งให้สถานการณ์คลี่คลาย ตลอดจนมีความคาดหวังต่อกลไกอาเซียนหรือกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการเป็นช่องทางหรือตัวกลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่มีสัญญาณการเจรจาประนีประนอมมีแนวโน้มพบความพยายาม 
ของประชาชนในการหลบหนีเข้ามาตามแนวชายแดน และความพยายามจัดหาอาวุธจากแหล่งต่าง ๆ ภายในภูมิภาค
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนในการเป็นพ้ืนที่รองรับ  
ผู้ได้รับผลกระทบ หรือการใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศอ่ืน รวมถึงความพยายามที่จะให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในประเด็นความขัดแย้ง ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทย 

อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถแสดงบทบาทน าในการประสานงานและร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวบนเวทีประชาคมอาเซียนและผ่านกลไกแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการก าหนดท่าที  
ที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

๒.๔ ความม่ันคงทางชายแดน  
สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนจะยังคงมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่และ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยรวม โดยยังคงพบปัญหา  
ที่ส าคัญ ดังนี้  

๒.๔.๑ อาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน ปัญหาแหล่งการผลิตยาเสพติดของประเทศ 
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง โดยขบวนการ 
ค้ายาเสพติดอาศัยไทยเป็นทางผ่านในการล าเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม เนื่องด้วยการล าเลียงมีความสะดวกกว่า
การล าเลียงภายในประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงยังพบปัญหาการค้าอาวุธ ซึ่งมีปัจจัยจากสถานการณ์ทางการเมือง  
ของประเทศเพ่ือนบ้าน การใช้อาวุธสงครามของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ เพ่ือใช้ป้องกันจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ในพ้ืนที่ชายแดน นอกจากนี้ กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้พ้ืนที่ชายแดนในการกระท าความผิดในการก่อปัญหาอาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ มิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) การฟอกเงิน และการพนันออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่ชายแดนผ่านกลไกความร่วมมือ
ทวิภาคีในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านการข่าวและการปฏิบัติการทางความมั่นคงร่วมกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้
อาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนส่งผลเข้ามายังพ้ืนที่ชั้นในของประเทศ  

๒.๔.๒ แรงงานผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ของไทยและประเทศรอบบ้าน ได้แก่ ความต้องการแรงงานภายในไทย การแสวงหาโอกาสของประชาชน  
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ในประเทศรอบบ้าน รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศรอบบ้าน ส่งผลให้เกิดขบวนการ
น าพาแรงงานผิดกฎหมายโดยลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในพ้ืนที่ชายแดน
มีการสร้างเครือข่ายในระดับประชาชนเพ่ือจัดหาแรงงานผิดกฎหมาย ส่งผลให้แรงงานผิดกฎหมายเข้ามายังในพ้ืนที่ชั้นใน
ของประเทศ รวมถึงเป็นพาหะของโรคระบาดเดิมและโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งไทยควรสร้างความเข้มแข็ง  
ให้กับชุมชนชายแดนเพ่ือเฝ้าระวังขบวนการน าพาแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงการลดขั้นตอนและลดค่าธรรมเนียม
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แรงงานจากประเทศรอบบ้านเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนให้มากข้ึน  

๒.๔.๓ ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน สืบเนื่องจากกระบวนการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน  
ทั้งทางบกและทางทะเล ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังคงมีปัญหาเขตแดน
ที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องอันเกิดจากปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนที่อ้างอิงแผนที่คนละฉบับ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ทั้งโดยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ จึงส่งผลให้การด าเนินการบริเวณพ้ืนที่
ที่มีปัญหาเขตแดนเป็นไปด้วยความยากล าบาก อย่างไรก็ตาม ไทยควรด าเนินการรักษาผลประโยชน์ของไทย  
อย่างสูงสุด และควรแสดงท่าทีอย่างสร้างสรรค์ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศในประเด็นเขตแดน เพ่ือคงไว้ซึ่ง 
ความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน  

๒.๔.๔ ปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
เกิดโรคระบาดซ้ าและโรคอุบัติใหม่ในหลายภูมิภาคของโรค ทั้งโรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในคน โรคระบาด  
ทั้งคนและสัตว์ และโรคระบาดในพืช โดยเฉพาะในพ้ืนที่ประชากรหนาแน่นอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบกับประเทศรอบบ้านมีระดับทางสาธารณสุขที่แตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน  
มีการแพร่ระบาดของโรคตามแนวชายแดน ทั้งที่เกิดในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งไทยควรมีการเตรียมพร้อมด้านความรู้
ด้านสาธารณสุขในเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ชายแดนทุกระดับ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าเข้าสินค้า
ประเภทสัตว์และเนื้อสัตว์สด นอกจากนี้ ควรแสวงหาความร่วมมือกับประเทศรอบบ้าน เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข
และสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่ชายแดนที่จะเข้ามายัง
พ้ืนที่ชั้นใน 

๒.๕ ความม่ันคงทางทะเล  
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก (Megatrends) ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ได้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายมิติ 
ทีจ่ าเป็นต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ดังนี้  

๒.๕.๑ การแย่งชิงผลประโยชน์และการแข่งขันทางทะเล มีสัญญาณแนวโน้มเป็นภัยคุกคามส าคัญ
ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค เช่น การแข่งขันด้านอิทธิพลทางทะเลของประเทศมหาอ านาจ 
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การอ้างสิทธิในพ้ืนที่ทางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้ ปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน
ทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการรุกล้ าน่านน้ าเพ่ือท าการประมง ซึ่งสถานการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอน
ดังกล่าวจะสร้างความหวาดระแวงและส่งผลให้ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันภายในภูมิภาค รวมถึงอาจเป็นปัจจัย
ผลักดันให้ประเทศคู่กรณีหรือประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคมีความต้องการเสริมสร้างก าลังทางทหารเพ่ิมมากขึ้น  
โดยอ้างความจ าเป็นในการปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศ 
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๒.๕.๒ ความปลอดภัยและอาชญากรรมทางทะเล ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้คนตกงานและมีแรงงานว่างงานเป็นจ านวนมาก เป็นปัจจัยที่สามารถ 
ส่งผลให้มีแนวโน้มการก่อเหตุปล้นเรือและโจรสลัดในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการใช้เส้นทางทางทะเลเพ่ือ 
ลักลอบเข้าเมืองและแสวงหาอาชีพในต่างแดนแทนการเดินทางทางอากาศ เนื่องจากโรค โควิด-19 ส่งผลให้ 
สายการบินระหว่างประเทศมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดและปรับลดการให้บริการ นอกจากนี้  
การเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราการกระท าผิดกฎหมายบริเวณชายแดนทางบกอาจส่งผลให้กลุ่มอาชญากร
ปรับรูปแบบการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ โดยใช้เส้นทางทางทะเลเพ่ิมขึ้น อาทิ การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย  
การลักลอบขนส่งยาเสพติด สินค้าหนีภาษี น้ ามันเถื่อน และการค้าอาวุธผิดกฎหมาย ประกอบกับการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่หลากหลายในการก่ออาชญากรรมทางทะเลส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็นต้องมีมาตรการและแนวทาง
อย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุดังกล่าว 

๒.๕.๓ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือการกระท า 
ของมนุษย์ ทั้งในเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ หรือแพลงก์ตอนบลูม อย่างไรก็ดี 
แนวโน้มกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรงและกว้างขวาง 
อาทิ การรั่วไหลของน้ ามันจากการขนส่งทางทะเล นอกจากนี้ ในห้วงที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ท าให้หลายประเทศมีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะทางการแพทย์ 
หน้ากากอนามัย และการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งหากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
จะกลายเป็นขยะพลาสติกไหลออกสู่ทะเล นอกจากนี้ การแสวงหาและใช้ประโยชน์ที่ไม่ค านึงถึงขีดจ ากัด  
และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลมากข้ึน  

ดังนั้น การด าเนินนโยบายทางทะเลจ าเป็นจะต้องเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้  
และความตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทะเลอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งหากมี  
การจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลในอนาคต จะเป็นส่วนเสริมให้การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.๖ ความม่ันคงทางอากาศและอวกาศ  
แนวโน้มที่จะกลายเป็นสนามการแข่งขันที่ส าคัญยิ่ งขึ้น โดยหลายประเทศในภูมิภาค  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีก าลังทางอากาศต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม การพัฒนาท่าอากาศยาน การบริการด้านการบินพลเรือน ตลอดจน
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ 

นอกเหนือจากการแข่งขันการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังทางอากาศแล้ว มีแนวโน้มที่ประเทศต่าง ๆ 
จะให้ความส าคัญกับบริบทความมั่นคงทางอวกาศ (Space Security) มากยิ่งขึ้นด้วย โดยประเทศมหาอ านาจ 
มีแนวทางด าเนินนโยบายเพ่ือช่วงชิงการเป็นผู้น าทางอวกาศ โดยการแย่งชิงต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมระหว่างประเทศ 
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การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มดาวเทียมในการระบุพิกัดพ้ืนที่ การพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มดาวเทียม (Constellation 
Satellites) การแสวงประโยชน์จากกิจการอวกาศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทหารและการป้องกันประเทศ  
การลงทุนและการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก เพ่ือเสริมสร้างบทบาทผู้น าทางอวกาศ 
โดยมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอวกาศให้แก่ประเทศ
ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วงชิงพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ต่อบริบทความมั่นคงทางอวกาศที่เชื่อมโยงทั้งในบริบท  
โลก ภูมิภาค และกิจการภายในประเทศ 

ในโอกาสนี้ ไทยสามารถแสวงหาโอกาสจากความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอากาศและอวกาศ  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้ โดยเตรียมพร้อมทรัพยากร การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากร
เพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางอากาศและอวกาศ ตลอดจนการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนงานวิจัย 
และนวัตกรรมทั้งภายในประเทศ ประเทศต่าง ๆ และสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศ 

๒.๗ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญในภูมิภาคและมีความซับซ้อนเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึ้น 

โดยมีประเด็นส าคัญที่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้  
๒.๗.๑ การลักลอบค้ายาเสพติด จะมีการขยายตัวในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ปัญหา

อาชญากรรมอ่ืน ๆ โดยมีปัจจัยเร่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ในวงกว้าง และการขยายช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให้สามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น 
รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่หลากหลายขึ้น ส าหรับไทยจะยังประสบปัญหาการป้องกัน แก้ไข  
และปราบปรามการค้ายาเสพติด เนื่องจากเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านมีความทับซ้อนในหลายพื้นที่ 
ส่งผลให้เป็นพื้นที่ทางผ่านและพ้ืนที่ปลายทางของการลักลอบขนส่งยาเสพติด  

๒.๗.๒ การปลอมแปลงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล แม้การลักลอบผลิตและจัดหา
เอกสารปลอมของประเทศในภูมิภาคได้ลดลงไปอย่างมาก แต่ยังคงพบขบวนการลักลอบการปลอมแปลงเอกสาร
เคลื่อนไหวอยู่อีกหลายกลุ่ม โดยมักเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์และธนบัตรปลอม รวมถึง  
การปลอมแปลงดวงตราประทับวีซ่าและใบอนุญาตท างาน และมีการปลอมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใบรับรอง
การไม่ติดเชื้อหรือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค เพ่ือให้บุคคลสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ในห้วง  
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

๒.๗.๓ การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ มีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของประเทศต้นทาง
และปลายทางที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนและแรงงานอย่างผิดกฎหมายมากขึ้น โดยมีการแสวงประโยชน์  
จากประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์ในการอ านวยความสะดวก และจัดหาแรงงาน  
ผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศในภูมิภาครวมถึงไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงบริเวณพ้ืนที่ชายแดน 
ร่วมกับประเทศต้นทาง  

๒.๗.๔ การฟอกเงิน การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย  รวมถึง 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคน เงิน และข้อมูลดิจิทัล ได้ส่งผลให้การฟอกเงินมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากกว่าในอดีต 
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และมักจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทอ่ืน ๆ อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์  
การพนันออนไลน์ การหลอกลวงผ่านอีเมล์ และการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงิน  
โดยผ่านช่องทางธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งการเปิดธุรกิจบังหน้า 
การรับจ้างเปิดบัญชี การให้บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศได้เพ่ิมความเสี่ยงให้กับไทย 
ที่จะถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมถึงการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้ 

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบและเผชิญกับประเด็นท้าทายการก่ออาชญากรรม 
ข้ามชาติดังกล่าว เนื่องจากเป็นที่ตั้งและศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการสัญจรระหว่างประเทศที่ส าคัญของ
ภูมิภาค และเป็นแหล่งพักพิงและพ้ืนที่ปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 

๒.๘ การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ปัญหาการก่อการร้ายและปัญหาจาก 

การบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงยังเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญของภูมิภาค โดยมีความพยายาม
เผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในอนาคตโดยเฉพาะผ่านการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์  

นอกจากนี้  สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในภูมิภาคตะวันออกกลางและ 
ในอัฟกานิสถานที่ยังไม่แน่นอน มีสัญญาณแนวโน้มส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ  
(Foreign Terrorist Fighters) เดินทางไปรวมกลุ่มในพ้ืนที่หรือน าอุดมการณ์ที่นิยมความรุนแรงกลับมาก่อเหตุ 
ในประเทศมาตุภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ท าเลที่ตั้งของไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศท่ีส าคัญในภูมิภาคอาจถูกใช้เป็น
ทางผ่าน แหล่งพักพิงและแหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนี้ การก่อเหตุของผู้ปฏิบัติการโดยล าพัง (Lone Actor)  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในระยะหลังบ่อยครั้งเป็นปฏิบัติการจากสตรีและเยาวชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเฝ้าระวังและติดตาม
ของเจ้าหน้าที ่และมักจะก่อเหตุในพื้นที่เปราะบาง อาท ิห้างสรรพสินค้า ศาสนสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ  

๓. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับประเทศ 
๓.๑ ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ๓ สถาบันส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑.๑ สถาบันชาติ ไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคมมากขึ้น และมีการแสดงพลังในการเรียกร้อง 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงได้รับตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชาติภายใต้สังคมที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีแนวโน้มก่อให้เกิด
ความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ และความหลากหลายระหว่างกลุ่ม ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมและความมั่นคงของชาติในภาพรวมได้  รวมถึง 
การปรับเปลี่ยนเชิงความคิดในระดับปัจเจกบุคคลที่จะเพ่ิมสูงขึ้นจากผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับ
แนวโน้มของพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงออกทางความคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น  
โดยชุดความคิดดังกล่าวมีความแตกต่างกับแนวความคิดเดิม ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ เช่น บทบาทการมีส่วนร่วมและทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อการเสริมสร้าง
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ความมั่นคงให้กับสถาบันหลักของชาติ การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหน 
ในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นต้น  

๓.๑.๒ สถาบันศาสนา สังคมไทยมีความหลากหลายทางด้านการนับถือศาสนา รวมถึง 
ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา ส่งผลให้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและ 
ขนมธรรมเนียมประเพณี อย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในหลักค าสอนที่แตกต่างออกไปเป็นปัจจัยที่น าไปสู่  
ความไม่เข้าใจระหว่างกัน และการบิดเบือนค าสอนของแต่ละศาสนาในประเทศ ดังปรากฏความขัดแย้งที่เห็นต่าง
ระหว่างผู้นับถือต่างศาสนาในบางพ้ืนที่ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแก้ไขร่วมกันตามแนวทางสันติวิธีในพ้ืนที่ได้ 

๓.๑.๓ สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความส าคัญและผูกพันกับสังคมไทยมาตลอดประวัติศาสตร์
ของประเทศในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ เนื่องมาจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตรยาธิราชทุกพระองค์  
ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นอเนกประการ 
โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชด าริ รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลักการทรงงาน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ บริบทและสถานการณ์ของสังคม
สมัยใหม่จ าเป็นต้องสร้างพ้ืนที่พูดคุยและการแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสันติเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

๓.๒ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ  
จุดเปลี่ยนส าคัญของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเป็นผลสืบเนื่องจากประชาชน 

ที่มีความหลากหลายทางอายุ อาชีพ และสถานะทางสังคม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในการแสดงทัศนะ
ต่อปัญหาเชิงโครงสร้าง สถาบันทางการเมือง โอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ความยากจน ความเหลื่อมล้ า 
สิทธิมนุษยชน และการชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องสิทธิจากรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
เป็นประจ าทุกปี อาทิ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จึงจ าเป็นต้อง  
มีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านให้ลดเงื่อนไขที่น าไปสู่ความขัดแย้ง  
และการใช้ความรุนแรงในสังคม  

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยน 
วิถีชีวิตใหม่ โดยมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตและการท างาน 
ตลอดจนรูปแบบและวิธีการทางการเมืองได้น าเทคโนโลยีผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญมากขึ้น 
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจใช้เป็นช่องทางในการการปลุกระดมมวลชนด้วยการบิดเบือนข้อมูล หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเป็นเท็จ ดังนั้น สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐาน 
เพ่ือลดหรือขจัดเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ 

๓.๓ สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เงื่อนไขที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเชื่อมโยงกันได้ส่งผลต่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
๓.๓.๑ เงื่อนไขระดับบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ได้น าเงื่อนไข 

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา และประวัติศาสตร์มาสร้างความชอบธรรมในการต่อสู่ตามเป้าหมาย/อุดมการณ์  
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๓.๓.๒ เงื่อนไขระดับโครงสร้าง จากข้อจ ากัดของโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ  
๓.๓.๓ เงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ที่ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนยังรู้สึกแปลกแยกจากสังคมไทย  
แนวโน้มสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงระยะต่อไปลดลง แต่จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง

มากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานและกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในห้วงที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 

นอกจากนี้ ปัญหาภัยแทรกซ้อน ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความหวาดระแวง
และความเข้าใจระหว่างกัน ยังคงเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงและส่งผลกระทบในพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ ขณะเดียวกัน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจมีความรุนแรง และมีความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการลดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเฉพาะความหวาดระแวง ความเสี่ยงต่อการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ควบคู่กับการยุติเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ และขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้อง
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ต่อไป 

๓.๔ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้รับผลกระทบ

จากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังนี้ 
๓.๔.๑ กลุ่มที่อพยพเข้ามานานและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือออกไปยัง

ประเทศที่สามได้จึงยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย ย่อมก่อให้เกิดปัญหาปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลต่อ 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานและบุตรในระยะยาว 

๓.๔.๒ กลุ่มที่อพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมากเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายจากประเทศรอบบ้านผ่านช่องทาง
ชายแดนธรรมชาติ 

๓.๔.๓ กลุ่มที่อพยพเข้ามาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ม่ันคงจากประเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

๓.๔.๔ กลุ่มอ่ืน ๆ อาทิ กลุ่มคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย  
แต่มีการลักลอบอาศัยอยู่ในไทยต่อภายหลังจากที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลง และกลุ่มที่ปลอมแปลง
เอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การลักลอบท างาน  
หรือการแฝงตัวในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ไทยมีความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ 
หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 

๓.๕ ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ประเทศไทยอยู่ในสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของกระบวนการค้ามนุษย์ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญกับการป้องกัน การด าเนินคดี การคุ้มครองและช่วยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบาย  
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และการขับเคลื่อน ตลอดจนการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการกระท าความผิด เนื่องจากผู้ค้ามนุษย์
เปลี่ยนรูปแบบการกระท าความผิดของตนมาด าเนินการที่ผิดกฎหมาย  (to conduct illegal activities)  
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

รูปแบบการค้ามนุษย์ที่พบบ่อย แบ่งออกเป็น ๑) รูปแบบการค้าประเวณีโดยใช้ช่องทางออนไลน์ 
ในการติดต่อสื่อสาร ๒) รูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ โดยการหลอกผู้เสียหาย ทั้งเด็กหญิง เด็กชาย 
และผู้หญิงมาผลิตสื่อลามกอนาจาร (Child Sexual Abuse Material) และ ๓) รูปแบบการหลอกลวงโฆษณา 
จัดหางานผ่านช่องทางสื่อสังคมโซเชียล เพ่ือชักชวนผู้เสียหายโดยเฉพาะผู้เสียหายคนไทยให้ไปท างานต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศในแถบ 
ประเทศตะวันออกกลางที่ไม่บังคับให้มีมาตรการในการกักตัว จึงท าให้มีจ านวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
ในประเทศเหล่านี้เพิ่มมากข้ึน 

อีกทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมายยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในกลุ่มแรงงานหรือประชาชนจากประเทศเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบ ท าให้บุคคลกลุ่มนี้ตกเป็นกลุ่มเปราะบาง 
และมีแนวโน้มถูกแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มนายหน้า ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว  
โดยเพ่ิมมาตรการในการคัดแยกผู้เสียหายตามชายแดนมากขึ้น นอกจากนี้ จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติในภาพรวมของประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์  
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

๓.๖ ปัญหายาเสพติด  
ปัจจัยอุปทานสูงขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โดยสารตั้งต้นและ

เคมีภัณฑ์ยังคงสามารถล าเลียงเข้าสู่แหล่งผลิตได้ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ด าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ท าให้การผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าขยายตัวมากขึ้น 
ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นช่องโหว่ให้ผู้ค้ายาเสพติดฉกฉวยโอกาส  
ในการเร่งผลิตและลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย โดยใช้ระบบคมนาคมที่มีความสะดวกในการล าเลียง
จากพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ และพ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางแม่น้ าโขง รวมถึงการลักลอบน าเข้า
ยาเสพติดทางทะเลในบางจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งมายังพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดจนการใช้ประเทศไทย 
เป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อยาเสพติดไปยังประเทศท่ีสาม 

แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามเพ่ือลดอุปทานยาเสพติด การบ าบัด และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง แต่อุปสงค์และอุปทานยาเสพติดยังคงมีเพ่ิมมากขึ้น
อันเนื่องมาจากกลยุทธ์ทางการค้าของกลุ่มนักค้ายาเสพติด ราคายาเสพติดถูกลง และปัจจัยความไม่แน่นอน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการใช้ยาเสพติดในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าผู้เข้าสู่วงจร
ยาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งผู้เสพและผู้ค้า 

ผู้กระท าผิดซ้ ามีแนวโน้มสูงขึ้ นทั้ งผู้ เสพและผู้ค้าจากปัจจัยมุมมองของสังคมต่อผู้ เสพ  
และผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่เอ้ือให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมได้ จึงมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ า 
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จนส่งผลให้เกิดปัญหานักโทษคดียาเสพติดล้นคุกที่เกี่ยวเนื่องตามมา ผู้ใช้ยาเสพติดที่มีอาการจิตเ วชร่วมด้วย 
มีแนวโน้มสูงขึ้น การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีแนวโน้มและรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ  
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงในการเสพยาเสพติดที่ผสมกันหลายชนิด (Cocktail Drugs) รูปแบบใหม่ ๆ 
ที่แพร่ระบาดและสร้างผลกระทบมากขึ้น วัยแรงงานซึ่งเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้ม 
การใช้ยาเสพติดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ ขบวนค้ายาเสพติดยังคงสรรหาวิธีการเพ่ือหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่  
และแสวงหาโอกาสจากรูปแบบการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ การค้ายาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ 
ในการสร้างช่องทางจ าหน่าย โฆษณา และขยายโครงข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เสพมีความหลากหลาย
รูปแบบและในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันแนวโน้มการขยายตัวของอาชญากรรมทางไซเบอร์  
มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการค้ายาเสพติดที่ใช้ช่องทางบล็อกเชน (Blockchain) ในการซื้อและขายมากขึ้น 
โดยเฉพาะในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ท าให้การติดตามตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนด าเนินการได้ยากขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ปัญหายาเสพติดจึงเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ  ตามมาหลายประการ  
เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน ปัญหาอาชญากรรมและการกระท า
ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประชาชนและของชาติโดยรวม 

๓.๗ ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน  
แม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาภาครัฐมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังผ่านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แต่จากการจัดอันดับความโปร่งใสของไทยและ 
อันดับการรับรู้การทุจริตของประเทศได้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การทุจริตคอรัปชันของประเทศยังอยู่ในระดับ 
ที่มีความน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตในภาครัฐที่มีการกระจายตัวไปยังทุกระดับของสังคม ซึ่งท าให้
สาธารณชนเห็นการทุจริตเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งการทุจริตต่อหน้าที่  หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้เกี่ยวพันกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอ่ืน ๆ อาทิ ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง  
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน ส่งผลให้ปัญหาทวีความรุนแรงและซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล ภาครัฐ  
และระบอบประชาธิปไตยตามล าดับ 

๓.๘ สาธารณภัย 
ไทยยังคงต้องเผชิญกับสาธารณภัยที่ท้าทาย ดังนี้  
๓.๘.๑ ภัยที่เกิดจากทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้เกิด

ภาวะลมฟ้าอากาศแปรปรวน ระดับน้ าทะเลของโลกสูงขึ้น เกิดภาวะแล้งจัด พายุหมุน การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
วาตภัย มหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โรคติดต่ออุบัติใหม่ และการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังมีภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน เป็นสาธารณภัยที่ต้องเผชิญ 
ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนปัญหาสาธารณภัยที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบและ 
สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหาอุทกภัยจากการผันน้ าออกจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง 
ท าให้หลายหน่วยงานต้องบูรณาการการท างานเพ่ือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและลดความขัดแย้งดังกล่าว 
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๓.๘.๒ ภัยที่เกิดจากกระท าของมนุษย์ อาทิ อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี ปัญหาน้ ามันรั่วไหลในทะเล 
ภัยจากการคมนาคมที่เป็นอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า และทางอากาศ การปล่อยของเสียและขยะมูลฝอย
จากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีสาเหตุหลักจาก 
การเผาในที่โล่งของภาคเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการเผาซากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขยายพ้ืนที่ปลูกในที่สูง  
เผาอ้อยเพ่ือเก็บเกี่ยว และเผาตอซังข้าวในพ้ืนที่ราบเพ่ือเตรียมเพาะปลูกรอบต่อไป การบุกรุกและลักลอบเผาป่า 
และการเผาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้  ยังรวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการคมนาคมขนส่ง 
และภาคการผลิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีจุดความร้อน (Hotspots) เพ่ิมข้ึน และคุณภาพทางอากาศที่แย่ลง 

ดังนั้น ไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดสาธารณภัยที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมีการลงทุน 
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยการประเมินให้เข้าใจความเสี่ยง การป้องกันและลดผลกระทบ  
การเตรียมความพร้อม และการฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิมมากขึ้น เพ่ือให้ความสูญเสียด้านชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสังคม
ของประชาชนและประเทศลดลงอย่างเป็นรูปธรรม  

๓.๙ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ขยะมูลฝอย ความเสื่อมโทรมของดิน
และน้ า การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรโดยขาดความสมดุล
เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง เป็นปัจจัยเร่งส าคัญที่ส่งผลต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นจากการบุกรุกแผ้วถางป่าและครอบครองพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าเป็นพ้ืนที่
ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยของประชาชน การลักลอบเผาในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของอากาศ และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การลักลอบตัดและค้าไม้หวงห้ามและไม้มีค่าต่าง ๆ จ านวนมาก
เพ่ือน าไปจ าหน่ายแก่นายทุนอย่างผิดกฎหมาย การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง การก าหนดแนว
เขตป่าไม้ และที่ดินของรัฐ เนื่องจากเทคโนโลยีในการจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถก าหนดรายละเอียดขอบเขต
พ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ไม่มีการกันพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนประกาศเขตพ้ืนที่
ป่าไม้ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยน าไปสู่ภัยพิบัติที่รุนแรงและสร้างความเสียหายในวงกว้างมากขึ้น 
ซึ่งการสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

๓.๑๐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ความแตกต่างทางรายได้ประกอบกับปัญหาการขาดโอกาสเชิงเศรษฐกิจของประชาชนในบางกลุ่ม

และบางพ้ืนที่อันเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมสามารถน าไปสู่ปัญหา
ความมั่นคงอ่ืน ๆ หรือส่งผลให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาความยากจน การเข้าถึงปัจจัย
ขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาการก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
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และระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ งผลให้ไทยต้องเผชิญกับ 
ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทุนขนาดใหญ่จะยังคงถือครองก าไรส่วนใหญ่และมีอ านาจในการก าหนด 
ราคาสินค้าและบริการ ส่งผลให้ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย  
เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ การเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ปรับเปลี่ยนลักษณะการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งไปใช้
ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ก่อให้เกิดธุรกิจรายย่อยและแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform labor/ 
Gig worker) จ านวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มแรงงานในธุรกิจใหม่ที่เข้ามาขับเคลื่อนการด าเนินเศรษฐกิจของสังคมเมือง
และยังไม่มีหลักประกันในการท างานหรือสวัสดิการที่เหมาะสม จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชน และความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ 

อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคในระดับปัจเจกที่เปลี่ยนแปลงไปได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ ยงต่อ 
การก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวมากขึ้น อาทิ การลักลอบค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การค้าน้ ามันเถื่อน การโจรกรรม การลักลอบค้าพาหนะข้ามแดน และการพนันออนไลน์ 
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ผนวก ค 
 

แผนที่กลยุทธ ์
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แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 
 

เป็นเครื่องมือความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในแต่ละ ๑๗ นโยบาย 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยมีจุดมุ่งเน้นเป็นแกนกลางแสดงความสอดคล้องในภาพรวมทั้งหมด
ดังกล่าว 
 
๑. ความมุ่งหมาย 

๑.๑ ใช้ในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลในการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
๑.๒ เชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และกลไกงบประมาณ 
๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าไปสู่การถ่ายทอดในแผนระดับที่ ๓ รวมทั้งแผนงาน โครงการ 
 

๒. หลักการพิจารณา 
๒.๑ ยึดโยงเป้าหมายย่อยในแต่ละ ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคงเป็นตัวตั้ง พิจารณาตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมายรองรับ ซึ่งน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 
๒.๒ บางกลยุทธ์มีความเชื่อมโยงได้หลายตัวชี้วัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

จุดมุ่งเน้น 

เป้าหมายย่อยของ 

๑๗ นโยบายและแผน

ความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลัก 

กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย 

กลยุทธ์ย่อย 
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ผนวก ง 
 

ตารางสรุปตัวชี้วัด 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑  
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ตาม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
จากผลการด าเนินงานของ
ปีที่ผ่านมา 

๒. คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย โดยได้รับ 
ความคุ้มครองตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึงการให้
ความส าคัญกับทุกศาสนา  
ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ  
และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

การจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรการ
ของรัฐเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนภายในของไทยให้สอดคล้อง
กับบริบทภายในประเทศและสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี 

อย่างน้อยปีละ ๒ 
มาตรการ 

ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 
และการถูกเลือกปฏิบัติได้รับการพิจารณา
และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๕ ปี 

การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับ 
ในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศตามกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal 
Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human 
Rights Council: HRC) ภายในปี ๒๕๗๐  

มีผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ไทย 
ตอบรับในกระบวนการ 
UPR รอบท่ี ๓ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ และรอบที่ ๔ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๒  
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การปกป้อง รักษา และแก้ไข
ปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตย
ของชาติและผลประโยชน์ 
ของชาติ 

ความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคงที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการ 

ตามแผนป้องกันประเทศ 
ด้วยระบบปฏิบัติการร่วม  

หน่วยทหารตาม 

แผนป้องกันประเทศ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การฝึกร่วมกองทัพไทย 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

หน่วยปฏิบัติการหลักของเหล่าทัพ 
ในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ 
มีความพร้อมด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์  
และการฝึก  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. การพัฒนาขีดความสามารถ 
เชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพ 
เพ่ือการป้องกันประเทศ 
ในอนาคต 

การพัฒนากองทัพและหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคงที่เก่ียวข้องไปสู่ความทันสมัย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเชื่อมโยง
ระบบงาน ตลอดจน
เสริมสร้างความพร้อม
เพ่ือให้สามารถรองรับ
ปฏิบัติการทางไซเบอร์
และอวกาศได้ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

หน่วยทหารที่มีก าลังพลส ารองบรรจุในอัตรา
ของหน่วยมีการเรียกก าลังพลส ารองเข้าร่วม
การฝึกหรือปฏิบัติภารกิจร่วมกับของกองทัพ 

ครบทุกหน่วย 
ภายในปี ๒๕๗๐ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๓  
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคง 
ปลอดภัย มีศักยภาพ 
การป้องกันและแก้ไข 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
และเป็นพ้ืนทีเ่ชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างไทยกับประเทศ 
รอบบ้าน 

การพัฒนาระบบป้องกันตามแนวชายแดน
ด้วยการใช้เทคโนโลยี 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ ของ
จังหวัดชายแดนทั้งหมด 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

มูลค่าการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

๒. ปัญหาเขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศรอบบ้านได้รับ
การแก้ไข และไม่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

เป้าหมายในการส ารวจและจัดท า 

หลักเขตแดนของไทย  
 

ร้อยละ ๘๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๔๕ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๔  
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประเทศไทยสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางทะเลได้อย่างต่อเนื่อง  
จนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงและ 
ความปลอดภัยของประเทศ 

ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม  อยู่ที่ ๖๙ คะแนน  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

 

๒. ประเทศไทยมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

ที่ช่วยสนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

จ านวนองค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญ 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของกลไกระดับ
นโยบายของประเทศ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น 

การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้
ทางทะเลให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น 



- ๑๔๖ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๕  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีการก่อเหตุรุนแรงและ 
ความสูญเสียลดลง 

สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย
จากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลง  

ร้อยละ ๑๐๐ จากปีฐาน 
๒๕๖๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค  
(Gross Regional Product : GRP)  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพ่ิมข้ึนทุกปี 

๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

การสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๔๗ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๖  
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกต ิ
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ผู้มีปัญหาสถานะและ 
สิทธิบุคคลมีจ านวนลดลง 
และได้รับการดูแล 
ตามหลักมนุษยธรรม 

จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล 
ที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม มีจ านวน 
การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ลดลง 

จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๓. การบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองกลุ่มที่มี 
ความเปราะบางและผู้ได้รับ
ความคุ้มครองด้าน 
ความมั่นคงและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้อยู่
ระหว่างคัดกรองสถานะไม่
สามารถเดินทางกลับประเทศ
ภูมิล าเนาอย่างเป็นระบบ 

การจัดวางระบบป้องกัน กระบวนการ และ
หลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ในกลุ่มท่ีมีความเปราะบางด้านความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ  
รวมถึงผู้ได้รับความคุ้มครองหรือ 
ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

การจัดวางระบบ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๔๘ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๗  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การยกระดับสถานะของ
ประเทศไทยในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ร้อยละความส าเร็จของประเทศไทย 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในระดับนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. ประเทศไทยสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม 

การปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหาย 
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
และมาตรฐานสากล 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากผลการด าเนินงาน 
ของปีที่ผ่านมา 



- ๑๔๙ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๘  
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การป้องกันประชากร 
ทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อ
ประชากร 

ลดลง ๘ คน ต่อประชากร 

๑,๐๐๐ คน  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. การสกัดกั้นและปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด 
ในประเทศและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

คดียาเสพติดที่มีการสืบสวนขยายผลจาก
การจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ 

จากผลการด าเนินงานของ
ปีที่ผ่านมา 

การสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน
เปรียบเทียบกับปริมาณที่จับกุมยาเสพติด
ทั้งประเทศ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 

จากผลการด าเนินงาน 

ของปีที่ผ่านมา 

๓. ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิต 

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ
ไม่หวนกลับเข้าสู่วงจร 

ยาเสพติด 

ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒  
จากปี ๒๕๖๙ 

ในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๕๐ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๙  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การยกระดับการจัดการ 
ความเสี่ยงสาธารณภัย 
ที่ส าคัญอันเกิดจาก 
ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ 
ที่เกิดขึ้น และ/หรือ  
เป็นภัยซ้ าซ้อน (Compound 
Hazards) ไปสู่มาตรฐาน 
ตามหลักสากล 

อัตราการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ  
(อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน  

ลดลงเมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 

จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
(อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน  

ลดลงเมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 

อัตราการเสียชีวิตจากภัยที่เกิดจาก 
การกระท าของมนุษย์ (อัคคีภัย)  
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  

ลดลงเมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 

การแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทัน
สถานการณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(เฉพาะภัยธรรมชาติ ๔ ภัย ได้แก่ อุทกภัย 
วาตภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  
และสึนามิ)  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๘ 

ของการเกิดภัยดังกล่าว 

ทุกปี 



- ๑๕๑ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๐  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อ
การป้องกัน รับมือความเสี่ยง
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการป้องกันการโจมตี 
ทางไซเบอร์และอาชญากรรม 
ไซเบอร์ 

ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 

ร้อยละของการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  

อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ในแต่ละปี 

ร้อยละของการจัดท าหรือพัฒนากลไก 
มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึง
การพัฒนาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 

ร้อยละของสถิติคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ 

ลดลงร้อยละ ๓๐  
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 



- ๑๕๒ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันใน
การรับมือกับภัยก่อการร้าย 

การด าเนินการมาตรการเฝ้าระวัง 
และแจ้งเตือนเชิงป้องกันภัยก่อการร้าย 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤต
จากการก่อการร้าย 

การพัฒนาศักยภาพของระบบที่ตอบสนอง 
ต่อการระงับเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
และควบคุมสถานการณ์การก่อการร้าย 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๓. ประเทศไทยมีศักยภาพใน 
การฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ 

การวางระบบฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย ร้อยละ ๘๐ ภายในปี 
๒๕๗๐ และสามารถฟ้ืนฟู
จากเหตุก่อการร้ายได้ 



- ๑๕๓ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๒  
การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ประเทศไทยสามารถรักษา
ความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
ต่อความมั่นคงของไทย 
อย่างมีดุลยภาพ 

 

ประเทศไทยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอกับ  
๔ กลุ่มประเทศ 
กลุ่มท่ี ๑ ประเทศเพ่ือนบ้าน  
กลุ่มท่ี ๒ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร 
และออสเตรเลีย  
กลุ่มท่ี ๓ จีน และรัสเซีย  
กลุ่มท่ี ๔ ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์กับไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย 
อิหร่าน และอิสราเอล 

อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ ครั้งต่อป ี

๒. ประเทศไทยมีบทบาทน า 
ในประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน 

ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้ข้อเสนอ 
ในประเด็นความม่ันคงทีไ่ทยให้ความส าคัญปรากฏ
ในเอกสารผลลัพธ์การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสขึ้นไปของกลไกภายใต้ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน 

อย่างน้อย ๑ ฉบับต่อปี 

๓. ประเทศไทยสามารถรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศรอบบ้าน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนลุ่มน้ าเชิงรุก
ระดับภูมิภาค (Proactive Regional Planning) 
เพ่ือบริหารทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

ไทยสามารถจัดท าผลลัพธ์ด้านความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม  
(key deliverables) ในกรอบหรือกับ 
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้ 

อย่างน้อยปีละ ๓ ประเด็น 
หรือ ๑๕ ประเด็น  
ภายในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๕๔ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๓  
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม ่
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. ระบบสาธารณสุขมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) โรคติดต่อและ
การระบาด ๒) โรคและภัยที่
เกิดจากสารเคมี ๓) โรคและภัย
สุขภาพที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ 
๔) โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บ
และอุบัติภัย และ ๕) โรคและ
ภัยสุขภาพอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค มีแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขทั้ง ๕ ด้าน 

ร้อยละ ๘๐ ภายในปี 
๒๕๗๐ 

การฝึกซ้อมเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน 

ประจ าทุก ๒ ปี 

๒. ระบบสาธารณสุขมีศักยภาพ
การเผชิญเหตุและการบริการ
ด้านการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 

ความส าเร็จของการมีระบบรองรับการบริหาร
จัดการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจวินิจฉัย 
โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ  
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับเขตสุขภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 
 

ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
จากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และ 
ภัยสุขภาพ  

๑) เขตสุขภาพมีระบบ 
การบริหารจัดการเตียง 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤต 
ในภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐  
๒) เขตสุขภาพมีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรทาง 
การแพทย์ การส ารองยา 
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
ให้สามารถใช้งานได้ 
อย่างน้อย ๒ เดือน เพ่ือให้



- ๑๕๕ - 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

สามารถเผชิญเหตุ 
ได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ ๘๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

เขตสุขภาพมีแนวทางการระดมสรรพก าลัง
บุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนยามวิกฤต 

ร้อยละ ๑๐๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๓. ระบบสาธารณสุขของประเทศ
สามารถพ่ึงตนเองได้  
มีความม่ันคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ 

ค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรม
การแพทย์ภายในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  
เมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี 

มีการจัดท าข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยา
และอุตสาหกรรมการแพทย์ (Resource 
Mapping) ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

ประจ าทุก ๒ ปี 
 



- ๑๕๖ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๔  
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาศักยภาพ 
การเตรียมพร้อมส าหรับ 
การระดมทรัพยากรที่จ าเป็น
เพ่ือใช้ในกรณีที่ประเทศเผชิญ
กับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์
ระดับชาต ิ

 

การพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหาร
จัดการ และความพร้อมของทรัพยากรที่
จ าเป็น เพ่ือใช้ส าหรับการระดมทรัพยากรใน
กรณีท่ีประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ 

ร้อยละ ๘๕  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. การพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ  

ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

 



- ๑๕๗ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๕  
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การยกระดับระบบข่าวกรอง
แห่งชาติในการเฝ้าระวัง 
ประเมิน ตอบสนอง  
และแจ้งเตือนสถานการณ์ 
ทีม่ีความเสี่ยงอันจะน าไปสู่ 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
แห่งชาติและผลประโยชน์
แห่งชาติ 
 

รายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

ภายในปี ๒๕๗๐ 

การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังตามประเด็น
ความมั่นคงส าคัญ/พ้ืนที่ความมั่นคง
ภายในประเทศ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 

การมีระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 
ด้านการข่าวเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์  

ภายในปี ๒๕๗๐ 

 
  

 



- ๑๕๘ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๖  
การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. การมีฐานข้อมูลหรือชุด
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ด้านความมั่นคง  
สามารถน าไปสนับสนุน 
การตัดสินใจ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงระดับชาติ 

จ านวนของประเด็นความมั่นคง และ
ประเด็นศักยภาพความมั่นคง ภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ที่น ามาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผล
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 

ปีละ ๒ ประเด็น 

 



- ๑๕๙ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗  
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. พ้ืนทีเ่ป้าหมายระดับต าบล 
ที่มีปัญหาความม่ันคงส าคัญ
เร่งด่วนลดลง 

พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลทั้งประเทศตามที่
จังหวัดประกาศมีปัญหาความมั่นคงส าคัญ
เร่งด่วนลดลง 

ลดลงร้อยละ ๘๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 



- ๑๖๐ - 
 

 
 
 
 
 

ผนวก จ 
 

ชุดค าอธิบายตัวชีว้ัด 

 
 
 
 
 



- ๑๖๑ - 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในภาพรวม 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

เป้าหมายในภาพรวม ประเทศไทยมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน ประชาชนด ารงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมี
การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดของ ๑๗ นโยบายและแผน
ความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๑. นิยาม  
การน าค่าเป้าหมายที่ก าหนดใน ๕๘ ตัวชี้วัดย่อย ของ ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง  

มาวัดผลความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ให้ได้ ภายในปี ๒๕๗๐  
๒. องค์ประกอบ การบรรลุค่าเป้าหมาย ๓ กรณี ดังนี้  

๑. กรณีท่ีค่าเป้าหมายเป็น “ร้อยละ” 

 
๒. กรณีท่ีค่าเป้าหมายเป็น “จ านวน” 

 



- ๑๖๒ - 
 

 
๓. กรณีท่ีค่าเป้าหมายเป็น “ระดับความส าเร็จ” 

 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  

การค านวณค่าเป้าหมาย 

 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  
ปรากฏในส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ 

(PLAN DO CHECK ACT: PDCA) เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” โดยมี 



- ๑๖๓ - 
 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการก ากับและติดตามการด าเนินการในภาพรวมของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ 
และการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

  ๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล   
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 
 



- ๑๖๔ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑ 
การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาต ิ
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

เป้าหมายที่ ๑ การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
 

ตัวชี้วัด การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  และเผยแพร่ตามช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  

๑. นิยาม  
ชุดข้อมูลองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
๒. องค์ประกอบ  

๒.๑ จ านวนชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒.๒ ช่องทางการเผยแพร่ชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การด าเนินการประมวลเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ภายในปี ๒๕๖๖ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปีฐานในการก าหนดร้อยละความส าเร็จที่จะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕  
จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของปริมาณจ านวนชุดองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้ง
แสดงผลเชิงคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๔. รปูแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลผ่านกลไกคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการธ ารง

รักษาสถาบันหลักของชาติ (คอส.)  
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

๕.๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๕.๒ กระทรวงศึกษาธิการ  

 

เป้าหมายที่ ๒ คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลาย โดยได้รับความคุ้มครอง 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายรวมถึงการให้ความส าคัญกับทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือ
ศาสนา    

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรการของรัฐเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนภายในของไทยให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย  
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี อย่างน้อยปีละ ๒ มาตรการ 
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๑. นิยาม 
การวัดผลความส าเร็จของเป้าหมายในมิติการสร้างหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งจะเป็นรากฐานให้กับการอยู่ร่วมอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย โดยมีจุดมุ่งเน้นที่แสดงถึง  
ความมุ่งม่ันของภาครัฐในการพัฒนา ปรับปรุง มาตรการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้อง
กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ “มาตรการของรัฐ” หมายถึง แนวทาง คู่มือ ค าสั่ง ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย

ระดับต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินงานหรือวิธีการรูปแบบอ่ืนใด ซึ่งเกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม  
๒.๒ “สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม” 

ประกอบด้วย ๗ ฉบับ ตามท่ีไทยได้เข้าเป็นภาคี ได้แก่ 
๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 
๓) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 
๔) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศร ี 
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CAT) 
๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW) 

๖) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
Convention on the Rights of the Child (CRC) 

๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CRPD)  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
จ านวนการจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรการของรัฐให้สอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ 

และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี อย่างน้อยปีละ ๒ มาตรการ เพ่ือมุ่งให้ 
ในปี ๒๕๗๐ มีมาตรการของรัฐที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย  
มีพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม ได้รับการด าเนินการจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุง  
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ รวบรวมจ านวนมาตรการของรัฐที่สามารถจัดท า พัฒนา หรือปรับปรุง ได้ส าเร็จในแต่ละปี 

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
๔.๒ รายงานและรวบรวมข้อมูล โดยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  ส่งข้อมูลมายังกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติได้รับการพิจารณา
และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๕ ปี 

๑. นิยาม 
การวัดผลความส าเร็จของเป้าหมายในมิติการปกป้องและคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และการเลือกปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยหรือเสรีภาพหรือการปลอดจากความกลัว (freedom  
from fear) ของประชาชน โดยมีจุดมุ่งเน้นที่แสดงถึงการมีกลไก ช่องทาง ในการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติได้รับการพิจารณา  

และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้รับค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติที่ประชาชนร้องเรียน และได้รับการพิจารณา
เพ่ือประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

๒.๒ ขั้นตอนด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายหลังจากได้รับเรื่อง
ร้องเรียนและพิจารณารับเป็น “ค าร้อง” ดังนี้  

๒.๒.๑ การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือส่งต่อหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ร้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๒.๒.๒ การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๒.๒.๓ การจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอต่อ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๔ การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอของแนะของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 



- ๑๖๗ - 
 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียน  

ผ่านช่องทางของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้รับการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะประมวลสัดส่วนจ านวน  
ค าร้องที่ได้รับการพิจารณาประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ต่อสัดส่วนจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาเป็นค าร้อง โดยก าหนดค่าเป้าหมาย คือ ค าร้องเก่ียวกับ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติได้รับการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ย้อนหลัง ที่จัดเก็บโดย
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นค่าพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ในห้วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ค าร้องเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏับิติได้รับการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นสามารถได้รับการแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประมวลสัดส่วนจ านวนค าร้องที่ได้รับ 

การพิจารณาประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อสัดส่วนจ านวน
เรื่องร้องเรียนทั้งหมดท่ีได้รับการพิจารณาเป็นค าร้อง 

๔.๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวบรวมสถิติค าร้องที่ ได้รับการพิจารณา
และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีว่าพิจารณาสัดส่วนต่อค าร้องทั้งหมด 

๔.๓ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือขอรับทราบสถิติตามข้อ ๔.๒ ว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายรายปีที่ก าหนดหรือไม ่

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ภายในปี ๒๕๗๐ มีผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในกระบวนการ UPR รอบที ่๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และรอบที ่๔ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 

๑. นิยาม 
การวัดผลความส าเร็จของเป้าหมายที่สะท้อนการด าเนินการของไทยในระดับมาตรฐานสากล 

โดยมีจุดมุ่งเน้นที่แสดงถึงความส าเร็จหรือความก้าวหน้าการด าเนินการของไทยในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human 
Rights Council: HRC) ทั้งนี้ จะพิจารณาสัดส่วนความส าเร็จในแต่ละวงรอบของกระบวนการ 
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๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) พิจารณาการประเมิน/การวัดผล
ตามวงรอบของ UPR ที่มีก าหนดห้วงละประมาณ ๔ ปีครึ่ง โดยวงรอบที่ ๓ ห้วง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และ รอบที่ ๔ 
ห้วง พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ ทั้งนี้ วงรอบที่ ๔ วัดผลเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของนโยบาย
และแผนระดับชาติฯ 

๒.๒ กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) 
หมายถึง กระบวนการตามกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council หรือ HRC) 
ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง ๑๙๓ ประเทศ จัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
คือ รายงาน UPR ซ่ึงเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้วัดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ และเป็นตัวบ่งชี้
ถึงความท้าทายหรือปัญหาต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่แต่ละประเทศยังคงประสบอยู่ อาทิ สิทธิทางการเมืองและ
สิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรม รวมทั้งสิทธิของบุคคลกลุ่มต่า ง ๆ ภายในประเทศ และ 
เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยห้วงเวลาการทบทวนแต่ละรอบ 
จะมีห้วงเวลาประมาณ ๔ ปีครึ่ง 

๒.๓ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์ฯ หมายถึง  
การด าเนินการที่มีความก้าวหน้าของกระบวนการหรือการด าเนินงานที่แล้วเสร็จในแต่ละเรื่องตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบ
รับ 

๒.๔ ข้อเสนอที่ไทยตอบรับตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๓ จ านวน ๒๑๘ ข้อ อาทิ ๑) ให้สัตยาบัน
พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ๒) ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ 
ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี   
และ ๓) ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ  
และเร่งการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

๒.๕ การประชุมตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic 
Review: UPR) รอบที่ ๔ ที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะมีการจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย  
รวมถึงข้อเสนอแนะการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนจากประเทศสมาชิก ซึ่งไทยพิจารณาตอบรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวตามกระบวนการต่อไป    

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

ของประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ภายในปี ๒๕๗๐ มีผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับในรายงานทบทวนสถานการณ์ฯ รอบที่ ๓  มีความคืบหน้าของกระบวนการ 
หรือการด าเนินงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับทั้งหมด ๒๑๘ ข้อ  
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และมีความคืบหน้าของกระบวนการหรือการด าเนินงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายตามข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดที่ไทยตอบรับทั้งหมดตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๔ (ไทยจะต้องเสนอรายงานรอบที่ ๔ ในปี ๒๕๖๘) 
รายละเอียด ดังนี้ 

พิจารณาจากภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอที่ไทยตอบรับตามกระบวนการ 
UPR ในแต่ละรอบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรในแต่ละป ี

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กระทรวงการต่างประเทศก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบรายข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับ 

ตามกระบวนการ UPR รอบท่ี ๓ (จ านวน ๒๑๘ ข้อ) 
๔.๒ กระทรวงการต่างประเทศประสานหน่วยงานตามข้อ ๔.๒ เพ่ือขอรับทราบความก้าวหน้า

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ  
๔.๓ กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมและประมวลความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 

ตาม UPR รอบท่ี ๓ ในภาพรวมว่าเป็นตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
๔.๔ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาข้อเสนอแนะจากประเทศสมาชิกตากระบวนการ UPR 

รอบท่ี ๔ และประมวลเป็นข้อเสนอที่ไทยตอบรับว่ามีจ านวนกี่ข้อ เพ่ือแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ 
๔.๕ กระทรวงการต่างประเทศประสานหน่วยงานตามข้อ ๔.๔ เพ่ือขอรับทราบความก้าวหน้า

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 
๔.๖ กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมและประมวลความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 

ตาม UPR รอบท่ี ๔ ในภาพรวมว่าเป็นตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

กระทรวงการต่างประเทศ 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติตาม 
ร้อยละ ๒๐ ของ 
ข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยตอบรับ 
ในการเสนอ
รายงาน UPR  
รอบที่ ๓ 

ความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติตาม 
ร้อยละ ๓๐ ของ 
ข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยตอบรับ 
ในการเสนอ 
รายงาน UPR  
รอบที่ ๓ 

ความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติตาม
ร้อยละ ๔๐ ของ
ข้อเสนอแนะ 
ที่ไทยตอบรับ 
ในการเสนอ 
รายงาน UPR  
รอบที่ ๓ 
 

รายงาน UPR  
ของไทยสะท้อน           
การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยตอบรับในการ
เสนอรายงาน UPR  
รอบที่ ๓ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติตาม
ร้อยละ ๑๐ ของ 
ข้อเสนอแนะ  
ที่ไทยตอบรับ 
ในการเสนอรายงาน 
UPR รอบที่ ๔ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๒ 
การปกปอ้งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาต ิและการพฒันาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน  
กระทรวงกลาโหม 

 

เป้าหมายที่ ๑ การปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการตาม 
แผนป้องกันประเทศด้วยระบบปฏิบัติการร่วม โดยหน่วยทหารตามแผนป้องกันประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
การฝึกร่วมกองทัพไทย ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “ระบบปฏิบัติการร่วม” หมายถึง ระบบการท างานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพหรือส่วนราชการ 

ตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชา การอ านวยการ ประสานงาน หรือก ากับดูแล ของศูนย์บัญชาการ
ทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

๑.๒ “แผนป้องกันประเทศ” หมายถึง แผนการทัพ (Campaign Plan) ที่จัดท าขึ้นโดยกองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ ตั้งแต่ ยามปกติ ยามขัดแย้ง และยามสงคราม  

๑.๓ “เกณฑ์มาตรฐานการฝึกร่วม” หมายถึง หลักเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือใช้ในการวัดหรือ
ประเมินผลการฝึกของหน่วยทหารและหน่วยความมั่นคงที่เข้าร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทยในแต่ละปีงบประมาณ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ความส าเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการฝึก ส าหรับใช้ใน

การประเมินผลหน่วยทหารและหน่วยงานความมั่นคงท่ีเข้าร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทย  
๒.๒ จ านวนหนว่ยทหารและหน่วยงานความมั่นคงที่ถูกก าหนดให้เข้ารับการฝึกร่วมกองทัพไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐  
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  

๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทยจัดท า ทดลอง และประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับ 
ใช้ประเมินผลหน่วยทหารและหน่วยงานความมั่นคงท่ีเข้าร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศ 

๓.๒ กองทัพไทยจัดท าแผนป้องกันประเทศเพ่ือรองรับภัยคุกคามจากแต่ละด้าน และจัดให้มี 
การฝึกทดสอบแผนป้องกันประเทศเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ แผน  

  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กองทัพไทย 
มีเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองทัพไทย 
ทดลองใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 

หน่วยทหารและ
หน่วยงาน 
ความมั่นคง 

หน่วยทหารและ
หน่วยงาน 
ความมั่นคง 

หน่วยทหารและ
หน่วยงาน 
ความมั่นคง 
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  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ส าหรับใช้
ประเมินผล
หน่วยทหาร
และหน่วยงาน
ความมั่นคงที่
เข้าร่วมการฝึก
ร่วมกองทัพ
ไทย ตามแผน
ป้องกัน
ประเทศ 

ส าหรับการ
ประเมินผล 
หน่วยทหารและ
หน่วยงานความ
มั่นคงที่เข้าร่วม 
การฝึกร่วม
กองทัพไทย ตาม
แผนป้องกัน
ประเทศ 

ตามแผนป้องกัน
ประเทศ  
(แผนที่ ๑) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
การฝึกร่วม
กองทัพไทย 
 

ตามแผนป้องกัน
ประเทศ  
(แผนที่ ๒) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
การฝึกร่วม
กองทัพไทย 
 

ตามแผนป้องกัน
ประเทศ  
(แผนที่ ๓) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
การฝึกร่วม
กองทัพไทย 
 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย รายงานความคืบหน้าของการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

การประเมินผลการฝึก ส าหรับใช้ในการประเมินผลหน่วยทหารและหน่วยงานความมั่นคงที่เข้าร่วมการฝึกร่วม
กองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมรับทราบ 

๔.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย รายงานผลการฝึกของหน่วยทหารและหน่วยงานความมั่นคง 
ที่เข้าร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศประจ าปี ให้กระทรวงกลาโหมรับทราบ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย)  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ หน่วยปฏิบัติการหลักของเหล่าทัพในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ มีความพร้อม
ด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และการฝึก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
๑.๑ “หน่วยปฏิบัติการหลัก” หมายถึง หน่วยทหารระดับกองพัน เรือรบ และฝูงบินขึ้นไป  

ที่ถูกก าหนดไว้ในค าสั่งป้องกันชายแดน แผนเผชิญเหตุ หรือแผนป้องกันประเทศ เพ่ือท าหน้าที่ปฏิบัติการรบ  
การสนับสนุนการรบ หรือภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่การรบ  

๑.๒ “ค าสั่งป้องกันชายแดน” หมายถึง ค าสั่งทางทหารที่จัดท าขึ้น เพ่ือก าหนดจ านวนทหาร 
และหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติภารกิจการป้องกันชายแดนในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการมอบภารกิจและ 
การประสานการปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่หน่วยทหารที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 

๑.๓ “แผนเผชิญเหตุ” หมายถึง แผนการปฏิบัติทางทหารเฉพาะกรณี (Contingency Plan)  
ที่จัดท าขึ้นโดยกองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นอย่างจ ากัดหรือ 
ก่อนการประกาศใช้แผนป้องกันประเทศ 
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๑.๔ “แผนป้องกันประเทศ” หมายถึง แผนการทัพ (Campaign Plan) ที่จัดท าขึ้นโดยกองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ ตั้งแต่ ยามปกติ ยามขัดแย้ง และยามสงคราม 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ จ านวนก าลังพลของหน่วยปฏิบัติการหลักของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  

ที่ถูกก าหนดไว้ตามแผนป้องกันประเทศ ได้รับการบรรจุตามค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒.๒ จ านวนยุทโธปกรณ์ ของหน่วยปฏิบัติการหลักของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  

ที่ถูกก าหนดไว้ตามแผนป้องกันประเทศ ได้รับการบรรจุตามค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒.๓ หน่วยปฏิบัติการหลักของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้รับการฝึก และผ่านเกณฑ์

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลการฝึกของแต่ละเหล่าทัพ 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  

๓.๑ ความพร้อมรบของหน่วยปฏิบัติการหลักของแต่เหล่าทัพ = 
[ค่าพร้อมรบด้านก าลังพล + ค่าพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ + ค่าพร้อมรบด้านการฝึก] 
              ๓ 
๓.๒ ค่าความพร้อมรบของกองทัพ =  
ค่าความพร้อมรบของหน่วยปฏิบัติการหลักของทุกเหล่าทัพ  
   ๓ 

 

  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ค่าความพร้อม
รบของหน่วย
ปฏิบัติการหลัก
ของกองทัพ             
มีความพร้อม  
ร้อยละ ๗๐ 

ค่าความพร้อม
รบของหน่วย
ปฏิบัติการหลัก
ของกองทัพ           
มีความพร้อม  
ร้อยละ ๗๐ 

ค่าความพร้อม
รบของหน่วย
ปฏิบัติการหลัก
ของกองทัพ           
มีความพร้อม 
ร้อยละ ๗๕ 

ค่าความพร้อม
รบของหน่วย
ปฏิบัติการหลัก
ของกองทัพ มี 
ความพร้อม  
ร้อยละ ๗๕ 

ค่าความพร้อม
รบของหน่วย
ปฏิบัติการหลัก
ของกองทัพ             
มีความพร้อม 
ร้อยละ ๘๐ 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดท าประเมินและรายงานความพร้อมรบ  

ของแต่ละเหล่าทัพ ให้ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับทราบ 
๔.๒ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ประมวลผลและรายงาน 

ความพร้อมรบในภาพรวมของกองทัพให้กระทรวงกลาโหมรับทราบ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

กระทรวงกลาโหม (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)  
 

 

X ๑๐๐ 

X ๑๐๐ 
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เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการป้องกันประเทศในอนาคต 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนากองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องไปสู่ความทันสมัย  
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงระบบงาน ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศได้ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
๑.๑ “เทคโนโลยีดิจิทัล” หมายถึง ทักษะความเข้าใจในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชั่น และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศได้
ในอนาคต  

๑.๒ “ระบบงาน” หมายถึง ระบบงานภายในและระบบงานภายนอก ซึ่งเป็นระบบงาน 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมตามห้วงระยะเวลา (ปัจจุบันมีอยู่จ านวน ๑๘ ระบบงาน) 
รวมถึงระบบงานของส่วนราชการภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานภายในกองทัพ หรือ
หน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องได้ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ ฐานข้อมูลด้านความม่ันคง และการระดมสรรพก าลัง 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ แผนหรือแนวทางของกระทรวงกลาโหม เพ่ือการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล  

ไซเบอร์ และอวกาศ รวมทั้งการเชื่อมต่อระบบงานของกระทรวงกลาโหมและกองทัพกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
๒.๒ ระดับความส าเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน หรือ

ระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์และอวกาศได้  
ในอนาคต 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
๓.๑ แผนหรือแนวทางการพัฒนากระทรวงกลาโหมไปสู่ความเป็นดิจิทัล ไซเบอร์ และอวกาศ 

ได้รับการประกาศใช้ให้มีผลในทางปฏิบัติ 
๓.๒ ระดับ (ร้อยละของ) การพัฒนากระทรวงกลาโหมไปสู่ความเป็นดิจิทัลฯ =  

         [จ านวนระบบงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ x ๑๐๐]     
                       ๑๘  
 

  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กระทรวง 
กลาโหม มีแผน
หรือแนวทาง 
การพัฒนาไปสู่ 

ระบบงานภายใน
กระทรวงกลาโหม
ร้อยละ ๑๐ 
มีการประยุกต์ใช้

ระบบงานภายใน 
กระทรวงกลาโหม 
ร้อยละ ๒๕ 

ระบบงานภายใน 
กระทรวงกลาโหม 
ร้อยละ ๕๐ 

ระบบงานภายใน 
กระทรวงกลาโหม 
ร้อยละ ๗๕ 
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  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ความเป็น
ดิจิทัลไซเบอร์ 
และอวกาศ 

และเชื่อมโยงกัน  
ผ่านระบบดิจิทัล 
ไซเบอร์ และ
อวกาศ 

มีการประยุกต์ใช้
และเชื่อมโยงกัน 
ผ่านระบบดิจิทัล 
ไซเบอร์ และ
อวกาศ 

มีการประยุกต์ใช้
และเชื่อมโยงกัน 
ผ่านระบบดิจิทัล 
ไซเบอร์ และ
อวกาศ 

มีการประยุกต์ใช้
และเชื่อมโยงกัน 
ผ่านระบบดิจิทัล 
ไซเบอร์ และ
อวกาศ 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ติดตาม

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัล ไซเบอร์ และอวกาศ ของหน่วยขึ้นตรงส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  

๔.๒ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประมวลผล
และรายงานผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัล ไซเบอร์ และอวกาศ ให้กระทรวงกลาโหม รับทราบ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กระทรวงกลาโหม (กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ หน่วยทหารที่มีก าลังพลส ารองบรรจุในอัตราของหน่วย มีการเรียกก าลังพลส ารอง 
เข้าร่วมการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจร่วมกับของกองทัพครบทุกหน่วยภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
๑.๑ “ก าลังส ารอง” หมายถึง “ก าลังที่มิใช่ประจ าการและกองประจ าการ ที่เตรียมไว้ส าหรับ 

ใช้ในยามสงคราม ยามประกาศกฎอัยการศึก ยามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในยามปฏิบัติการด้วยการใช้
ก าลังทหารขนาดใหญ่ เพ่ือปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ” 

๑.๒ “ก าลั งพลส ารอง” หมายถึง บุคคลซึ่ งเป็นก าลั งส ารองประเภทหนึ่ งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๓ “บัญชีบรรจุก าลัง” หมายความว่า บัญชีแสดงรายชื่อและต าแหน่งหน้าที่ตามอัตรา 
การจัดของหน่วยทหาร 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ระดับความส าเร็จในการเรียกก าลังพลส ารอง เข้าร่วมการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจกับกองทัพ 
๒.๒ จ านวนหน่วยทหารที่มีการเรียกก าลังพลส ารองตามบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยเข้าร่วมการฝึก

หรือปฏิบัติภารกิจร่วมกับของกองทัพ 
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๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
ระดับความส าเร็จ (ร้อยละ) ของหน่วยทหารในการเรียกก าลังพลส ารองฯ เข้าร่วมการฝึกหรือ

ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพ = [ จ านวนหน่วยทหารที่มีการเรียกก าลังพลส ารองเข้าร่วมการฝึกฯ x ๑๐๐ ] 
                           จ านวนหน่วยทหาร ที่มีก าลังพลส ารองบรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 

 

  ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยทหารใน
การเรียกก าลังพล
ส ารองฯ เข้าร่วม
การฝึกหรือปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกับ
กองทัพ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๒๐ 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยทหาร
ในการเรียกก าลัง
พลส ารองฯ  
เข้าร่วมการฝึก
หรือปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกับ
กองทัพ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๔๐ 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยทหาร
ในการเรยีกก าลัง
พลส ารองฯ  
เข้าร่วมการฝึก
หรือปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกับ
กองทัพ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยทหาร
ในการเรยีกก าลัง
พลส ารองฯ  
เข้าร่วมการฝึก
หรือปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกับ
กองทัพ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยทหาร
ในการเรยีกก าลัง
พลส ารองฯ  
เข้าร่วมการฝึก
หรือปฏิบัติ
ภารกิจรว่มกับ
กองทัพ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐๐ 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ติดตามและประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบการเรียกก าลังพลส ารองเข้าร่วมการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจกับกองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทักบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 

๔.๒ กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประมวลผลและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบการเรียกก าลังพลส ารองเข้าร่วมการฝึกหรือปฏิบัติภารกิจของกองทัพให้
กระทรวงกลาโหม รับทราบ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กระทรวงกลาโหม (กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๓ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน  
กระทรวงมหาดไทย 

 

เป้าหมายที่ ๑ พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีศักยภาพการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ และ
เป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนาระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยี อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
ของจังหวัดชายแดนทั้งหมด ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
ระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้ เทคโนโลยี  เป็นการวัดผลลัพธ์  (Output)  

ของเป้าหมายโดยมีหลักการพัฒนาเพ่ือให้พ้ืนที่ชายแดนมั่นคง ปลอดภัย สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ 
โดยระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยีจะเป็นส่วนเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ อาทิ การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจพ้ืนที่ชายแดน และช่วยลดข้อจ ากัดในการด าเนินงานซึ่งหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ประสบ เช่น ปัญหาการขาดบุคลากร ปัญหาการลาดตระเวนไม่ทั่วถึง เป็นต้น   

๒. องค์ประกอบ  
ระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยี และจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด 

ทางบกและ ๒๓ จังหวัดทางทะเล โดยมีค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ เป็นการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดข้างต้น อยู่ในพ้ืนฐานข้อเท็จจริงของส่วนราชการในการท าโครงการขอรับงบประมาณ และค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ เป็นมีระบบป้องกันพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ๗๐ และ ๘๕ ตามล าดับ  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การก าหนดแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ชายแดน  
เพ่ือเสนอในกรอบ
งบประมาณปกติของ
แต่ละส่วนราชการ
และก าหนดเป็น
เป้าหมาย  

การก าหนดแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ชายแดน  
เพ่ือเสนอในกรอบ
งบประมาณปกติ 
ของแต่ละ 
ส่วนราชการและ
ก าหนดเป็นเป้าหมาย 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๕ 
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ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โดยแผนงาน/
โครงการจะต้องมี
ความสอดคล้องกับ
ระบบเทคโนโลยี 
ตามทีส่ านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
ได้ก าหนดไว้ 

โดยแผนงาน/
โครงการจะต้องมี
ความสอดคล้องกับ
ระบบเทคโนโลยีที่ 
ส านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ 
ได้ก าหนดไว้ 

 

โดยให้รวมร้อยละความคืบหน้าโครงการทั้งหมดหารด้วยจ านวนโครงการของจังหวัดนั้น ๆ และ
น ารวมค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดที่มีโครงการ หารด้วยจังหวัดชายแดนทั้งหมด ทั้งนี้ การก าหนดค่าน้ าหนักในการค านวณ
อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

=    
𝛼

∑ 𝑆
𝑁𝑠

+ 𝛽
∑ 𝑀
𝑁𝑚

+ 𝛾
∑ 𝐿
𝑁𝑙

(𝛼 + 𝛽 + 𝛾) × 𝑁𝐴
× 100 

       

                  =
∑ ร้อยละความส าเร็จโครงการฯ รายจังหวัด

จ านวนจังหวัดชายแดนทั้งหมด
 

 𝛼= ค่าตัวคูณของโครงการฯ ที่มีขนาดเล็ก 

 𝛽 = ค่าตัวคูณของโครงการฯ ที่มีขนาดกลาง 

 𝛾   = ค่าตัวคูณของโครงการฯ ที่มีขนาดใหญ่ 

 𝑆 = ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีขนาดเล็ก 

 𝑀 = ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีขนาดกลาง 

 𝐿 = ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีขนาดใหญ่ 

 𝑁𝐴 = จ านวนโครงการทั้งหมด 

 𝑁𝑠 = จ านวนโครงการทั้งหมด ของโครงการที่มีขนาดเล็ก 

 𝑁𝑚 = จ านวนโครงการทั้งหมด ของโครงการที่มีขนาดกลาง 

 𝑁𝑙   = จ านวนโครงการทั้งหมด ของโครงการที่มีขนาดใหญ่ 
๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

๔.๑ ก าหนดเป้าหมาย/จ านวนโครงการในแต่ละจังหวัดและหน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดน 
ที่สอดคล้องกับนิยามการพัฒนาระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยต้องสามารถใช้งาน  
ในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน 

ร้อยละความส าเร็จโครงการฯ 

รายจังหวัดชายแดน 

ร้อยละความส าเร็จโครงการฯ 
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๔.๒ ติดตามความส าเร็จในการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยกระทรวงมหาดไทย 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

กระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 
๑. นิยาม  

มูลค่าการค้าชายแดน เป็นการวัดผลกระทบของเป้าหมาย ซึ่งมุ่งให้ พ้ืนที่ชายแดนเป็น 
จุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 

๒. องค์ประกอบ  
มูลค่าการค้าชายแดน หมายถึง มูลค่าการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศที่มี

พรมแดนติดไทยและการน าเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว เข้าราชอาณาจักรไทยที่ด าเนินการ ณ ด่านที่ตั้งขึ้น
บริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออก
สินค้าไปนอกราชอาณาจักรไทยต่อไปยังประเทศที่สาม และการน าเข้าสินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดไทยตามความตกลงด้านขนส่งระหว่างประเทศ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
สถิติการค้าชายแดนของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๖๐ 

การค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงรูปแบบภัยคุกคามที่จะมีความหลากหลายและมีลักษณะผสมผสาน 
และปัญหาข้ามพรมแดนที่มีความเกี่ยวพันซับซ้อนมากขึ้น ได้สร้างความท้าทายต่อการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน ดังนั้น ในห้วง ๕ ปีข้างหน้า จึงก าหนดค่าเป้าหมายเป็นมูลค่าการค้าชายแดน เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
ปีละร้อยละ ๕ โดยเป็นการก าหนดจากค่าพ้ืนฐานของแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
ประกอบกับแนวโน้มความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนของประเทศไทย 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  
ใช้สถิติการค้าชายแดนของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 

เป้าหมายที่ ๒ ปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านได้ รับการแก้ไข และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายในการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนของไทย อยู่ที่ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๑. นิยาม  

เป้าหมายการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนของไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตแดน
ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีการด าเนินการ  
อาทิ การวางแผนการส ารวจสภาพภูมิประเทศ การซ่อมแซมหลักเขตแดน การประเมินแนวโน้มพ้ืนที่ที่จะ
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ด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน รวมถึงการหารือในแต่ละระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมแผนที่ทหาร รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ จะพิจารณาแนวทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายและประเมินเป็นรายปี 

๒. องค์ประกอบ  
แนวทางการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนของไทย ส าเร็จเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

ร้อยละ ๕๐ เป็นค่าเป้าหมายขั้นต้นในปี ๒๕๖๗ และในช่วง ๒ ปีถัดมาคือการด าเนินการให้บรรลุให้ได้ค่ามาตรฐานที่ 
ร้อยละ ๖๕ และ ๗๕ และบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๗๐ ตามล าดับ  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
การจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์หลักที่ ๓ จะระบุเป้าหมายของการส ารวจและ 

จัดท าหลักเขตแดน อาทิ การวางแผน การส ารวจสภาพภูมิประเทศ การซ่อมแซมหลักเขตแดน การประเมิน
แนวโน้มพ้ืนที่ที่จะด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน เพ่ือให้แต่ละหน่วยมีการด าเนินการที่สอดคล้องกัน  
และสามารถตอบสนองตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเขตแดนในระยะยาว  โดยการจัดท า 
แนวทางการด าเนินงานข้างต้น มาจากการหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมแผนที่ทหาร รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
วัดความส าเร็จจากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๔ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผดิชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 

เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม อยู่ที่ ๖๙ คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐ 
๑. นิยาม  

การน าดัชนีความมั่นคงทางทะเลของไทย (Maritime Security Index: MSI) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
วัดระดับความส าเร็จในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งความสมดุลจากการใช้
ประโยชน์จากทะเล  

๒. องค์ประกอบ 
ค่าคะแนนดัชนีความมั่นคงทางทะเล ในภาพรวม (Overall Index Score) ในเบื้องต้น

ประกอบด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒) หลักนิติธรรม  
๓) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ๔) คุณภาพชายฝั่ง ๕) เศรษฐกิจสีน้ าเงิน ๖) การประมง ๗) โจรสลัดและ 
การปล้นเรือโดยใช้อาวุธ ๘) การค้าสิ่งผิดกฎหมายทางทะเล และ ๙) การโยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
การจัดท าค่าคะแนนเพ่ือก าหนดให้เป็นค่าเป้าหมายเป็นวิธีคิดดัชนีของประเทศไทยเอง ซึ่งศึกษา

รูปแบบและวิธีคิดทางวิชาการจากหลายรูปแบบและวิธีการ อาทิ กรณีการจัดท าดัชนีความมั่นคงทางทะเลของสถาบัน
วิชาการ Stable Seas ที่มีการวัดผลค่าคะแนนฐานว่าประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (Overall Index 
Score) อยู่ที่ ๖๔ คะแนน (ค่าคะแนนเฉลี่ย ๗๑ ประเทศท่ัวโลก คือ ๖๑ คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๕ ประเทศ 
ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก คือ ๖๒.๖๖ คะแนน) ดังนั้น จึงก าหนดค่าเป้าหมายในภาพรวม ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
อยู่ที่ ๖๕ - ๖๙ คะแนน ตามล าดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันและรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในแต่ละปีสอดคล้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การก าหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นปี
ละ ๑ คะแนน อ้างอิงจากแผนการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในห้วง ๕ ปี ซึ่งคาดว่าจะท าให้ปัญหา 
ความมั่นคงทางทะเลของประเทศมีแนวโน้มลดลง อาทิ การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU - Fishing) 
และการตรวจการณ์/ลาดตระเวนทางทะเลของกองทัพเรือ 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  
๔.๑ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดจากค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (Overall Index Score) 

ของผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ด าเนินการศึกษาจัดท าดัชนีความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย (MSI - Thailand) ซึ่งจะใช้รูปแบบการ
ประเมินผลตัวชี้วัดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางทะเล (Peer review) 
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๔.๒ มีการติดตามและประเมินผล ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ซึ่งเป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล (นปท.) และมีกองความมั่นคงทางทะเล ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล   
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่ช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนองค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของกลไกระดับนโยบาย
ของประเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น  

๑. นิยาม  
การน าข้อเสนอแนะทางวิชาการที่ประมวลองค์ความรู้ทางทะเลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ของกลไกระดับนโยบาย 
๒. องค์ประกอบ  

๒.๑ “องค์ความรู้ทางทะเล” คือ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ/นโยบาย หรือผลงานทางวิชาการ/ 
ผลการศึกษาหรือเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นทางทะเล 

๒.๒ “องค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญ” คือ ประเด็นความมั่นคงทางทะเลตามกรอบแนวทางดัชนี 
ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Index: MSI) ของประเทศไทยที่มีค่าคะแนนการประเมินฯ น้อยที่สุด 
๓ อันดับแรกของปีการประเมินฯ ล่าสุด หรือประเด็นความมั่นคงทางทะเลที่รัฐบาลให้ความส าคัญ เป็นพิเศษ 
ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยน าข้อมูลจากข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ/นโยบาย หรือผลงานทางวิชาการ/ผลการศึกษา 
หรือเอกสารทางวิชาการซึ่งครอบคลุมประเด็นความมั่นคงทางทะเลตามกรอบแนวทางของ  MSI (เรียงล าดับจาก
ประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด - มากที่สุดของปีการประเมินฯ ล่าสุด) หรือประเด็นความมั่นคงทางทะเลที่รัฐบาล
ให้ความส าคญัเป็นพิเศษในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

๒.๓ “กลไกระดับนโยบายของประเทศ” คือ คณะกรรมการระดับนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ  
ความมั่นคงทางทะเล หรือกิจการทางทะเล อาทิ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(นปท.) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คณะกรรมการ  
นโยบายการประมงแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๒.๔ “ประเด็น” คือ หัวข้อการวัดผลตามกรอบแนวทางของดัชนีความมั่นคงทางทะเล 
(Maritime Security Index: MSI) ในเบื้องต้นประกอบด้วย ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศทาง
ทะเล ๒) หลักนิติธรรม ๓) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ๔) คุณภาพชายฝั่ง ๕) เศรษฐกิจสีน้ าเงิน ๖) การประมง 
๗) โจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ ๘) การค้าสิ่งผิดกฎหมายทางทะเล และ ๙) การโยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล 

 
 



- ๑๘๒ - 
 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
องค์ความรู้ทางทะเลที่ส าคัญฯ โดยก าหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น เพ่ือสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาประเด็นความมั่นคงทางทะเลในระดับนโยบาย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นปัญหาหรือภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ทั้งนี้ พิจารณาจากการจัดล าดับค่าคะแนนผลการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลฯ ของประเทศไทยทั้ง ๙ ด้าน ตามกรอบแนวทางของ MSI  (เรียงล าดับจาก
ประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด - มากที่สุดของปีการประเมินฯ ล่าสุด) หรือเป็นประเด็นความมั่นคงทางทะเล 
ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผล โดยอาศัยกลไกภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (นปท.) และ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) รวมถึงกลไกคณะกรรมการ
ระดับประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

  ๕.๒ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเลให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ ๑ ประเด็น 

๑. นิยาม  
  การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเลให้แก่ภาครัฐและภาคส่วนที่มิใช่ภาครัฐ 
๒. องค์ประกอบ  

๒.๑ การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเล คือ การน าองค์ความรู้ ประเด็นใด 
ประเด็นหนึ่งใน ๙ ประเด็น ตามกรอบแนวทางของ MSI ได้แก่ ๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทะเล  
๒) หลักนิติธรรม ๓) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ๔) คุณภาพชายฝั่ง ๕) เศรษฐกิจสีน้ าเงิน ๖) การประมง  
๗) โจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ ๘) การค้าสิ่งผิดกฎหมายทางทะเล และ ๙) การโยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล 
ไปเผยแพร่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคงทางทะเล 

๒.๒ “ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” คือ ภาครัฐ และภาคส่วนที่มิใช่ภาครัฐ อาทิ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาสังคม  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเลให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนด 

อย่างน้อยปีละ ๑ ประเด็น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างและขยายองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งน าไปสู่การสร้าง  
การตระหนักรู้ความส าคัญทางทะเลของทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้น  
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  
กลไกภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) และการบูรณาการ 
การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ทางทะเล 
ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
๕.๒ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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 นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๕  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
 

เป้าหมายที่ ๑ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุรุนแรงและความสูญเสียลดลง 
 

ตัวชี้วัด สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลง ร้อยละ ๑๐๐ จากปีฐาน ๒๕๖๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย ทั้งจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวนผู้เสียชีวิต  

ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย ๔ จังหวัด (จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 
๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) มีจ านวนลดลง  
ในแต่ละปีงบประมาณ จนกระทั่งไม่มีการปรากฏซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย ทั้งจ านวนผู้บาดเจ็บ 
และจ านวนผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ “เหตุการณ์ความรุนแรง” หมายถึง เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่เกิดจากการกระท า โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ด้วยวิธีการยิง ระเบิด และก่อความไม่สงบอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้เกิด 
การเสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่หรือของรัฐเสียหาย รวมถึงการกระท าโดยการใช้  
ความรุนแรงที่กระทบต่ออธิปไตยแห่งดินแดนและพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เป็นไปตามผลการพิจารณา
เหตุการณ์ของกลไกที่ฝ่ายความมั่นคงก าหนด ซึ่งไม่นับรวมเหตุก่อกวน เหตุการณ์อันเกิดจากผลของการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเจ้าหน้าที ่และเหตุการณ์ที่เป็นคดีอาญาอันไม่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 

๒.๒ “การสูญเสีย” พิจารณาจาก ประเภทการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ ได้แก่ 
(๑) จ านวนผู้บาดเจ็บ และ (๒) จ านวนผู้เสียชีวิต 

๒.๓ “เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง” หมายถึง ผลจากการด าเนินการของรัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เข้าด าเนินการทั้งในและนอกพ้ืนที่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเหตุการณ์ลดลงที่มีปัจจัยมาจากความตั้งใจของฝ่ายตรงข้าม 

๒.๔ “จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรง” หมายถึง จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงจากข้อมูลสถิติ
เหตุการณ์ฯ ประเภทการก่อความไม่สงบ จากกองสารสนเทศ ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า (ฐานข้อมูล SMIC) 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การก าหนดค่าเป้าหมาย มีความสอดรับกับเป้าหมายของแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเด็นด้านความมั่นคง ที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๗๐ เหตุการณ์ความรุนแรงยุติลง ส าหรับการก าหนดฐานการค านวณ 
ปี ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้เป็นฐานการค านวณการลดเหตุรุนแรงที่มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งเป็นที่ได้เริ่มปรับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางการจัดท าแผนในแต่ละระดับ 
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสีย ทั้งจ านวนผู้บาดเจ็บและจ านวน

ผู้เสียชีวิตจากฐานข้อมูล SMIC รับผิดชอบโดยกองสารสนเทศ ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า 
ค่าพื้นฐาน (Baseline) : 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วยวัด/ประเภท 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เหตุการณ์ประเภท 
การก่อความไม่สงบ 

เหตุการณ์ ๑๖๖ ๑๓๖ ๑๒๕ ๕๔ ๘๘ 

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ  คน จนท. รัฐ ๑๐๘ ๕๖ ๙๐ ๔๙ ๖๔ 

ประชาชน ๑๔๓ ๗๓ ๖๗ ๕๖ ๒๘ 

รวม ๒๕๑ ๑๒๙ ๑๕๗ ๑๐๕ ๙๒ 

จ านวนผู้เสียชีวิต คน 
 

จนท. รัฐ ๓๑ ๑๒ ๑๙ ๑๐ ๑๖ 

ประชาชน ๖๕ ๔๑ ๕๘ ๕๖ ๒๔ 

รวม ๙๖ ๕๓ ๗๗ ๖๖ ๔๐ 
  

น้ าหนัก:  
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ 

(ลดลง ร้อยละ ๖๐) 
๒๕๖๗ 

(ลดลง ร้อยละ ๗๐) 
๒๕๖๘ 

(ลดลง ร้อยละ ๘๐) 
๒๕๖๙ 

(ลดลง ร้อยละ ๙๐) 
๒๕๗๐ 

(ลดลง ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวนเหตุการณ์ 
๖๖ เหตุการณ์ 

จ านวนเหตุการณ์ 
๕๐ เหตุการณ์ 

จ านวนเหตุการณ์ 
๓๓ เหตุการณ์ 

จ านวนเหตุการณ์ 
๑๗ เหตุการณ์ 

ไม่ปรากฏเหตุความ
รุนแรงในพื้นที่ 

การสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ) 
๑๐๑  คน 

การสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)  

๗๖ คน 

การสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ) 

๕๑ คน 

การสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ) 

๒๕ คน 
ไม่พบการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ และ

ผู้เสียชีวิต) 
การสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 

๓๙ คน 

การสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 

๒๙ คน 

การสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 

๑๙ คน 

การสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 

๑๐ คน 
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เกณฑ์การให้คะแนน๑ : ๔.๑ การวัดผลจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 
 

เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๖๐) 

๒๕๖๗ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๗๐) 

๒๕๖๘ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๘๐) 

๒๕๖๙ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๙๐) 

๒๕๗๐ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๑๐๐) 

ผ่าน 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๖๖ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๕๐ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๓๓ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๗ 
เหตุการณ์ 

ไม่เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง 

ไม่ผ่าน 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง
มากกว่า ๖๖ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง
มากกว่า ๕๐ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง
มากกว่า ๓๓ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์
ความรุนแรง
มากกว่า ๑๗ 
เหตุการณ์ 

เกิดเหตุการณ์ 
ความรุนแรง ตั้งแต่ 
๑ เหตุการณ์ข้ึนไป 

 

 ๔.๒ การวัดผลการสูญเสียลดลง (ผู้บาดเจ็บ) 
 

เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๖๐) 

๒๕๖๗ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๗๐) 

๒๕๖๘ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๘๐) 

๒๕๖๙ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๙๐) 

๒๕๗๐ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๑๐๐) 

ผ่าน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)น้อย
กว่าหรือเท่ากับ
๑๐๑ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
๗๖ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
๕๑ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
๒๕ คน 

ไม่เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ) 

ไม่ผ่าน 
เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)
มากกว่า๑๐๑ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)
มากกว่า๗๖ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)
มากกว่า๕๑ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ)
มากกว่า๒๕ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้บาดเจ็บ) ตั้งแต่ 
๑ คนข้ึนไป 
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๔.๓ การวัดผลการสูญเสียลดลง (ผู้เสียชีวิต) 
 

เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๖๐) 

๒๕๖๗ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๗๐) 

๒๕๖๘ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๘๐) 

๒๕๖๙ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๙๐) 

๒๕๗๐ 
(ลดลง  

ร้อยละ ๑๐๐) 

ผ่าน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) น้อย
กว่าหรือเท่ากับ
๓๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐ คน 

ไม่เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) 

ไม่ผ่าน 
เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต)
มากกว่า๓๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต)
มากกว่า๒๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต)
มากกว่า๑๙ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต)
มากกว่า๑๐ คน 

เกิดการสูญเสีย 
(ผู้เสียชีวิต) ตั้งแต่ 
๑ คนข้ึนไป 

 

เงื่อนไข : การนับจ านวนเริ่มต้นและสิ้นสุดตามรอบปีงบประมาณ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า (กองสารสนเทศ  
ส านักอ านวยการข่าวกรอง) (ฐานข้อมูล SMIC) 

 

เป้าหมายที่ ๒ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวชี้วัด สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product : GRP) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ิมข้ึนทุกป ี

๑. นิยาม 
จ านวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product : GRP) ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  

อันประกอบด้วย ๔ จังหวัด (จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ ๔ อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ ๒ ต่อปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขึ้น ผลจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐและ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกิจกรรมภาคการเกษตร และภาคนอกการเกษตร มีส่วนช่วยให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขึ้น 
๒.๒ “พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายถึง พ้ืนที่ที่มีอาณาบริเวณครอบคลุม ๔ จังหวัด 

(จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) 
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๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อประชากร (GRP Per capita) เป็นการวัดผลการเติบโตทางเศรษฐกิจรายภาค  

ที่มีความครอบคลุมต่อภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๒ ภาค คือ ๑) ภาคการเกษตร ประกอบด้วย การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ 
การประมง และ ๒) นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและ  
การขายปลีก สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารสาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ สาขากิจกรรมการบริหาร
และบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ สาขาการศึกษา  
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิชาการ สาขาการก่อสร้าง สาขาการจัดหาน้ า และการจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว มีความครอบคลุมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่  
ท าให้การวัดผลค่า GRP มีความครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับในการน ามาใช้อ้างอิงต่อการอธิบาย
สถานการณ์ และแนวโน้มของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
รวบรวมข้อมูลจากฐานผลิตภัณฑ์ภาคต่อประชากร (GRP Per capita) ของส านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลของ GRP ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ค่าพื้นฐาน (Baseline) : 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ๑๒๓,๓๗๗ ๑๓๘,๑๐๘ ๑๓๐,๒๗๘ ๑๓๖,๙๖๑ ๑๓๙,๑๗๓ 

แนวโน้มเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 

- เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
๑๑.๙๓ 

ลดลงร้อยละ 
๕.๖๗ 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๕.๑๒ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๑.๐๑ 

 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  

น้ าหนัก:  
ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
สถิติผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค (Gross 
Regional Product 
: GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม

สถิติผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค (Gross 
Regional Product 
: GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม

สถิติผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค (Gross 
Regional Product 
: GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม

สถิติผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค (Gross 
Regional Product 
: GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross 
Regional 
Product : GRP) 
ของพ้ืนที่จังหวัด
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ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมาย
ของส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน๑ :  
 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ผ่าน 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross Regional 
Product : GRP) 
ของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross 
Regional 
Product : 
GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม
เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross 
Regional 
Product : 
GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม
เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross 
Regional 
Product : 
GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม
เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
(Gross 
Regional 
Product : 
GRP) ของพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตาม
เป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ไม่ผ่าน 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค ของ
พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมายของ
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
ลดน้อยลง  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
ของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมาย
ของส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ลดน้อยลง  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
ของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมาย
ของส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ลดน้อยลง  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
ของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมาย
ของส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ลดน้อยลง  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค 
ของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ตามเป้าหมาย
ของส านักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ลดน้อยลง  
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ตัวชี้วัด การสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย ๔ จังหวัด (จังหวัดสตูล 

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) มีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในสัดส่วนร้อยละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ “ความเชื่อมั่น” หมายถึงลักษณะที่ประชาชนแสดงออกผ่านความรู้สึกหรือการกระท าที่สื่อให้

เห็นถึงความรู้สึกปลอดภัยปราศจากความรู้สึกหวาดระแวง รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตโดยปกติสุขตามเจตจ านง 
ของตนเอง ภายใต้ระเบียบ ข้อตกลงทางสังคม และกฎหมายที่บังคับใช้ 

๒.๒ “พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายถึง พ้ืนที่ที่มีอาณาบริเวณครอบคลุม ๔ จังหวัด 
(จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) 
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๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ดัชนีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดัชนีที่อยู่ระหว่าง

การพัฒนา โดยอาศัยฐานการวัดผลของดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึง ดัชนีความเชื่อมั่น
ในมิติงานอ่ืน ๆ อาทิ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงยุติธรรม และกรมประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ตลอดจนสามารถใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการเก็บค่าความเชื่อมั่น ๓ ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง  

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด (จังหวัดสตูล จังหวัด

ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย)  
ค่าน้ าหนัก 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด และจะ
วัดผลในปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ เป็นต้นไป 

ดัชนีความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนีความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนีความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนีความเชื่อมั่น
ต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
ร้อยละ ๘๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ผ่าน 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เท่ากับ
หรือมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เท่ากับ
หรือมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เท่ากับ
หรือมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เท่ากับ
หรือมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนีความเชื่อมั่น
ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
เท่ากับหรือ
มากกว่า ร้อยละ 
๘๐ 
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ไม่ผ่าน 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนี 
ความเชื่อมั่นต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ดัชนีความเชื่อมั่น
ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐ 

 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
๕.๒ กองอ านวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๕.๓ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๖  
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 

 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

เป้าหมายที่ ๑ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลมีจ านวนลดลง และได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 
 

ตัวชี้วัด จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

๑. นิยาม 
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล หมายถึง กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  

ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย ดังนี้ 
๑.๑ “กลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมเฉพาะชนกลุ่มน้อยและ 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาสถานะบุคคล” จ านวน ๑๙ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ชาวเวียดนามอพยพ  
(๒) อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน (๓) ไทยลื้อ (๔) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชาที่อพยพเข้ามาก่อนและหลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ (๕) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าที่อพยพเข้ามาก่อน
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ (๖) เนปาลอพยพ (๗) จีนฮ่ออิสระ (๘) ชาวเขา/บุคคลบนพ้ืนที่สูง/ชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่อพยพ
เข้ามาก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ (๙) ชาวลาวภูเขาอพยพ (๑๐) ม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์ (๑๑) อดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายา (๑๒) บุคคลบนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ (๑๓) ผู้หลบหนีเข้าเมือง
จากพม่าที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ (๑๔) ชาวลาวอพยพ (๑๕) ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา  
(๑๖) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพเข้ามาหลังวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ (๑๗) ชาวมอร์แกน  
(๑๘) กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (๑๙) กลุ่มที่ตกหล่นจากส ารวจในอดีต กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการส ารวจทางทะเบียน  
และกลุ่มที่เคยได้รับการส ารวจในอดีตแล้วแต่อยู่ระหว่างการรอการพัฒนาสถานะ จ านวนประมาณ ๔ แสนคน  

๑.๒ “กลุ่มเด็กและบุคคลในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน”
จ านวนประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน  

๑.๓ “คนไร้รากเหง้า” จ านวนประมาณ ๘,๗๐๐ คน  
๑.๔ “ผู้ที่ท าคุณประโยชน์” จ านวน ๒๖ คน 

๒. องค์ประกอบ  
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
ฐานข้อมูลจ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล กระทรวงมหาดไทย โดยการก าหนด 

ค่าเป้าหมายให้จ านวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี จะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลได้อย่างมีนัยส าคัญ  
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ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
สถานะและ 
สิทธิบุคคลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๖  
จากปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๗,๒๐๘ คน  

ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
สถานะและ 
สิทธิบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๒  
จากปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๗,๖๑๖ คน 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
สถานะและ 
สิทธิบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๘  
จากปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๘,๐๒๔ คน 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
สถานะและ 
สิทธิบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๔  
จากปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๘,๔๓๒ คน 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับสถานะและ
สิทธิบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐  
จากปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๘,๘๔๐คน 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
กลไกคณะกรรมการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และมีระบบติดตามผลการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ EARs (Electronic 
Assessment Reports) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กระทรวงมหาดไทย 

 

เป้าหมายที่ ๒ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีจ านวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองลดลง 
 

ตัวชี้วัด จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

๑. นิยาม  
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าเมือง

ถูกต้องตามกฎหมาย 
๒. องค์ประกอบ 

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลสถิติการท างานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยการก าหนดค่าเป้าหมายให้จ านวน
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี  
จะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมือง 
ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๖  

ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมือง 
ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๒ 

ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมือง 
ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๘ 

ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมือง 
ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒๔ 

ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมือง
ถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๓๐ 
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และมีระบบ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบ EARs (Electronic Assessment Reports) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กระทรวงแรงงาน  
 

เป้าหมายที่ ๓ การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีความเปราะบาง  
และผู้ได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึง 
ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนาอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวชี้วัด การจัดวางระบบป้องกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ในกลุ่มท่ีมีความเปราะบางด้านความม่ันคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมถึง
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิล าเนา ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีความเปราะบาง/ผู้ได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงและ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนา ” หมายถึง  
คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้งโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอัน
เป็นภูมิล าเนาได ้

๑.๒ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ หมายถึง ผู้ที่ เดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ  
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรืออาศัยในประเทศปลายทาง ตามกฎหมายของประเทศนั้น 

๒. องค์ประกอบ 
ระบบป้องกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มี 

ความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะไม่สามารถ
เดินทางกลับภูมิล าเนาอย่างเป็นระบบ  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่ เข้ามาอยู่ ในราชอาณาจักร 

และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว) 
โดยการจัดท าหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวจะช่วยให้มีระบบคัดกรองเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
ได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การวางแผน 
จัดวางระบบ 

การจัดท า 
ในระยะน าร่อง 

การจัดท าระบบ การทดลองระบบ การมีระบบ 

 



- ๑๙๖ - 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง และมีระบบ

ติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบ EARs (Electronic Assessment Reports) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๗  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

เป้าหมายที่ ๑ การยกระดับสถานะของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์      
 

ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
๑.๑ การค้ามนุษย์ หมายถึง ๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด 

หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  
ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือ  
ทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ ๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์   

๑.๒ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส 
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
ตามมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  

๑.๓ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : 
TVPA) ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจัดท ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking 
in Persons Report: TIP Report) เป็นรายงานประจ าปีเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ 
เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และการด าเนินการของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ านวนกว่า ๑๘๘ ประเทศ 
โดยจัดระดับเป็น Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List และ Tier 3 ตามมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัดการค้ามนุษย์ 
ที่ระบุใน TVPA โดยเป็นการประเมินความคืบหน้าการด าเนินการของแต่ละประเทศเปรียบเทียบกับการด าเนินการ
ของประเทศนั้น ๆ ในปีที่ผ่านมา โดยแต่ละ Tier หมายความดังนี้ 

 Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัด 
การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA)  
ของสหรัฐอเมริกา 
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 Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์  (Trafficking Victims Protection Act : TVPA) ของสหรัฐอเมริกา  
แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเหยื่อการค้ามนุษย์
เพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่มีหลีกฐานชัดเจนว่ารัฐบาลมีความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

 Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการป้องกันเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA) ของสหรัฐอเมริกา    และไม่มี
ความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือ
มนุษยธรรมและการค้าได้ 

๑.๔  พันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labor Organization Convention) รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมภาคีผ่านการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
และความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งน ามาสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมาย เพ่ือป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ด้านแรงงาน รวมทั้งคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ สร้างความเท่าเทียม และ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลสู่งานที่มีคุณค่า (Decent Work) ป้องกันและขจัดปัญหาการกระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์ 
ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ พันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้ลงนามและ 
ให้สัตยาบันที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน มีดังต่อไปนี้ 

๑.๕ พันธกรณีด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ มีดังนี ้
๑.๕.๑ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (Forced Labour 

Convention, 1930: C29) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน C29 เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ โดยได้ก าหนดนิยาม
ของ “การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ” ว่าเป็นงานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑเอาจากบุคคลใด ๆ โดยการขูเข็ญ
การลงโทษ และบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท าด้วยตนเอง และได้ก าหนดข้อบ่งชี้การเข้าแรงงานบังคับไว้
จ านวน ๑๑ ข้อ โดยรัฐบาลไทยได้น าข้อบ่งชี้ดังกล่าวปรับปรุงตามมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๕.๒ พิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ  
ค.ศ. 1930 (Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930: P29) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
P29 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยพิธีสารดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือเสริมอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ โดยได้เพ่ิม
พันธกรณีต่อประเทศสมาชิกในการเพ่ิมมาตรการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ 
เพ่ือให้ผู้เสียหายเข้าถึงการคุ้มครองและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ 

๑.๖ พันธกรณีด้านการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มีดังนี้ 
๑.๖.๑ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ า ค.ศ. ๑๙๗๓ (Minimum Age Convention, 

1973: C 138: ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยก าหนดอายุขั้นต่ าของบุคคล 
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ในการจ้างงาน โดยจะต้องมีอายุต้องไม่ต่ ากว่าอายุที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับและต้องไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี  
และส าหรับงานอันตราย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรม บุคคลที่ได้รับการจ้างจะต้อง
มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 

๑.๖.๒ อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที เพ่ือขจัดรูปแบบ 
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999: C 182) 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยก าหนดนิยามของ “รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ 
การใช้แรงงานเด็ก” ไว้ว่า ๑) ทุกรูปแบบของการน าเด็กลงไปเป็นทาส หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส  
เช่น การขาย และการขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติดที่ดิน แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึง 
การบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพ่ือใช้ในการสู้รบ ๒) การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพ่ือการค้าประเวณีเพ่ือการผลิต 
สื่อลามก หรือเพ่ือการแสดงลามก ๓) การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือ 
การผลิต และขนส่งยาเสพติดตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ ๔) งานซึ่งโดยลักษณะ
ของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการท างานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม
ของเด็ก 

๑.๗ พันธกรณีด้านการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง อนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วย 
การท างานในภาคประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ (Work in Fishing Convention, 2007: C188) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐประเทศสมาชิกมีมาตรการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง 
ให้มีสภาพการท างานที่ดี เป็นไปตามหลักการของงานมีคุณค่า (Decent Work) บนเรือประมง ตามข้อก าหนด 
ขั้นต่ าของการท างานบนเรือ สภาพการท างาน ที่พักอาศัยและอาหาร การคุ้มครองด้านความปลอดภัย  
และสุขอนามัยการท างานการเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ และประกันสังคม อย่างทั่วถึง 

๑.๘ โครงการการจัดท าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) 
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร
ภาคีเครือข่ายในการจัดท าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ภายใต้การสนับสนุน
ทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เพ่ือให้สถานประกอบ
กิจการใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมีแนวปฏิบัติ
ส าหรับสถานประกอบกิจการตามหลักการ ๔ ไม่ ได้แก่ ๑) ไม่ใช้แรงงานเด็ก ๒) ไม่ใช้แรงงานบังคับ ๓) ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔) ไม่มีการค้ามนุษย์ รวมทั้ง ๖ มี ได้แก่ ๑) มีระบบจัดการและบริหารแรงงาน ๒) มีเสรีภาพในการสมาคม ๓) มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความเห็นกับนายจ้าง ๔) มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ๕) มีการจัดการสุขอนามัยและ 
ของเสีย และ ๖) มีสวัสดิการที่เหมาะสม 

๑.๙ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( International Organization for 
Migration: IOM) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ท างานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานขององค์การสหประชาชาติ 
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิ กขององค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๖ โดยส านักงาน IOM ที่กรุงเทพฯ มีภารกิจ 
ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลของปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่เป็นระบบ



- ๒๐๐ - 
 

(Bangkok Declaration on Irregular Migration) รวมทั้งจัดท าโครงการทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญาดังกล่าว และการด าเนินกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น แรงงาน สุขภาพ 
การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความตระหนัก โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวโยงกับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่เป็นระบบในภูมิภาค ทั้งนี้ IOM มีการจัดท ารายงาน 
World Migration Report ทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลและแนวโน้มเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลก 
ประเด็นท้าทาย และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ก็เป็นบทหนึ่งของรายงาน 
 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ตัวชี้วัดภายนอก : ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญาการค้ามนุษย์ประเทศไทย 

ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก ๕๐) ได้แก่ (๑) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) (๒) รายงานของ
ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) 
(๓) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) / แนวทางปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ด ี(Good Labour Practice: GLP) / แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และ (๔) องค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM)  

๒.๒ ตัวชี้วัดภายใน : ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย  
(ค่าน้ าหนัก ๕๐) ได้แก่ ๑) ด้านด าเนินคดี ๒) ด้านป้องกัน ๓) ด้านคุ้มครอง และ ๔) การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

 ๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน
ระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จ ค่าคะแนน ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดภายนอก : 
ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญาการค้ามนุษย์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก ๕๐) 

ข้อเสนอแนะ 
ของสหรัฐอเมริกา 
ในรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์  
(TIP Report) 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะ 
ของสหรัฐอเมริกา 
ในรายงานสถานการณ์ 
การค้ามนุษย์ (TIP Report) 
 

 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 
๑๘ 

 

๒๐ 
 

๑๘ 
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จ ค่าคะแนน ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๗๐ 

 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ ๘๐ 

 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ ๗๐ 

 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ร้อยละ ๖๐ 

 

๑๖ 

 
๑๔ 

 
๑๒ 

องค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ 
๑. พันธกรณีด้าน 
การป้องกันการบังคับ
ใช้แรงงาน หรือบริการ 
๒. พันธกรณีด้าน 
การป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย 
๓. พันธกรณีด้าน 
การคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมง 
๔. แนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (Good 
Labour Practices: GLP) 

จ านวนมาตรการ หรือแนวทาง 
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกรณี 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ILO 

 อย่างน้อย ๔ มาตรการ/แนวทาง 

 อย่างน้อย ๓ มาตรการ/แนวทาง 

 อย่างน้อย ๒ มาตรการ/แนวทาง 

 อย่างน้อย ๑ มาตรการ/แนวทาง 

 ไม่มีมาตรการ/แนวทาง 
 

 
 

 
๒๐ 

 

๑๘ 
 

๑๖ 
 

๑๔ 
 

๐ 

๒๐ ๑๘ 

ส านักงานยาเสพติด      
และอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ  
๑. รายงาน Global 
Report on Trafficking 
in Persons 
๒. รายงาน 
Transnational 
Organized Crime in 

จ านวนการเสนอข้อมูลการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยในเชิงบวก ในรายงาน
ของ UNODC และ IOM  

 อย่างน้อย ๕ ประเด็น 

 อย่างน้อย ๔ ประเด็น 

 อย่างน้อย ๓ ประเด็น 

 อย่างน้อย ๒ ประเด็น 

 
 
 

 
๑๐ 

 

๘ 
 

๖ 
 

๔ 
 

๑๐ 
 

๖ 
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จ ค่าคะแนน ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๗๐ 

Southeast Asia: 
Evolution, Growth 
and Impact (TOCTA) 

 อย่างน้อย ๑ ประเด็น 

 ไม่มีการเสนอข้อมูลเชิงบวก 

๒ 
 

๐ 

องค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ตัวช้ีวัดภายใน : ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ค่าน้ าหนัก ๕๐) 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการปราบปราม
และด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ 

-ร้อยละความส าเร็จของการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละความส าเร็จของการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๘๕ 
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๗๕ 
-ร้อยละความส าเร็จของการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๖๕ 

๑๕ 
 
 

๑๓ 
 
 

๑๑ 
 
 

๙ 
 

 

๑๕ ๑๓ 

ร้อยละของแรงงาน 
ที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (GLP/แรงงาน
ต่างด้าว) 

- ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
- ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ร้อยละ ๘๕ 
-ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ร้อยละ ๗๕ 

๑๕ 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๙ 

๑๕ ๑๓ 



- ๒๐๓ - 
 

เกณฑ์การประเมิน
ระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จ ค่าคะแนน ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๗๐ 

-ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมายและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ร้อยละ ๖๕ 

ร้อยละของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 
และผู้เสียหาย 
จากการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ 
ที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 
(NRM/ RP) 

-ร้อยละของผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ร้อยละ ๑๐๐ 
-ร้อยละของผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ร้อยละ ๘๕ 
-ร้อยละของผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการที่
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ร้อยละ ๗๕ 
-ร้อยละของผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ร้อยละ ๖๕ 

๑๕ 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

๙ 

๑๕ ๑๓ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ 

-ร้อยละความส าเร็จของ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
- -ร้อยละความส าเร็จของ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 

๕ ๔ 



- ๒๐๔ - 
 

เกณฑ์การประเมิน
ระดับนานาชาติ 

ระดับความส าเร็จ ค่าคะแนน ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย 
ปี ๒๕๗๐ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๘๕ 
-ร้อยละความส าเร็จของ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๗๕ 
-ร้อยละความส าเร็จของ 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ร้อยละ ๖๕ 

 
๓ 
 
 
 

๒ 

คะแนนรวม  ๑๐๐ ๘๕ 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา TIP Report   
๔.๒ รายงานของส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
๔.๓ รายงานขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน  
๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ๒ ในตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔ 
๔.๕ ก ากับและติดตามโดยคณะอนุกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย ์
 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
๕.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๕.๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๕.๓ กระทรวงแรงงาน 
๕.๔ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปราบปรามและด าเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๑. นิยาม 

๑.๑ การค้ามนุษย์ หมายถึง ๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด 
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  
ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือ  



- ๒๐๕ - 
 

ทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ ๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์   

๑.๒ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส 
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
ตามมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

๑.๓ การปราบปรามและด าเนินคดีการค้ามนุษย์ หมายถึง การด าเนินคดีเกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ การป้องกัน การคุ้มครองช่วยเหลือ การให้ที่พัก อาหาร การพยาบาล 
การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งกลับและคืนสู่สังคม  
ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในด้านอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก าหนด เป็นต้น 

๒. องค์ประกอบ  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

๒.๑ จ านวนคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คดี/ปี ๔๐ 

๒.๒ ร้อยละของคดีท่ีพนักงานอัยการสั่งฟ้องคดี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒๕ 
๒.๓ ร้อยละของคดีท่ีมีการพิพากษาลงโทษจ าเลย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒๕ 
๒.๔ จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน/ปี ๑๐ 

 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ สถิติคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ ย้อนหลัง ๕ ปี (ไม่นับปีสถานการณ์โควิด-๑๙) 
 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๓๑๗ ๓๓๓ ๓๐๒ ๓๐๔ ๒๘๘ 

 

     หาค่าเฉลี่ยจ านวนคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เก่ียวข้อง  
      ค่าเฉลี่ย = จ านวนคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เก่ียวข้อง ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  
                     ๕ 
     =  ๓๐๘.๘  



- ๒๐๖ - 
 

      ก าหนดค่าเป้าหมาย ๓๐๐ คดี/ป ี
๓.๒ ร้อยละของคดีท่ีพนักงานอัยการสั่งฟ้องคดี  

              คดีท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดี เทียบกับคดีที่พนักงานสอบสวนสรุปส านวนเสนอ
อัยการ (ไม่นับคดีท่ีอยู่ระหว่างสอบสวน) 
 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๙๒.๒๒ ๘๘.๘๓ ๗๙.๕๙ ๘๙.๗๘ ๙๐.๕๖ 

 

      หมายเหตุ : ไม่นับคดีท่ีอยู่ระหว่างสอบสวน 
 

 หาร้อยละของคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดี   =          คดีท่ีพนักงานอัยการสั่งฟ้องคดี X ๑๐๐ 
                                                        คดีท่ีพนักงานสอบสวนสรุปส านวนเสนออัยการ 
    ก าหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๓.๓ ร้อยละของคดีท่ีมีการพิพากษาลงโทษจ าเลยคดีที่มีศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย เทียบกับ
คดีท่ีศาลพิพากษาเสร็จสิ้น  
 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๘๑.๕๙ ๗๗.๐๕ ๗๖.๖๘ ๗๘.๘๙ ๗๕.๐๐ 

 

          หาร้อยละของคดีท่ีมีการพิพากษาลงโทษจ าเลย =   คดีท่ีมีการพิพากษาลงโทษจ าเลย X ๑๐๐ 
                                                                         คดีท่ีพิพากษาเสร็จสิ้น 
          ก าหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓.๔ จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
 

                       จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ รวม ๘๙ คน  
 

      ค่าเฉลี่ย = จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔  
                     ๗         
 เฉลี่ยปีละ ๑๒.๗๑ ก าหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๕ คน/ปี 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
จัดเก็บข้อมูลจากผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม และข้อมูลสถิติจากระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้าน  
การด าเนินคดีและช่วยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
๕.๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๕.๒ กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 



- ๒๐๗ - 
 

๕.๓ ส านักงานอัยการสูงสุด 
๕.๔ ส านักงานศาลยุติธรรม 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๕ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ การค้ามนุษย์ หมายถึง ๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด 

หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  
ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือ  
ทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ ๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์   

๑.๒ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส 
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
ตามมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

๑.๓ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายถึง การข่มขืนใจให้ท างาน หรือให้บริการ โดยท า
ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น  
โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  

๑.๔ แรงงานประมง หมายถึง ผู้ควบคุมเรือประมงและคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้ วย 
การประมง แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้สังเกตการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

๑.๕ แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ได้เดินทางมาท างานในแผ่นดิน
ประเทศไทยโดยใช้ก าลังกาย ความรู้ ความสามารถเพ่ือประสงค์ผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใด  

๑.๖ เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
๑.๗ เด็กท างาน (Working Children) หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานใด ๆ 

มากกว่า 1 ชั่วมงต่อสัปดาห์ โดยอาจได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนการท างานหรือไม่ก็ได้ อาจท าเป็นประจ า
หรือท าเป็นครั้งคราว โดยไม่นับงานบ้านที่ท าในบ้านของตนเอง 

๑.๘ แรงงานเด็ก (Child Labour) หมายถึง การให้เด็ก หรือการรับเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ท างานที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็ก และขัดขวางโอกาสทางการศึกษา หรือพัฒนาการของเด็ก รวมถึง
การด ารงชีพของเด็กในอนาคต งานที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็ก คือ งานที่โดยธรรมชาติของงาน และ/หรือ 
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วิธีการท างานเป็นอันตรายต่อเด็ก ทารุณกรรมต่อเด็ก และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก และท าให้
เด็กไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

๑.๙ การคุ้มครองแรงงาน หมายถึง การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
๑.๑๐ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น หมายถึง การตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure: SOP) เพ่ือแสวงหาข้อบ่งชี้ส าหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็น
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพ่ือคัดแยกบุคคล 
ที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แรงงานบังคับจากซ่ึงอาจจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดง
ถึงสัญญาณ หรือ“เบาะแส” ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของสภาวะของการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎี
และประสบการณ์การด าเนินงานของ โครงการปฏิบัติการพิเศษขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือขจัด 
การใช้แรงงานบังคับ (ILO’s Special Action Programme to Combat Forced Labour: SAP-FL) โดยที่การพัฒนา
ตัวชี้วัดเหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของบทนิยามว่าด้วยแรงงานบังคับตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (ฉบับที่ ๒๙) ซึ่งบัญญัติว่าหมายถึง “งานหรือบริการ ทุกชนิด 
ซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญว่าจะลงโทษและซ่ึงบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท าเอง” 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ การพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ท าให้มีข้อมูล 

ทะเบียนประวัติคนต่างด้าวและนายจ้างเพ่ือการบริหารจัดการและควบคุม 
๒.๒ การตรวจสอบการท างานของแรงงานและสถานประกอบการ 
๒.๓ ตรวจสอบสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ

ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
๒.๔ พัฒนาและก ากับดูแลให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
๒.๕ คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล  
๒.๖ การตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: 

SOP) หากพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ หรือการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และส่งต่อทีมสหวิชาชีพด าเนินการคัดแยกต่อไป 

๒.๗ แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๕ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๓. ทีม่าของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตามตาราง ดังนี้ 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 
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๓.๒ วิธีหาค่าเฉลี่ยจ านวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ค่าเฉลี่ยจ านวน ๕ ปี =  จ านวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

            ๕ 
๓.๓ วิธีหาร้อยละความส าเร็จรายปี 

ความส าเร็จรายปี  =  จ านวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศในปีที่ค านวณ × ๑๐๐ 
      ค่าเฉลี่ยจ านวนคดี ๕ ปี 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ท าให้มีข้อมูล

ทะเบียนประวัติคนต่างด้าวและนายจ้างเพ่ือการบริหารจัดการและควบคุม  
๔.๒ ตรวจสอบการท างานของแรงงานและสถานประกอบการ  
๔.๓ ตรวจสอบสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้  

และค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
๔.๔ พัฒนาและก ากับดูแลให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
๔.๕ คุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล 
๔.๖ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 

หากพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ หรือการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และส่งต่อทีมสหวิชาชีพด าเนินการคัดแยกต่อไป 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กระทรวงแรงงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่ได้รับ  
การคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกกระท าโดยตรง

ในความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒ ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
จากการถูกกระท าโดยตรงในความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๓ การคุ้มครองตามกฎหมาย หมายถึง การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ตามมาตรา ๓๓  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
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ความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ 
การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนา  
ของผู้นั้น การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย  
การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ 
ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหาย
ก่อนด้วย นอกจากนี้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เป็นไปตามมาตรา ๑๔/๑  
การคุ้มครองตามกฎหมาย นอกเหนือจากการคุ้มครองตามมาตรา ๓๓ แล้ว ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
ในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๓๕ การคุ้มครองความปลอดภัยแก่บุคคลในครอบครัว  
ตามมาตรา ๓๖ การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๗ (กรณีผู้เสียหายต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย) 
การส่งกลับประเทศ ตามมาตรา ๓๘ (กรณีต่างชาติ) การรับกลับประเทศ ตามมาตรา ๓๙ (กรณีคนไทย)  
การไม่ด าเนินคดีในความผิดที่ เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๔๑ และการช่วยเหลือจากกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๔๔ ด้วย  

๑.๔ มาตรฐานสากล หมายถึง มาตรฐานการด าเนินงานหรือหลักการด าเนินงานในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือที่เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานสากล ที่ได้ก าหนดไว้ตามพันธกรณี อนุสัญญาต่าง ๆ ทั้งนี้  ได้ก าหนด
กรอบการคุ้มครองตามมาตรฐานสากลไว้ ๑๐ ข้อ คือ  

๑.๔.๑ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights-Based Approach) ของผู้เสียหายทุกคน  
๑.๔.๒ ผู้เสียหายทุกคนจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ (Non-Discrimination) ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
๑.๔.๓ การปฏิบัติงานจะยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim-Centered Approach) และ

ยึดประโยชน์สูงสุดที่ผู้เสียหายจะได้รับ (Best Interest Determination)  
๑.๔.๔ การคุ้มครองช่วยเหลือจะค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย (Trauma Informed 

Care) และจะไม่กระท าการใดที่ถือว่าเป็นการกระท าซ้ าต่อผู้เสียหาย  
๑.๔.๕ ให้ความส าคัญกับความละเอียดอ่อนในเพศสภาพ (Gender Sensitivity) ที่จะไม่

ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างทางเพศของผู้เสียหาย 
๑.๔.๖ ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

และประเพณีท่ีมีความแตกต่างออกไป  
๑.๔.๗ การปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับผู้เสียหาย (Victim Friendly Approach) ในทุกกระบวนการ

ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกจนถึงส่งกลับคืนสู่สังคม 
๑.๔.๘ มุ่งเน้นการเสริมพลังของผู้เสียหาย (Empowerment) เพ่ือให้ผู้เสียหายสามารถ

กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน  
๑.๔.๙ การให้อิสระแก่ผู้เสียหาย (Freedom of Movement) ในการเดินทางเข้าออกและการใช้

เครื่องมือสื่อสารอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่ปลอดภัย 
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๑.๔.๑๐ ไม่ท าให้เกิดอันตราย (Do No Harm) และไม่ลงโทษผู้เสียหาย (Non Punishment) 
ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

๒. องค์ประกอบ 
  จ านวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล แบ่งเป็น ๑) ผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือในสถานคุ้มครองของรัฐ 
และเอกชน และ ๒) ผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือโดยไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ ตามตาราง ดังนี้ 

 

๓.๒ วิธีการค านวณ 
ร้อยละความส าเร็จรายปี =  จ านวนผู้เสียหายท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในปีท่ีค านวณ × ๑๐๐ 

                   จ านวนผู้เสียหายทั้งหมดในปีที่ค านวณ 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเก็บข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงาน

คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ๓ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ รายงานผลการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองของรัฐ 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองของเอกชน 
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

๑. นิยาม 
๑.๑ การพัฒนา หมายถึง การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย ์

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 
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๑.๒ ภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคน หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

๒. องค์ประกอบ 
เก็บข้อมูลจากผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
จ านวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ ๕ จาก ๑ ปีที่ผ่านมา ตามตาราง ดังนี้ 

 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ก ากับและติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการประสานและก ากับ 

การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากป ี๒๕๖๕ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากปี ๒๕๖๖ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากปี ๒๕๖๗ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากปี ๒๕๖๘ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากปี ๒๕๖๙ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๘  
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

เป้าหมายที่ ๑ การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง ๘ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน 
ภายในปี ๒๕๗๐  

๑. นิยาม 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้ งการเสพและการค้า  

โดยพิจารณาจาก ๑) ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา โดยมีประวัติเข้ารับการบ าบัดรักษาจากระบบข้อมูล 
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ๒) ผู้ที่ถูกจับกุมในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยมีประวัติจับกุมจากระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม (Crimes) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ ๓) ประชากร  
คือ ประชากรไทยทั้งหมด (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน เว็บไซต์ของกรมการปกครอง)  

๒. องค์ประกอบ 
การค านวณค่าเป้าหมาย   

 
 

 
 
 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑๐ คน  
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน 

๙.๕ คน  
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน 

๙ คน  
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน 

๘.๕ คน  
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน 

๘ คน  
ต่อประชากร 
๑,๐๐๐ คน 

 

ประมาณการสัดส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ โดยใช้
ฐานข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีข้อมูลสัดส่วนเฉลี่ยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 
๑๐.๗๑ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน  

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ประมวลผลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และค านวณตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ กระทรวงสาธารณสุข  

จ านวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
X ๑,๐๐๐ 

จ านวนประชากรไทยทั้งหมด 
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๕.๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๕.๓ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  
๕.๔ กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 

 

เป้าหมายที่ ๒ การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

ตัวชี้ วัดที่ ๑ คดียาเสพติดที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  

๑. นิยาม  
๑.๑ คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งยาเสพติด (เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ) และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน  ช่วยเหลือ หรือ
พยายามกระท าความผิดดังกล่าวด้วย  

๑.๒ ร้อยละของคดียาเสพติดที่มีการสืบสวน ขยายผล หมายถึง การสืบสวน ขยายผลจากการ
จับกุมผู้กระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับ  
การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด (เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ)  
และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน  ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าว จนกระท่ังน าไปสู่
การบังคับใช้กฎหมายทุกข้อหาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด อาทิ การจับกุม การแจ้งข้อหา 
สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด การกระท าความผิด  
ตามมาตรา ๑๒๙ เป็นต้น  

๒. องค์ประกอบ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานเพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย  
  

ปีงบประมาณ จ านวนคดี ๕ ข้อหาส าคัญ 
(คดี) 

จ านวนค าขอท่ีมีการอนุมัติแจ้ง
ข้อหาและอนุมัติจับกุม (ค าขอ) 

ร้อยละ 

ปี ๒๕๖๒ ๘๑,๗๘๔ ๔,๐๕๗ ๔.๙๖ 
ปี ๒๕๖๓ ๙๔,๒๓๗ ๓,๖๗๓ ๓.๘๙ 
ปี ๒๕๖๔ ๘๖,๗๓๕ ๓,๔๗๔ ๔.๐๐ 

  เฉลี่ย ๓ ปี  ๔.๒๘ 
 

หมายเหตุ : จากสถิติของการสืบสวน ขยายผลผู้ที่สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ที่เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีการอนุมัติแจ้งข้อหาและจับกุม ในปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการได้เฉลี่ยร้อยละ ๔.๒๘ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติจึงก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการไว้ที่ ร้อยละ ๕ 
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๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๖ ๒๕๗๐ 
ร้อยละ ๕ 

ของคดียาเสพติด 
ที่มีการสืบสวน 

ขยายผล 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ๑  

จากผลการ
ด าเนินงาน 

จากปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ๑  

จากผลการ
ด าเนินงาน 

จากปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ๑  

จากผลการ
ด าเนินงาน 

จากปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ๑  

จากผลการ
ด าเนินงาน 

จากปีที่ผ่านมา 
 
 

เงื่อนไข : การสืบสวน ขยายผล ในที่นี้ รวมถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนด าเนินการให้พนักงานอัยการ 
มีค าสั่งฟ้องในข้อหาสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือฯ และมาตรา ๑๒๙ โดยไม่ผ่านการขออนุมัติจากเลขาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ ประมวลผลการจับกุมคดียาเสพติด ประมวลผลจากระบบ Crimes 
๔.๒ ประมวลผลการสืบสวนขยายผลคดีสมคบจากระบบคดีสมคบ ของส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔.๓ การก ากับ ติดตามและประเมินผล ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการปราบปรามยาเสพติด 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณที่จับกุมทั้งประเทศ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

๑. นิยาม 
ร้อยละของการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณจับกุมทั้งประเทศ  

หมายถึง ปริมาณยาเสพติดทุกตัวยาที่สกัดกั้น (จับกุม) ได้ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณ  
ยาเสพติดทุกตัวยาที่จับกุมได้ทั้งประเทศ เพ่ือเป็นการหยุดยั้งยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ตอนในของประเทศ 

๒. องค์ประกอบ 
การสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดตามแนวชายแดน หมายถึง การสกัดกั้นการน าเข้า - ส่งออก  

จับกุม ตรวจยึดยาเสพติด ในพื้นท่ีชายแดนทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ดังนี้ 
๒.๑ การสกัดกั้นชายแดนทางบก เพ่ือไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ตอนในประเทศ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย

การสกัดกั้น จับกุม ตรวจยึดยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดน ๑,๕๑๒ แห่ง ๑๒๖ อ าเภอ ๓๑ จังหวัด 
ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก กองทัพเรือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร 
กรมการปกครอง และ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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๒.๒ การสกัดกั้นทางอากาศในพ้ืนที่เป้าหมายท่าอากาศยานนานาชาติระหว่างประเทศ และ
ภายใต้โครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdiction Task 
Force : AITF) และการจับกุมพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิบัติภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กองทัพอากาศ กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

๒.๓ การสกัดกั้นทางน้ า/ท่าเรือ และภายใต้โครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่าง
ท่าเรือสากล (Seaport Interdiction Task Force : SITF) ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๑๕ 
ของการสกัดกั้น 
ยาเสพติดตาม 
แนวชายแดน

เปรียบเทียบกับ
ปริมาณยาเสพติดที่
จับกุมท้ังประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากผลการ
ด าเนินงาน 

ของปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากผลการด าเนินงาน 

ของปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากผลการ
ด าเนินงาน 

ของปีที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
จากผลการ
ด าเนินงาน 

ของปีที่ผ่านมา 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อน ามาก าหนดค่าเป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ รวมการสกัดกั้น 

ทางบกทางน้ า ทางอากาศ 
(กิโลกรัม) 

รวมการจับกุมยาเสพติด 
ทั้งประเทศ 
(กิโลกรัม) 

ร้อยละของการสกัดกั้น 
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

ปี ๒๕๖๒ ๘,๑๗๐.๙๐ ๘๓,๘๘๓.๐๓ ๙.๗๔  
ปี ๒๕๖๓ ๑๐,๔๗๙.๘๗ ๖๖,๙๕๐.๖๑ ๑๕.๖๕  
ปี ๒๕๖๔ ๒๓,๓๐๔.๕๒ ๑๒๙,๕๔๑.๗๓ ๑๗.๙๙  

รวม ๔๑,๙๕๕.๒๙ ๒๘๐,๓๗๕.๓๗ ๔๓.๓๘  

   เฉลี่ย ๓ ปี  ๑๔.๔๖  
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ ประมวลผลการตรวจยึด จับกุมของกลางยาเสพติด ประมวลผลจากระบบ ONCB NEWS  

ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔.๒ การก ากับติดตามและประเมินผล ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการสกัดก้ันยาเสพติด 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

เป้าหมายที่ ๓ ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด  
 

ตัวช้ีวัด ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ จากปี ๒๕๖๙ ในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “ผู้เสพยาเสพติด” หมายถึง ผู้ที่น ายาเสพติด ยกเว้น สุราและบุหรี่ เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง โดยหมายรวมถึงผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด 
๑.๒ “กระบวนการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหา 

ผู้เสพยาเสพติด ตั้งแต่การคัดกรอง การประเมินความรุนแรง การบ าบัดรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การติดตามหลังการบ าบัดรักษา รวมถึงการลดอันตรายจากยาเสพติดของผู้เสพยาเสพติด  

๑.๓ “คุณภาพชีวิตของผู้เสพยาเสพติด” หมายถึง สภาวะที่ผู้เสพยาเสพติด ผู้เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีระดับของการมีชีวิต
ที่ดีมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม 

๒. องค์ประกอบ 
จ านวนผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ปีปัจจุบัน) 
X ๑๐๐ จ านวนผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ปีฐาน) 
 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
มีข้อมูลฐาน 
(baseline)  

ด้านคุณภาพชีวิต
ของผู้เสพ 
ยาเสพติด 

ผู้เสพยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  

ร้อยละของ 
ผู้เสพยาเสพติดที่เข้า

สู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยน

ร้อยละของ 
ผู้เสพยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยน

ร้อยละของ 
ผู้เสพยาเสพติด 

ที่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยน
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ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ที่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีเท่ากับปีฐาน 

พฤติกรรม 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒  

จากปีที่ผ่านมา 

พฤติกรรม 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒ 

จากปีที่ผ่านมา 

พฤติกรรม 
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ ๒ 

จากปีที่ผ่านมา 
 

รวบรวมประมวลข้อมูลฐาน (baseline) ด้านคุณภาพชีวิตของผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยก าหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นข้อมูลฐานในปีต่อไป 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ประมวลผลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยค านวณตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ก าหนด 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

๕.๑ กระทรวงมหาดไทย/กรุงเทพมหานคร 
๕.๒ กระทรวงสาธารณสุข 
๕.๓ กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)  
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๙  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
 

เป้าหมาย การยกระดับการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่ส าคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจาก  
การกระท าของมนุษย์ที่เกิดขึ้น และ/หรือ เป็นภัยซ้ าซ้อน (Compound Hazards) ไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล                               
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตราการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  

๑. นิยาม 
๑.๑ “ภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ ง 

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์

โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  

๑.๓ “ภัยธรรมชาติ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 
แผ่นดินไหว สึนามิ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ “อุทกภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ 
การระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ า 
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ “วาตภัย” หมายถึง ภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน  

๑.๖ “ภัยแล้ง” หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณ 
ฝนน้อย หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้  
พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
รุนแรงต่อประชาชน 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ จ านวน ๓ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง  

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๒.๒ จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ จ านวน ๓ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้งย้อนหลัง ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๒.๓ จ านวนประชากรประจ าปี ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 

๓.๑ อัตราการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  
    =  จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ปีที่ประเมิน) x ๑๐๐,๐๐๐ 
                                 จ านวนประชากรประจ าปี (ปีที่ประเมิน)  

๓.๒ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
    =   ∑ผลรวม (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนรายปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                                                          ๕ 

* หมายเหตุ การค านวณผลรวม ข้อ ๓.๒ 

 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย  

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๒ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตาม/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และจัดท าสรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน/เดือน/ปี 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

๕.๑ กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด) 
๕.๒ กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย)  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  

๑. นิยาม 
๑.๑ “ภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง 

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ “ภัยธรรมชาติ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง 

แผ่นดินไหว สึนามิ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
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๑.๓ “อุทกภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ  
การระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ า 
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ “วาตภัย” หมายถึง ภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน  

๑.๕ “ภัยแล้ง” หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณ              
ฝนน้อย หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง  ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม                
น้ าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ  เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ                      
อย่างกว้างขวางรุนแรงต่อประชาชน 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑  จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จ านวน ๓ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้งปี 

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๒.๒ จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จ านวน ๓ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 

ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๒.๓  จ านวนประชากรประจ าปี ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  

= จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ปีที่ประเมิน) x ๑๐๐,๐๐๐ 
                                    จ านวนประชากรประจ าปี (ปีที่ประเมิน) 

๓.๒ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
= ∑ผลรวม (จ านวนผู้ได้รับผลกระทบต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนรายปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)) 

                                                        ๕ 
* หมายเหตุ การค านวณผลรวม ข้อ ๓.๒ 

 
๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

๔.๑ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย            
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๔.๒ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตาม/ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และจัดท าสรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน/เดือน/ปี 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด 
๕.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ อัตราการเสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (อัคคีภัย) ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  

๑. นิยาม 
๑.๑ “ภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง 

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  

โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย  
แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  

๑.๓ “ภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์”  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ที่มีองค์ประกอบของเจตนามนุษย์ ความประมาทเลินเล่อ หรือความล้มเหลวของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น  
อาทิ อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ “อัคคีภัย” หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง  สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มี
เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (อัคคีภัย) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๒.๒  จ านวนผู้ เสียชีวิตจากภัยที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์  (อัคคีภัย) ย้อนหลัง ๕ ปี   

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒.๓  จ านวนประชากรประจ าปี ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ อัตราการเสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (อัคคีภัย) ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน              

= จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  
(ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค.ปีที่ประเมิน) x ๑๐๐,๐๐๐ 

                                      จ านวนประชากรประจ าปี (ปีที่ประเมิน) 
* หมายเหตุ การค านวณผลรวม ข้อ ๓.๑ 
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๓.๒ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
= ∑ผลรวม (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนรายปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)) 

                                                          ๕ 
* หมายเหตุ การค านวณผลรวม ข้อ ๓.๒ 

 
 ๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

๔.๑ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย  
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฃ 

๔.๒ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตาม/ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และจัดท าสรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวัน/เดือน/ปี 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
๕.๑ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด 
๕.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(เฉพาะภัยธรรมชาติ ๔ ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และสึนามิ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๘ 
ของการเกิดภัยดังกล่าวทุกปี 

๑. นิยาม 
๑.๑ “ภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง 

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 

โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  

๑.๓ “ภัยธรรมชาติ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
แผ่นดินไหว สึนามิ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ “การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า” หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่บอกถึงภาวะคุกคามหรือภาวะ
อันตรายก่อนที่ภัยหรืออันตรายจะเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานและประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยผ่านช่องทางและ
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ โทรสารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (โทรสารกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
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(กอปภ.ก.) และรายงานโทรสารแผ่นดินไหวและสึนามิ ท าให้บุคคลสามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่ก าลังเผชิญจากสาธารณภัย  รวมถึงพร้อมรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑.๕ “สถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือ” จัดท าโทรสารแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้า รวดเร็ว  
และทั่วถึงในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติตามก าหนดเวลาใน SOP โดยสามารถระบุจังหวัดได้ตามระดับของสถานการณ์ 
สาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

๑.๖ “ระยะเวลาที่ก าหนด” หมายถึง ความสามารถในการแจ้งเตือนภัยตามระยะเวลาในคู่มือ
ปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures- SOPs) การแจ้งเตือนภัยของแต่ละภัย กลุ่มที่ ๑ อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม และวาตภัย แจ้งเตือนภัยในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง กลุ่มที่ ๒ แผ่นดินไหว และสึนามิ  
รายงานภายใน ๒๐ นาที หลังเกิดแผ่นดินไหว หลังได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง ๒ หน่วยงาน และ 
แจ้งเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๕ นาที ก่อนคลื่นลูกแรกกระทบชายฝั่งประเทศไทยใน ๖ จังหวัด (ส าหรับสึนามิ 
ต้องส่ง SMS แจ้งผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลา ๓ นาที หลังจากฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ว่าอาจเกิดสึนามิ)  

หมายเหตุ: การรายงานผลต้องระบุวันที่และเวลา การเกิดภัย การแจ้งเตือน/การรายงาน ให้ชัดเจน  
๒. องค์ประกอบ 

๒.๑ จ านวนครั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มที่  ๑ อุทกภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และวาตภัย แจ้งเตือนภัย 

ในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง  
๒) กลุ่มที่  ๒ แผ่นดินไหว รายงานภายใน ๒๐ นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหว หลังได้รับ 

การยืนยันข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง ๒ หน่วยงาน  
๓) กลุ่มที่ ๓ แจ้งเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๕ นาที ก่อนคลื่นลูกแรกกระทบชายฝั่ง

ประเทศไทยใน ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน (ส าหรับสึนามิ ต้องส่ง SMS แจ้งผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลา ๓ นาที 
หลังจากฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ว่าอาจเกิดสึนามิ) 

๒.๒ จ านวนครั้งของสาธารณภัยทั้งหมด ประกอบด้วย การเกิดสาธารณภัยที่มีการรายงาน                   
ในระบบรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่เว็บไซต์ http://nirapai.disaster.go.th/ 

๑) กลุ่มท่ี ๑ อุทกภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และวาตภัย  
๒) กลุ่มท่ี ๒ แผ่นดินไหว  
๓) กลุ่มท่ี ๓ สึนาม ิ

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนภัยไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระหว่างประเทศพร้อมกระจาย
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure- SOP) เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย น้ าป่าไหล
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หลากและดินโคลนถล่ม วาตภัย และสึนามิ ผ่านช่องทางการกระจายข้อมูลการเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเกณฑ์การวัด ดังนี้              

๓.๒ การค านวณร้อยละการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  
 

จ านวนครั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ภายในระยะเวลาที่ก าหนด)  X  ๑๐๐                       
                       

                   จ านวนครั้งของสาธารณภัยทั้งหมด 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละ

ความส าเร็จของการแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เฉพาะภัยธรรมชาติ ๔ 
ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และสึนามิ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
โดยมีค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๙๘ ของการเกิดสาธารณภัยเป็นตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๐  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร ์
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน  ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ  
 

เป้าหมาย ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการป้องกัน รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายถึง มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น 

เพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อ 
ความมั่นคงของรัฐ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความม่ันคงทางทหาร  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

๑.๒ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หรือ การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ “ระบบ” หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่าง 
กระบวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพ่ือท างานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT) 
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  สาหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ และภารกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง (Sectorial CERT) หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศที่มีการจัดท ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล/
หน่วยงานเอกชน/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และ
กรอบความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                        

๑.๔ “มาตรฐานสากล” หมายถึง มาตรฐานทางเทคนิคที่พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ  
เป็นข้อก าหนดระดับโลก เพ่ือให้มั่นใจถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการด าเนินการ  อาทิ NIST 
Cybersecurity Framework, Cyber Resilience, ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (ISMS), NIST SP ๘๐๐-๓๗ เป็นต้น และ
ตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓(๔)  

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ จ านวนและขีดความสามารถของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานศูนย์ประสาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (National CERT) ศูนย์ประสานการรักษา 
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ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และภารกิจหรือ
ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (Sectorial CERT) หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่มีการจัดท ามาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล/หน่วยงานเอกชน/บุคลากร ที่ได้รับ  
การส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

๒.๒ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล อาทิ NIST Cybersecurity Framework, Cyber Resilience, 
ISO/IEC ๒๗๐๐๑ (ISMS), NIST SP ๘๐๐-๓๗ เป็นต้น และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓(๔)  

๒.๓ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒) (วัดจากจ านวนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการทดสอบความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/ บุคลากรที่เข้าร่วมฝึก/ การเข้าร่วม
ประชุมและอบรม เป็นต้น) 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 
 

ก าหนดและวัดค่าเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนโดยใช้ฐานข้อมูลย้อนหลังจากปีท่ีผ่านมา 
๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “เหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายถึง  เหตุการณ์ที่ เกิดจาก 

การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่งกระท าการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเกิด 
ความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

๑.๒ “มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายถึง การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างความมั่นคง
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ปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

๑.๓ “โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายถึง คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ จ านวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในแต่ละปี  จากฐานข้อมูลของ  

ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
๒.๒ การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ และ ๕๕ 
๒.๓ จ านวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ของ Thailand National Cyber Academy (THNCA) ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาตรา ๙ (๕) 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ 
 

ก าหนดและวัดค่าเป้าหมายจากจ านวนเหตุการณ์ที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินจ านวนเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น และจ านวนการแก้ไข

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศไทย 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดท าหรือพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและปราบปราบ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖๐
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “อาชญากรรมทางไซเบอร์” หมายถึง ความผิด ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) คดีหลอกลวงทางการเงิน

และการลงทุน ๒) การหลอกลวงจ าหน่ายสินค้า/ขายสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมาย ๓) คดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) คดีเก่ียวกับเพศ และ ๕) การพนันออนไลน์ 
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๑.๒ “กลไก มาตรการ แนวทาง” หมายถึง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงาน  
กรอบความร่วมมือ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ รวมถึง การเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ 
เพ่ือให้เกิดผลในป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดท าขึ้นใหม่และการพัฒนาจากที่มีอยู่เดิม 

๒. องค์ประกอบ 
จ านวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงาน กรอบความร่วมมือ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ รวมถึง 

แนวทางการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชน 
๓. ทีม่าของค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ 
 

ก าหนดและวัดค่าเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนโดยใช้ฐานข้อมูลย้อนหลังจากปีท่ีผ่านมา 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลจากจ านวนระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มี 

การบังคับใช้ ตลอดจนกรอบความร่วมมือที่ไทยเข้าเป็นภาคีหรือเป็นสมาชิก 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) 
 

ตัวชี้วัดที ่๔ สถิติคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
๑. นิยาม 

“สถิติอาชญากรรมทางไซเบอร์” หมายถึง สถิติของความผิด ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) คดีหลอกลวง
ทางการเงินและการลงทุน ๒) การหลอกลวงจ าหน่ายสินค้า/ขายสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมาย ๓) คดีความผิดตาม 
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) คดีเกี่ยวกับเพศ และ ๕) การพนันออนไลน์ 

๒. องค์ประกอบ 
สถิติการแจ้งความคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งออนไลน์และ ณ สถานีต ารวจของ

ความผิด ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) คดีหลออกลวงทางการเงินและการลงทุน ๒) การหลอกลวงจ าหน่ายสินค้า/ 
ขายสินค้าออนไลน์ผิดกฎหมาย ๓) คดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) คดีเก่ียวกับเพศ และ ๕) การพนันออนไลน์ ในแต่ละปี 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 



- ๒๓๐ - 
 
 

ก าหนดและวัดค่าเป้าหมายที่ลดลงโดยใช้ฐานข้อมูลย้อนหลังจากปีท่ีผ่านมา 
๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

สถิติการแจ้งความคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งออนไลน์และ ณ สถานีต ารวจ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)



- ๒๓๑ - 
 
. 

นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๑  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 

เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย 
 

ตัวชี้ วัด การด าเนินการมาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชิงป้องกันภัยก่อการร้าย อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
การก าหนดและด าเนินการมาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชิงป้องกันภัยก่อการร้ายผ่านกลไก

การบริหารจัดการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และกาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ กลไกการบริหารจัดการ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองด้านการก่อการร้าย  

การบริหารจัดการการเข้า – ออกประเทศ การจัดท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การก่อการร้าย การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  
                      ๒.๒ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (การรับมือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง การมีส่วนร่วมของ
ของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันภัยก่อการร้าย 

๒.๓ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (การปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานและพ้ืนที่เปราะบาง) 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
 

ผลรวมของร้อยละความส าเร็จ ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) ค่าความพร้อมของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและข่าวกรองด้านการก่อการร้าย ๒) ค่าความพร้อมของการบริหารจัดการการเข้า – ออกประเทศ  
๓) ค่าความพร้อมของการจัดท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย  
๔) ค่าความพร้อมของการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๕) ค่าความพร้อมของการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๖) ค่าความพร้อมการรับมือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ๗) ค่าการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชนและภาคประชาชน และ ๘) ค่าความพร้อมของการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานและพ้ืนที่เปราะบาง) 
โดยจะด าเนินการถอดค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายย่อยแต่ละด้าน เพ่ือพิจารณาความส าเร็จในภาพรวมให้ได้ในแต่ละปี 
ซึ่งภายในปี ๒๕๗๐ ต้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 



- ๒๓๒ - 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
 

ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพของระบบที่ตอบสนองต่อการระงับเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย และ
ควบคุมสถานการณ์การก่อการร้าย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
การจัดท าและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับกลไกการบริหารจัดการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ 
ต่อการระงับเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย และควบคุมสถานการณ์การก่อการร้าย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ กลไกการบริหารจัดการ (กลไกการบริหารสถานการณ์ก่อการร้าย กลไกประสานงาน 

ด้านการข่าว กลไกการตอบโต้ กลไกการให้ข่าวอย่างมีเอกภาพ) 
๒ .๒ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ทั้ง

ภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ การบูรณาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ)  
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

และเทคนิคการเผชิญเหตุ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันใหม่) 
๒.๔ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ต่อเหตุวิกฤตจากการ 

ก่อการร้าย 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
 

ผลรวมของร้อยละความส าเร็จ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ค่าตอบสนองต่อการระงับเหตุของ 
กลไกการบริหารจัดการ ๒) ค่าตอบสนองต่อการระงับเหตุที่ได้จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๓) ค่าตอบสนอง
ต่อการระงับเหตุจากการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ๔) ค่าตอบสนองต่อการระงับเหตุของ 
การพัฒนาระบบการแจ้งเตือน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์  โดยจะด าเนินการถอดค่าตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายย่อยแต่ละด้าน เพ่ือพิจารณาความส าเร็จในภาพรวมให้ได้ในแต่ละปี ซึ่งภายในปี ๒๕๗๐  
ต้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 



- ๒๓๓ - 
 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่สภาวะปกติ 
 

ตัวชี้วัด การวางระบบฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐  
และสามารถฟ้ืนฟูจากเหตุก่อการร้ายได้ 

๑. นิยาม  
การจัดท าและพัฒนาระบบฟื้นตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ระบบการท างานของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ 

จากการก่อเหตุก่อการร้ายสามารถฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมได้โดยเร็ว 
๒.๒ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (การสนุนจากภาครัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชนในการฟ้ืนฟู 

ระบบการท างานของโครงการพ้ืนฐานส าคัญ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงหรือผู้เคยกระท าผิดฐานการก่อการร้าย) 

    ๒.๓ กลไกการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหายและการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อเหตุก่อการร้าย 

 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย (รายปี) 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 
 

ผลรวมของร้อยละความส าเร็จ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ค่าของการฟ้ืนตัวระบบการท างานของ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ ๒) ค่าของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย และ  
๓) ค่าของการฟ้ืนตัวของกลไกการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหายและการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อเหตุก่อการร้าย โดยจะด าเนินการถอดค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายย่อยแต่ละด้าน  
เพ่ือพิจารณาความส าเร็จในภาพรวมให้ได้ในแต่ละปี ซึ่งภายในปี ๒๕๗๐ ต้องด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น 
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 



- ๒๓๔ - 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๒  
การสร้างดลุยภาพระหว่างประเทศ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน   กระทรวงการต่างประเทศ 
 

เป้าหมายที่ ๑ ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
ต่อความมั่นคงของไทยอย่างมีดุลยภาพ 

 

ตัวชี้ วัด ๑ ไทยมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอกับ ๔ กลุ่มประเทศเหล่านี้  อย่างน้อยกลุ่มละ  
๑ ครั้งต่อปี ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มท่ี ๒ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย 
กลุ่มที่ ๓ จีนและรัสเซีย กลุ่มที่ ๔ ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์กับไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และอิสราเอล  

๑. นิยาม  
“ปฏิสัมพันธ์” หมายถึง การหารือร่วมกันในระดับรัฐมนตรีขึ้นไป ในกรอบความร่วมมือทวิภาคี 

หรือพหุภาคี รวมถึงการมีถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีขึ้นไปของไทยและ/หรือถ้อยแถลงร่วม  
๒. องค์ประกอบ  

ผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรีขึ้นไปร่วมหารือ ประชุม เยือน และรับรอง รวมถึงการเป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุมกับ ๔ กลุ่มประเทศข้างต้น อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ ครั้งต่อปี  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การจัดเก็บผลการหารือ/ประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี ระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การนับจ านวนการมีปฏิสั มพันธ์ตามนิยามข้ างต้น ควบคู่ กับเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ  

อาทิ การมีถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีขึ้นไปที่แสดงการรักษาดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

กระทรวงการต่างประเทศ 
 

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีบทบาทน าในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 

ตัวชี้ วัด  ๑ ความส าเร็จของไทยในการผลักดัน ให้ข้อเสนอในประเด็นความมั่นคงที่ ไทย 
ให้ความส าคัญปรากฏในเอกสารผลลัพธ์การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไปของกลไกภายใต้ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน อย่างน้อย ๑ ฉบับต่อปี  

๑. นิยาม  
๑.๑ “ความส าเร็จ” หมายถึง ไทยสามารถผลักดันข้อเสนอประเด็นความมั่นคงที่ไทย 

ให้ความส าคัญภายใต้กลไกของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนจนได้รับการบรรจุในเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไป 
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๑.๒ “ภัยคุกคามที่ไทยให้ความส าคัญ” หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ไทยและภูมิภาคอย่างมีนัยส าคัญระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๒. ที่มาของค่าเป้าหมาย  
เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไปของกลไกประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน  
๓. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล  

การนับจ านวนและการเก็บสถิติเชิงปริมาณ ของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

        กระทรวงการต่างประเทศ 
 

เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสามารถรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนลุ่มน้ าเชิงรุกระดับภูมิภาค (Proactive Regional 
Planning) เพ่ือบริหารทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

๑. นิยาม 
Proactive Regional Planning (PRP) เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่จะก้าวไปสู่การพัฒนา

ที่เหมาะสมและยั่งยืนร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการวางแผนเชิงรุกในระดับภูมิภาคมากกว่าการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของแต่ละประเทศที่มีอยู่แล้ว เพ่ือร่วมกันก าหนดโครงการในอนาคตให้สอดคล้องกับการวางแผนระดับประเทศ  
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ MRC ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดท าแผนลุ่มน้ าเชิงรุกระดับภูมิภาค   
๒.๒ พ.ศ. ๒๕๖๘  ระดับ ๑ 
๒.๓ พ.ศ. ๒๕๖๙  ระดับ ๒ 
๒.๔ พ.ศ. ๒๕๗๐  ระดับ ๓ 

ระดับ ๑ = กิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
ระดับ ๒ = กิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
ระดับ ๓ = กิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ระดับ ๔ = กิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ระดับ ๕ = กิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
การจัดการประชุมเพ่ือการท าแผนร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีข้อจ ากัดต้องใช้ระยะเวลา 

ในการประสานการด าเนินการเพ่ือท าเป้าหมายร่วมกันในการจัดท าแผนการขับเคลื่อนในโครงการอ่ืน ๆ  
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และข้อมูลประกอบจากการติดตามประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
และการประเมินผลจาก SDGs ๖.๕.๒ เป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้นในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลจ านวนกิจกรรมที่ระบุไว้ในการจัดท าแผนว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

 

ตัวชี้ วัดที่  ๒ ไทยสามารถจัดท าผลลัพธ์ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ เป็นรูปธรรม  
(key deliverables) ในกรอบหรือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างน้อยปีละ ๓ ประเด็น หรือ ๑๕ ประเด็น
ภายในปี ๒๕๗๐  

๑. นิยาม   
“ผลลัพธ์” หมายถึง การมีเอกสารที่ระบุประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม 

(key deliverables) กับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซียและเมียนมา  ทั้งในกรอบทวิภาคี
และ/หรือกรอบพหุภาคี อาทิ  การลงนามบันทึกความเข้าใจ/ความตกลง/แผนปฏิบัติการ การยกระดับ
ความสัมพันธ์/กลไกทวิภาค ีการเปิด/ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อมโยง (อาทิ ถนน/ด่าน/สะพาน/สายส่งไฟฟ้า)  

๒. องค์ประกอบ   
ผลลัพธ์ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม (key deliverables) 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
เอกสารและรายงานผลการหารือ/ประชุมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงของกระทรวง 

การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

การนับจ านวนและการเก็บสถิติเชิงปริมาณ ควบคู่กับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

กระทรวงการต่างประเทศ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๓  

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุและโรคตดิตอ่อุบัติใหม่ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน   กระทรวงสาธารณสุข 
 

เป้าหมายที่ ๑ ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) โรคติดต่อและการระบาด ๒) โรคและภัยที่เกิดจากสารเคมี ๓) โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ ๔) โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บและอุบัติภัย และ ๕) โรคและภัยสุขภาพอันเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ 
 

ตัวชี้ วัดที่ ๑ หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและระดับภูมิภาค มีแผนเผชิญเหตุ 
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้ง ๕ ด้าน ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีการฝึกซ้อมเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นประจ าทุก ๒ ปี 
  ๑. นิยาม 

๑.๑ “แผนเผชิญเหตุ” หมายถึง แผนยุทธวิธีเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะที่เป็น 
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
  ๑.๒ “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ  
ท าให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน สามารถแพร่ระบาด
ขยายวงกว้างสู่พ้ืนที่อ่ืน จึงต้องจ ากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนและสินค้า  
  ๑.๓ “ภัยคุกคามสุขภาพ ๕ ด้าน” หมายถึง ภัยที่คุกคามต่อสุขภาพสาธารณชน ได้แก่  
๑) โรคติดต่อและการระบาด ๒) โรคและภัยที่เกิดจากสารเคมี ๓) โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
และนิวเคลียร์ ๔) โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บและอุบัติภัย และ ๕) โรคและภัยสุขภาพอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 
 ๒. องค์ประกอบ 
  ๒.๑ จ านวนหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีแผนเผชิญเหตุ 
  ๒.๒ จ านวนครั้งการฝึกซ้อมของหน่วยงาน 
 ๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
  ๓.๑ จ านวนจังหวัดที่มีแผนเผชิญเหตุ x ๘๐ 

                          ๑๐๐ 
  ๓.๒ จ านวนเขตสุขภาพที่มีการฝึกซ้อมบูรณาการความร่วมมือ 
                               = จ านวนเขตสุขภาพที่มีการฝึกซ้อม x ๑๐๐ 
                                                    ๑๒ 
 ๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๔.๑ เขตสุขภาพรวบรวมแผนเตรียมความพร้อมของแต่ละจังหวัด  
  ๔.๒ รายงานสรุปการซ้อมแผนจากเขตสุขภาพ 
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๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
  กระทรวงสาธารณสุข 
 

เป้าหมายที่ ๒ ระบบสาธารณสุขมีศักยภาพการเผชิญเหตุและการบริการด้านการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีระบบรองรับการบริหารจัดการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับเขตสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ได้แก่ ๑) เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการ 
เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤตในภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ และ ๒) เขตสุขภาพมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการแพทย์ การส ารองยา และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๒ เดือน  
เพ่ือให้สามารถเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ เขตบริการสุขภาพมีแนวทางการระดมสรรพก าลังบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชน 
ยามวิกฤต ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ “การเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่” หมายถึงกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์

และแปลผลข้อมูลทางสาธารณสุขที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบ รวมถึงการน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปเผยแพร่
และใช้ให้ เกิดประโยชน์ด้านการวางแผน จัดท ามาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาทางสาธารณสุข  
รวมถึงการประเมินผลมาตรการอย่างทันท่วงที 

๑.๒ “ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมายถึง แบบแผนของการจัดบริการ
สุขภาพ ประกอบด้วย ระบบบริการ ก าลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีทางการแพทย์  
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล  

๑.๓ “ระบบการบริหารจัดการเตียง” หมายถึง แบบแผนการจัดบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ 
การรักษาและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

๑.๔ “ผู้ป่วยวิกฤต” หมายถึง ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยที่คุกคาดต่อชีวิตหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิต 

๑.๕ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์” หมายถึง กระบวนการวางแผน 
ด าเนินการและควบคุมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บทรัพยากรทางการแพทย์  
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดให้บริการ 

๑.๖ “ยาและเวชภัณฑ์” หมายถึง ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง  ๆ เพ่ือใช้ใน 
การบ าบัดรักษาผู้ป่วย 

๑.๗ “การระดมสรรพก าลัง” หมายถึง การด าเนินการรวบรวมและการจัดระเบียบทรัพยากร 
ทั้งปวงเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะไม่ปกติ 
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๑.๘ “โรคติดต่ออุบัติใหม่” หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious diseases) 
เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) เหตุการณ์จงใจกระท าของมนุษย์ 
ด้วยสารชีวะหรืออาวุธเชื้อโรค 

๑.๙ “ภาวะสาธารณสุขฉุกเฉิน/สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข” หมายถึง สถานการณ์ 
เหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกะทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย  
หมายรวมถึงเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบติงานตามปกติ 
ของบุคคล 
 ๒. องค์ประกอบ 
  ๒.๑ จ านวนเขตบริการสุขภาพ ที่มีเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
และภัยสุขภาพ 
  ๒.๒ จ านวนเขตบริการสุขภาพที่มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอในภาวะวิกฤต 

๑) จ านวนเขตบริการสุขภาพที่มีระบบการบริหารจัดการเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤต  
ในภาวะฉุกเฉิน 

๒) จ านวนเขตบริการสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ การส ารองยา 
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นให้สามารถใช้งานได้อย่างน้อย ๒ เดือน 

๓) จ านวนเขตบริการสุขภาพที่มีแนวทางการระดมสรรพก าลังบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชน 
ยามวิกฤต  

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
  ๓.๑ จ านวนเขตสุขภาพที่มีระบบเฝ้าระวัง คัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ x ๑๐๐ 
                                    ๑๒ 
  ๓.๒ จ านวนเขตสุขภาพที่มีระบบบริการทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการอย่างเพียงพอในภาวะวิกฤต x 
๑๐๐ 
                                    ๑๒ 
 ๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๔.๑ เขตสุขภาพรายงานระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  ๔.๒ เขตสุขภาพรายงานแผนของระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต 
 ๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
  กระทรวงสาธารณสุข  
 

เป้าหมายที่ ๓ ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  
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ตัวช้ีวัดที่ ๒ การจัดท าข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ (Resource 
Mapping) ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นประจ าทุก ๒ ปี  

๑. นิยาม 
๑.๑ “ยาและเวชภัณฑ์” หมายถึง ยา วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง  ๆ เพ่ือใช้ใน 

การบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
๑.๒ “อุตสาหกรรมการแพทย์” หมายถึง การบริหารและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกัน ท าให้

การแพทย์กลายเป็นหนึ่ ง ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่ งมี  ๓ เสาหลักส าคัญ คือ เทคโนโลยีชีวภาพ  
การผลิตยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความต้องการทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นนั้นมาจากการเกิดและ
ความเจริญที่เพิ่มขึ้นจากประเทศก าลังพัฒนา  

๑.๓ “ห่วงโซ่อุปทาน” หมายถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าของบริษัทใน 
การผลิตและส่งมอบสินค้า ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการได้มาซึ่งสินค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต  
การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า 

๑.๔ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์” หมายถึง ระบบการวางแผนทรัพยากร 
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน 
ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบ  
การกระจายสินค้า เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลา  
และข้ันตอนการท างานได้อีกด้วย 

๑.๕ “ภาวะวิกฤต” หมายถึง สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชั่วคราวที่ไม่ได้คาดคิด มีความสับสน 
เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้มีการเตรียมการเพ่ือรับมือ  
โดยภาวะวิกฤตนั้นจะส่งให้เกิดผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความกดดัน ภัยคุกคาม 
ผลกระทบทางลบต่อคนที่เก่ียวข้อง 

๑.๖ “การเผชิญเหตุ” หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
จากเหตุการณ์สาธารณภัย 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ มูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๒.๒ รายละเอียดจ านวนผู้ประกอบการโรงงาน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาและ

อุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งหมดของแต่ละจังหวัดและเขตการปกครองพิเศษ พร้อมข้อมูลการติดต่อและศักยภาพ
การผลิต เพ่ือประกอบการจัดท าแผนที่ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน 

๒.๓ แผนที่ของแต่ละจังหวัดและเขตการปกครองพิเศษ 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
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๓.๑ (มูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
หักลบกับมูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๑๕๖๕ x ๑๐๐) / 
มูลค่าการสนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๓.๒ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ 
เพ่ือจัดท าแผนที ่

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
รายงานงบประมาณที่สนับสนุนการผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ แผนที่ 

ผู้ผลิตยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศ ของแต่ละจังหวัด และแบบรายงานศักยภาพรวมของประเทศ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  

๕.๑ กระทรวงสาธารณสุข 
๕.๒ องค์การเภสัชกรรม 
๕.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 
๕.๔ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
๕.๕ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๕.๖ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๔ 
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิและบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาต ิ
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมส าหรับการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในกรณี                   
ที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 

ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพร้อมของทรัพยากรที่จ าเป็น 
เพ่ือใช้ส าหรับการระดมทรัพยากรในกรณีที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ ร้อยละ ๘๕ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม  
การพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพร้อมของทรัพยากรที่จ าเป็น  

คือ การด าเนินการในการเตรียมพร้อมให้ประเทศมี ๑) กลไกหลักที่มีอ านาจหน้าที่ส าหรับปฏิบัติการระดม
ทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ๒) แนวทางการประสานงาน  
การสั่งการ ส าหรับการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน และ ๓) หน่วยงานเจ้าของทรัพยากรมีการตรวจสอบและ
ประเมินปริมาณ คุณภาพ ความพร้อม และขีดความสามารถของทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในกรณีที่ประเทศเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ระดับชาติ  

๒. องค์ประกอบ  
องค์ประกอบในการประเมินและจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๑) การพัฒนากลไกที่ใช้ใน 

การระดมทรัพยากร ๒) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากรเมื่อประเทศเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ และ ๓) ข้อมูลทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในกรณีท่ีประเทศเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
อ้างอิงตามการวัดผลของตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 

แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยการพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมพร้อมและบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะขับเคลื่อนสอดคล้องไปในคราวเดียวกันกับการด าเนินการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในห้วงที่ ๒ ของการวัดระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕ 

การพัฒนาศักยภาพการเตรียมแห่งชาติจะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาการเตรียมพร้อมของ
ทรัพยากรตั้งแต่ภาวะปกติ รวมถึงการพัฒนาส าหรับการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในกรณีที่ประเทศเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ท าให้ต้องก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นการเฉพาะในการวัดผลการด าเนินงาน 
ผ่าน ๓ องค์ประกอบในการประเมินและจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๑) การพัฒนากลไกที่ใช้ในการระดมทรัพยากร  
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๒) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากรเมื่อประเทศเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ และ  
๓) ข้อมูลทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในกรณีท่ีประเทศเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ให้ส าเร็จร้อยละ ๘๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 
โดยใช้แบบประเมินผลที่ออกแบบโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการประเมินตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย 
 ๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  ๔.๑ การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะใช้การเก็บข้อมูลการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินผลที่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติออกแบบ เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ 
แบบประเมินจะก าหนดกิจกรรมการด าเนินการย่อยในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบ โดยการด าเนินการจะมี  
ค่าคะแนนก าหนดไว้ หลังจากนั้นจะน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาแปลงค่าเป็นร้อยละตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 
  ๔.๒ การติดตามและประเมินผล อาศัยกลไกคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะ จัดท านโยบาย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
 

เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 

ตัวชี้วัด การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๑. นิยาม 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ คือ การด าเนินการเพ่ือพัฒนาให้ประเทศ
สามารถตอบสนอง ระงับเหตุ และควบคุมวิกฤตการณ์ระดับชาติ เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบและ 
ความเสียหายได้ โดยเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของร้อยละความส าเร็จ ผ่านการพิจารณาการด าเนินการ  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้องค์ประกอบที่ก าหนด  

๒. องค์ประกอบ 
ประเด็นหลักของการด าเนินการที่ ใช้ เป็นองค์ประกอบในการประเมิน ประกอบด้วย  

๑) ความส าเร็จในการจัดท าแผน/แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ รวมถึงการผลักดันให้มี
การจัดท าแผนระดับหน่วยงานเพ่ือรองรับ ๒) การพัฒนากลไกที่ใช้การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ และ  
๓) การด าเนินการจัดฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
อ้างอิงตามการวัดผลของตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  

แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยการพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมพร้อมและบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยการด าเนินการพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
จะสอดคล้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในห้วงที่ ๒ ของการวัดระดับความพร้อมของกองทัพ
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และหน่วยงานด้านความมั่นคง ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็น
การด าเนินการในเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผน/แนวทาง/แนวปฏิบัติ รวมทั้งกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง รองรับแผนบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ จึงมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินการโดยแล้วเสร็จของหน่วยงาน
เป็นส าคัญ ดังนั้นจึงก าหนดค่าเป้าหมายของการด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐  

การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติจะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาแผน/แนวทาง/
แนวปฏิบัติ รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ พร้อมทั้งการก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านจากการใช้กลไกปกติไปสู่กลไกพิเศษ  
เมื่อภัยคุกคามพัฒนาความรุนแรงไปสู่วิกฤตการณ์ระดับชาติ ตลอดจนการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ   
ท าให้ต้องก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นการเฉพาะในการวัดผลการด าเนินงานผ่าน ๓ องค์ประกอบใน 
การประเมินและจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๑) ความส าเร็จในการจัดท าแผน/แนวทาง/แนวปฏิบัติในการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดท าแผนระดับหน่วยงานเพ่ือรองรับ ๒) การพัฒนากลไกที่ใช้
การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ และ ๓) การด าเนินการจัดฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ให้ส าเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ โดยใช้แบบประเมินผลที่ออกแบบโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เป็นเครื่องมือในการประเมินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ การจัดเก็บข้อมูลเ พ่ือประเมินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะใช้การเก็บข้อมูล  

การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมินผลที่กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกัน
ประเทศออกแบบ เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้  แบบประเมินจะก าหนดกิจกรรมการด าเนินการย่อยในแต่ละประเด็น 
ตามองค์ประกอบตามข้อ ๒. โดยการด าเนินการจะมีค่าคะแนนก าหนดไว้ หลังจากนั้นจะน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมิน 
มาแปลงค่าเป็นร้อยละตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

๔.๒ การติดตามและประเมินผล อาศัยกลไกคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะ จัดท านโยบาย ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๕   
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาต ิ
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

เป้าหมาย การยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือนสถานการณ์  
ที่มีความเสี่ยงอันจะน าไปสู่ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ 

 

ตัวชี้ วัดที่  ๑ รายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป)  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
รายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป)  

ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานระดับนโยบาย น าไปใช้ออกแบบนโยบาย ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ให้สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคาม ทั้งยังน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ รวมถึง 
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในปี ๒๕๗๐ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ รายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) 

น าไปสู่การก าหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหา และรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคาม  
๒.๒ การใช้ประโยชน์จากรายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง

ในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ของผู้ใช้ข่าวระดับสูง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในประชาคม
ข่าวกรอง 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความม่ันคง 

ในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) จ านวน ๑ ฉบับ ภายในปี ๒๕๖๗  
๓.๒ รายงานผลการติดตามการน ารายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคาม 

ด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) ไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือจัดท านโยบาย/
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ข่าวระดับสูง จ านวน ๑ ฉบับ ภายใน ปี ๒๕๖๙ 

๓.๓ รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงรายงานประมาณการสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือนภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงในระยะยาว (๑๐ ปีขึน้ไป) จ านวน ๑ ฉบับ ภายในปี ๒๕๗๐ 
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผ่านกลไกบูรณาการขับเคลื่อนของ ๑) คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และ ๒) รายงานผลการด าเนินการ
ราย ๓ เดือน (ทุกไตรมาสของปีงบประมาณ) และรายงานสรุปผลการด าเนินงานรายปี  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังตามประเด็นความมั่นคงส าคัญ/พ้ืนที่ความมั่นคงภายในประเทศ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
๑.๑ การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมกับ 

ภาคประชาชนเพ่ือประโยชน์ทางการข่าวตามประเด็นความมั่นคงส าคัญ ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคงภายในประเทศ  
๒) ด้านสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน ๓) ด้านป้องกัน ลดการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ และ ๔) ด้านสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ  

๑.๒ พ้ืนที่ความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ ๑) พ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
๒) พ้ืนที่ภาคเหนือ ๓) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔) พ้ืนที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน และ ๕) พ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง  

๑.๓ การพัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือการเฝ้าระวัง และ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่  

๑.๔ การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจัดท ารายงานข่าวกรองเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด
มาตรการเพื่อยับยั้งภัยคุกคามได้ทันเวลาในประเด็นความมั่นคงส าคัญและพ้ืนที่ความมั่นคงภายในประเทศ  

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ เครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการข่าว ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมประเด็นความมั่นคงส าคัญและพ้ืนที่ความมั่นคง
ภายในประเทศ  

๒.๒ เครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนที่สามารถเฝ้าระวังภัยและแจ้งเตือน
ข่าวสารหรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่รับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานด้านความม่ันคงน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ จ านวนเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้

ความเข้าใจด้านการข่าว ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมประเด็นความมั่นคงส าคัญและพ้ืนที่
ความมั่นคงภายในประเทศระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๓.๒ จ านวนเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับการพัฒนาและสามารถ  
เฝ้าระวังภัยและแจ้งเตือนข่าวสารหรือสิ่งผิดปกติในพ้ืนที่รับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานด้านความมั่นคงน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันเวลาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
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๓.๓ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนงานข่าวกรอง การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ 

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผ่านกลไกบูรณาการขับเคลื่อนผ่าน ๑) คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ๒) ศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ และ ๓) รายงานผลการด าเนินการราย ๓ เดือน (ทุกไตรมาสของปีงบประมาณ) และรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานรายปี  

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
การเพ่ิมขีดความสามารถการเฝ้าระวัง ติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีระบบเชื่อมโยงและ  

บูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือให้เกิดยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ด้านความมั่นคง สามารถแจ้งเตือนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายในปี ๒๕๗๐  

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการข่าวให้สามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามและป้องกัน 

การโจมตีไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

๒.๒ การพัฒนาระบบ กลไกการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๓ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ
องค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือน าไปสู่การแจ้งเตือน ป้องกัน รับมือ และ  
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
๓.๑ ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่สามารถแจ้งเตือน ป้องกัน การโจมตีทางไซเบอร์ 
๓.๒ กลไกการบูรณาการด้านการข่าว องค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ือการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
๓.๓ จ านวนรายงานด้านการข่าวเพ่ือการเฝ้าระวังหรือสามารถแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ให้กับ

หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ ในลักษณะรายเดือน/รายปี หรือรายงานเฉพาะกรณี 
๓.๔ จ านวนรายงานการแจ้งเตือนแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ือการป้องกันก่อนเกิดเหตุ 
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๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผ่านกลไกบูรณาการขับเคลื่อนผ่าน ๑) คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และ ๓) รายงานผลการด าเนินการราย ๓ เดือน (ทุกไตรมาสของปีงบประมาณ) 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานรายปี  

๕. หน่วยงานรบัผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ   
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๖  
การบูรณาการข้อมูลดา้นความมั่นคง 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

เป้าหมาย การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
ด้านความมั่นคง สามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับชาติ 

 

ตัวชี้วัด จ านวนของประเด็นความมั่นคง และประเด็นศักยภาพความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่น ามาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผล 
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ิมข้ึนปีละ ๒ ประเด็น 

๑. นิยาม 
จ านวนจากประเด็นความม่ันคง (๑๓ ประเดน็) และประเด็นศักยภาพความม่ันคง ๓ ประเด็น ได้แก่ 

๑) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ๒) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
และ ๓) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ ชุดข้อมูล/ฐานข้อมูล จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการบูรณาการข้อมูล 

ด้านความมั่นคงตามประเด็นที่ก าหนด 
๒.๒ การประมวลผลข้อมูล เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ (Dashboard) ที่มีประสิทธิภาพสามารถ

น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 

ก าหนดจากประเด็นความมั่นคง (๑๓ ประเด็น) และประเด็นศักยภาพความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่  
๑) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ๒) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
และ ๓) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ ที่ระบุไว้ใน (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในฐานะหน่วยงานระดับอ านวยการ  

ในการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และท าหน้าที่ศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง (Data Center)  
รายงานผลการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคง ที่มีรอง เลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย เป็นประธาน และมีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
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นโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๗  
การเสริมสร้างความมัน่คงเชิงพ้ืนที่ 
 

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อน  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

เป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลที่มีปัญหาความมั่นคงส าคัญเร่งด่วนลดลง 
 

ตัวชี้วัด พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลทั้งประเทศตามที่จังหวัดประกาศว่ามีปัญหาความมั่นคงส าคัญ
เร่งด่วนลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 

๑. นิยาม 
 จังหวัดมีประกาศก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลทั้งประเทศ โดยพิจารณาว่าพื้นที่เป้าหมายนั้น ๆ 

มีปัญหาความมั่นคงส าคัญสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น เพ่ือให้พ้ืนที่
เป้าหมายระดับต าบลตามที่จังหวัดประกาศมีจ านวนลดลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐  

๒. องค์ประกอบ 
๒.๑ “พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบล” หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายในระดับต าบลทั่วประเทศตามที่จังหวัด

ประกาศมปีัญหาความมั่นคง หรือพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง หรือพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง 
ได้รับการแก้ไข ลดปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงที่ปรากฏในพ้ืนที่ และขจัดเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงในอนาคต น ามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน  
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่ ร่วมคิดร่วมท า ช่วยเหลือและเกื้อกูล  โดยใช้กระบวนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง โดยขอบเขตของต าบลครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบล ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
จังหวัดปัตตานี และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย) 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

๒.๒ “ประกาศจังหวัด” หมายถึง ประกาศของแต่ละจังหวัดในเรื่องพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลที่มี
ปัญหาความมั่นคงส าคัญเร่งด่วน โดยให้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด เสนอพ้ืนที่
เป้าหมายระดับต าบลให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือให้จังหวัด
จัดท าเป็นประกาศต่อไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการด าเนินการเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม 
ในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลตามที่
จังหวัดประกาศ ให้หมายรวมถึงพ้ืนทีเ่ป้าหมายระดับต าบลภายใต้โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ 
(พมพ.) และ/หรือ พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลอ่ืน ๆ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาให้จังหวัดประกาศเพ่ิมเติม 

๒.๓ “พ้ืนที่เป้าหมายมีปัญหาความส าคัญเร่งด่วน” หมายถึง พ้ืนที่ที่มีภัยความมั่นคงเชิงพ้ืนที่  
และมีระดับความรุนแรง  

๒.๓.๑ “ระดับความรุนแรง” หมายถึง ความรุนแรงของภัยคุกคามความมั่นคงแต่ละภัย 
ที่เกิดขึ้นตามจังหวัดประกาศในพื้นที่เป้าหมายระดับต าบล โดยใช้การประเมินระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคง
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แต่ละภัยตามหลักเกณฑ์กลางตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนด ซึ่งก าหนดไว้ ๕ ระดับ ตั้งแต่ระดับ 
ความรุนแรงร้ายแรงมากที่สุด จนถึง ระดับไม่มีความรุนแรง  

๒.๓.๒ “ภัยคุกคามความมั่นคงเชิงพ้ืนที่” หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ม่ันคง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงสลับซับซ้อนและเร่งด่วนในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบล หากไม่ด าเนินการแก้ไข 
อย่างเหมาะสมจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงของชาติ  

๒.๔ “พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลภายใต้โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  (พมพ.)” 
หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลภายในจังหวัด หรือเชื่อมโยง หรือทับซ้อนกับต าบลในจังหวัดใกล้เคียง  
ปรากฏปัญหาความมั่นคงที่มีความเสี่ยง ต้องเร่งแก้ปัญหา สร้างผลกระทบภายในจังหวัดอยู่ในระดับที่มี 
ความรุนแรงสูงถึงมากที่สุด โดยเฉพาะต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และข้ามมากกว่า ๑ จังหวัด จึงต้องบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดและข้ามจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพ เพ่ือจัดการกับปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมาย 

๓. ที่มาของค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย (รายปี) 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐ 

 

การค านวณการลดลงของระดับความรุนแรงในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลที่มีปัญหาความส าคัญ
เร่งด่วน จะพิจารณาจากจ านวนต าบลเป้าหมายทั่วประเทศตามประกาศจังหวัด แล้วยึดเป็นจ านวนต าบลเป้าหมาย
ส าคัญที่จะต้องด าเนินการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้ลดลงในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลได้ร้อ ยละ ๘๐  
ของพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลที่ก าหนดไว้เมื่อปี ๒๕๖๖  

๔. รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 
ก าหนดให้จังหวัดอาศัยกลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กลั่นกรอง

ระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบลที่จังหวัดได้ก าหนดไว้  โดยรายงานให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลรับทราบ ๒ ห้วง ได้แก่ ห้วง ๖ เดือน การรายงานความคืบหน้า และ ห้วง ๑๒ เดือน 
การรายงายผลสัมฤทธิ์ ก่อนด าเนินการรายงานให้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทราบ โดยผ่านระบบรายงาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการด า เนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (Electronic 
Assessment Reports: EAR) 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 
๕.๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๕.๒ กระทรวงมหาดไทย 
๕.๓ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
๕.๔ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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ผนวก ฉ 
 

แผนระดบัที่ ๓ 
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)



- ๒๕๓ - 
 

แผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑ 
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

- แผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 
- แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ 
- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๒ 
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และ
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

- แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด้านความมั่นคง 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๓ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 
ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 

- แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการจัดการชายแดน 
ด้านความมั่นคง 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๔ 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 
 

- แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล 
- แผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๕ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๖ 
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
และผู้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติ 

- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๗ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

- แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๘ - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 



- ๒๕๔ - 
 

แผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ 
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๙ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๐ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 

- นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๑ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

- แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๒ 
การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 

- แผนปฏิบัติการด้านการทูตพหุภาคี 
- แผนปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๓ 
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

-  แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๔ 
การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

- แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
- แผนบริหารวิกฤตการณ์ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๕ 
การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 

- แผนปฏิบัติราชการของส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๖ 
การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 

- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี ๑๗ 
การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
- แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 



- ๒๕๕ - 
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 


