
สรุปนโยบาย แผน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ ์
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 

๑. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

๑ 
นโยบายท่ี ๑ เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒ นโยบายท่ี ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
๓ นโยบายท่ี ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๔ นโยบายท่ี ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
๕ นโยบายท่ี ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
๖ นโยบายท่ี ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
๗ นโยบายท่ี ๗ จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๘ นโยบายท่ี ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
๙ นโยบายท่ี ๙ เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

๑๐ นโยบายท่ี ๑๐ เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
๑๑ นโยบายท่ี ๑๑ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๒ นโยบายท่ี ๑๒ เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
๑๓ นโยบายท่ี ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
๑๔ นโยบายท่ี ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
๑๕ นโยบายท่ี ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
๑๖ นโยบายท่ี ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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๒. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 

๒.๑ แผนท่ี ๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประชาชนมีความสามัคคี มีความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีส่วนร่วมและ
มีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับ
ภัยคุกคามและปัญหาด้านความม่ันคง 

(๑) การเสริมสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ 
(๒) การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์กรภาคประชาสังคม 
และ ประชาชนท่ัวไป ใน
กิจกรรมสนับสนุนงานด้าน
ความม่ันคง 

(๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคม
มีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิต
โดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
(๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน 
ชุมชน พ้ืนท่ี 
(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ท่ีปฏิบัติงานท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ค่านิยมท่ีดีงาม ความภูมิใจในชาติ การ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
(๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนา
เอกชน และ ประชาชนท่ัวไป  
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๒.๒ แผนท่ี ๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) การมีระบบข่าวกรองท่ีมีการบูรณา
การ มีความทันสมัยและ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีพร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมท้ังมี
ความสามารถในการประเมินสถานการณ์
ความม่ันคงท่ีหลากหลายในทุกมิติ
สามารถสนับสนุนการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติได้ 

(๑) การใช้งานข่าวกรอง
และการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายข่าวกรองภาค
ประชาชน 
(๒) การประเมิน
สถานการณ์ความม่ันคงใน
ระดับยุทธศาสตร์ท่ี
หลากหลาย ไปใช้
ประโยชน์ในทุกมิติ 

(๑) ดําเนินงานด้านการข่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการเฝ้าระวังและการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือสนับสนุนการข่าว
กรองด้านความม่ันคงและผลประโยชน์
แห่งชาติ 
(๒) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็น
เอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และ
หน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังหน่วยงานข่าว
กรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้าน
ข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน 
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและ
จัดทําแผนรวบรวมข่าวสาร 
(๔) สร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
ทํางานข่าวกรอง 
(๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมิน
สถานการณ์ความม่ันคงในระดับยุทธศาสตร์ 
(๖) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังหรือพัฒนา
สถาบันหรือศูนย์อนาคตศึกษาด้านความ
ม่ันคง 
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๒.๓ แผนท่ี ๓ การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  
(ระดับความสําเร็จ) 

กลยุทธ์ 

(๑) สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับ
การธํารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู 
เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 

(๑) การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
(๒) การบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเป็นไป
อย่างรอบคอบและ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(๓) ประชาชน/ทุกภาค
ส่วนท่ีมีความรักและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

(๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/
มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวาย 
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
(๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึง
ชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของ
ชาติ 
(๓) นําศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความ
จําเป็นในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การหม่ินสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตาม
เฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลท่ีกระทบต่อ
ความม่ันคงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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๒.๔ แผนท่ี ๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็น
ทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อม
สนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน
ในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

(๑) การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้
พร้อมเผชิญกับภาวะ ไม่
ปกติและจัดการความเสี่ยง
อย่างบูรณาการ 
(๒) การบูรณาการการฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์ ท้ัง
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพ่ือ
รับมือภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  

(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกกําลังในลักษณะ
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
(๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/
โครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน ท้ังใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
(๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียม 
พร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับ
ต่างประเทศ 
(๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยง และ
แก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อความม่ันคงของ
ประเทศ 
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๒.๕ แผนท่ี ๕ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทางทหาร 

(๑) การเตรียมกองทัพ
รองรับภัยคุกคามทาง
ทหารตามแผนของกองทัพ 
ท่ีกําหนด 
(๒) ระบบกําลังสํารองและ
ระบบระดมสรรพกําลัง
ตามแผนท่ีกําหนด 

(๑) เตรียมกําลังและใช้กําลังเพ่ือการป้อง
ปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการ
ปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก 
(๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือการทหาร 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
(๓) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใช้
งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพ
ด้านความม่ันคง และการสังเกตการณ์ทาง
อวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(๔) พัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการแจ้ง
เตือนภัยคุกคามทางทหาร 
(๕) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐาน
ทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร 
(๖) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการ
ท่ัวไป ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและ
หน่วยงานความม่ันคง 
(๗) พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงร่วม เพ่ือ
มุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ด้วยความร่วมมือ
กับ มิตรประเทศและภาคเอกชน 
(๘) พัฒนาระบบการระดมสรรพกําลังอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการขยายกําลังในยาม
สงครามสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร
ตามแผนป้องกันประเทศ 
(๙) พัฒนาระบบกําลังสํารอง เพ่ือมุ่งไปสู่
การบรรจุทดแทนกําลังประจําการบาง
ตําแหน่งในยามปกติ 
(๑๐) พัฒนาเสริมสร้างกําลังประชาชน 
ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ 
ทหารผ่านศึก ทุกประเภท 
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๒.๖ แผนท่ี ๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ยึดม่ันในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 

(๑) การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ในสังคมไทย 
(๒) ความเชื่อม่ันของ
ประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ 
(๓) การช่วยเหลือ
ประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

(๑) กําหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการ
ความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทาง
สันติวิธ ี
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคี
ปรองดองในทุกระดับ 
(๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอํานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่าง
เท่าเทียม 
(๔) มุ่งขจัดปัญหาความยากจน และลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย ส่งเสริมการ
สร้างงาน การกระจายรายได้ การพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ 
(๕) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
(๖) มุ่งเน้นการบริหารและการดําเนินงาน
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
เข้มแข็ง 
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๒.๗ แผนท่ี ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

(๑) จํานวนเหตุการณ์
ความรุนแรงในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต้ 
(๒) อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
(๓) จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี
ศึกษาต่อสถาบันของรัฐใน
ทุกระดับชั้น 
(๔) ชุมชนในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน
แบบสังคม พหุวัฒนธรรม 
(๕) จํานวนกลุ่มองค์การ/
เครือข่ายนอกภาครัฐใน
พ้ืนท่ี ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุน กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๖) ระดับความเข้าใจท่ี
ถูกต้องของทุกภาคส่วนท้ัง
ภายใน ต่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศ 
เก่ียวกับสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

(๑) บูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็นระบบและมีเอกภาพและเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม 
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบ การดําเนินงานด้านความ
ม่ันคง 
(๓) พัฒนางานด้านการอํานวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟู
ความเชื่อม่ันและลดความหวาดระแวงระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ 
(๔) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการสร้าง
สันติสุข 
(๕) การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องท้ังในและ
ต่างประเทศรวมถึงกับองค์กรระหว่างประเทศเก่ียวกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๖) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๗) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีการพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างความ
ม่ันคงในอาชีพ การสร้างรายได้ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๘) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพ้ืนท่ีและชายแดน
ระหว่างไทย – มาเลเซีย เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
(๙) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและเสริมสร้าง ความม่ันคงของ
ชาติ 
(๑๐) พัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา ด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนและมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ี 
(๑๑) สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมสังคม พหุวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็งตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหลักศาสนาท่ี
ถูกต้องกับประชาชน 
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๒.๘ แผนท่ี ๘ การบริหารจัดการผ้หลบหนีเข้าเมือง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) การบูรณาการและการบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

(๑) ระบบฐานข้อมูลคน
เข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้า
เมืองท่ีเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง 
(๒) ช่องทาง/กลไกความ
ร่วมมือกับประเทศต้นทาง 
รวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศ ท่ีเก่ียวข้อง ใน
การตรวจสอบ ควบคุม 
สกัดก้ัน และส่งกลับผู้
หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็น
ระบบ 

(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างบูรณาการ สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ในการป้องกัน
และแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
(๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้
หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง อย่าง
ประสานสอดคล้องกัน 
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๒.๙ แผนท่ี ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัย
จากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการ
จ้างแรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิ
ประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๑) การปกป้องและ
คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงาน
ไทย และแรงงานต่างด้าว
จากขบวนการค้ามนุษย์ 
(๒) จํานวนแรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติ
ไทยทํางานถูกต้องตาม
กฎหมาย 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ 
สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหาในระดับชุมชน 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็น
การค้ามนุษย์ 
(๓) เร่งรัดการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดฐาน
ค้ามนุษย์ 
(๔) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการ
ดําเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการ
ช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครอง สตรี เด็ก 
แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จาก
ขบวนการค้ามนุษย์ 
(๕) จัดระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย 
และแรงงานต่างด้าว ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
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๒.๑๐ แผนท่ี ๑๐ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สังคมไทยลดลง 

(๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(๒) กลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติด 

(๑) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่าย
ยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
(๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน 
และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด 
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีโดยใช้กลไก
ประชารัฐ 
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพ
ติด 
(๕) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อน
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
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๒.๑๑ แผนท่ี ๑๑ การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและ
แก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

(๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย 
(๒) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต 

(๑) นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และให้บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
(๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัย
ทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ 
การทุจริต 
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๒.๑๒ แผนท่ี ๑๒ การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัย
และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

(๑) การพัฒนาระบบการ
สัญจรข้ามแดนให้สามารถ
ป้องกันการลักลอบเข้า
เมืองและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ 
(๒) การจัดการพ้ืนท่ี
ชายแดน เพ่ือรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(๑) บูรณาการในการจัดทําความเชื่อมโยง
ของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน 
ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
บริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศ รอบ
บ้านและให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจาก
อาชญากรรมท่ีจะเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
ช่องทางชายแดน 
(๓) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนด้านการ
พัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ 
การเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าท่ีมีความ
สมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติ
ความม่ันคง และร่วมมือกับประเทศ 
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบ
บ้านในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน 
ทางบก ทางน้ํา 
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศรอบ
บ้านในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนท่ี
เสี่ยง จากการสู้รบ 
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๒.๑๓ แผนท่ี ๑๓ การรักษาความม่ันคงทางทะเล 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา 
และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๑) การป้องกัน แก้ไข 
และยับยั้งภัยคุกคามทาง
ทะเล 
(๒) ระดับความคืบหน้าใน
การจัดทํา ปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การรักษาความม่ันคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลภายในประเทศ ให้
สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 
1982 (United Nations 
Convention on the 
Law of the Sea: 
UNCLOS) 

(๑) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจ
การณ์ การเฝ้าตรวจติดตาม ทางทะเลให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
(๒) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
ความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลให้เป็นสากล และพัฒนากฎหมายการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการใช้
ทรัพยากรทางทะเลของไทย 
(๓) ส่งเสริมการดําเนินการตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่นยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals : SDGs) 
(๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
และความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของ
ทะเล 
(๕) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือปกป้อง รักษา และแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน 
(๖) พัฒนาขีดความสามารถของไทยในเรื่อง
พาณิชยนาวีเพ่ือจัดการและควบคุมการใช้
ทะเลตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการแสวง
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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๒.๑๔ แผนท่ี ๑๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการ
ตอบสนองและฟ้ืนฟูท่ีเข้มแข็ง มีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อ
การร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ 
รวมถึงลดความเสี่ยงจากการ ตกเป็นเป้า
โจมตีหรือเป็นท่ีก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทาง
ของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 

(๑) ความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามข้ามชาติ และการ
ก่อการร้าย 
(๒) ความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการจัดการกับ
ภัยอาชญากรรมข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย 

(๑) พัฒนากลไกภายใน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคีใน
การป้องกันภัยคุกคาม และผลักดันให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท้ังใน
ลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี 
(๓) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ี
เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ 
(๔) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติและ
จัดทําระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง 
(๕) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้ายทุกรูปแบบ 
(๖) เสริมสร้างจิตสํานึก ความตระหนัก ของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม 
(๖) ควบคุม ป้องกันการเผยแพร่แนวคิด
สุดโต่งท่ีนิยมการใช้ความรุนแรง 
(Radicalization) 
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๒.๑๕ แผนท่ี ๑๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัย
และมีความพร้อมในการรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

(๑) ความพร้อมของไทยใน
การป้องกันความเสี่ยงจาก
การโจมตีด้านไซเบอร์ ท่ี
สอดคล้องกับหลักสากล 
(๒) ระบบป้องกันทางไซ
เบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบาล 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําคัญด้านไซเบอร์ 

(๑) พัฒนาขีดความสามารถท้ังองค์กร
ภาครัฐ ท้ังฝ่ายทหาร พลเรือน และตํารวจ 
และภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ 
(๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
(๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
และความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของภัย
คุกคามความม่ันคงทางไซเบอร์ 
(๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับงานสืบสวน
และป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้
มีความรู้ ความชํานาญด้านไซเบอร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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๒.๑๖ แผนท่ี ๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศบนฐาน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคใน
การปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกันและการยอมรับจาก
นานาประเทศ และสามารถพัฒนา
ผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ในด้าน
ความม่ันคง และคุ้มครองผลประโยชน์
ของชาติ 

(๑) การมีบทบาทเชิง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะใน
อาเซียนและในเวที
องค์การระหว่างประเทศ
อ่ืนๆ 
(๒) การรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอํานาจ 
(๓) ระดับความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างไทยกับประเทศ
ต่างๆ 

(๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ ท้ังผู้นํา
และหน่วยงานความม่ันคงกับต่างประเทศ 
(๒) ใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือท่ีมี
อยู่เพ่ือติดตามและผลักดันความร่วมมือ 
ระหว่างกัน และริเริ่มเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม 
และริเริ่มความร่วมมือโดยเฉพาะกับ
ประเทศท่ีมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ 
(๓) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์
และรับผิดชอบให้เป็นท่ียอมรับในกรอบ 
ความร่วมมืออาเซียนและในกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเป็นผลประโยชน์
ร่วม 
(๔) เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อม่ันและ
ทัศนคติท่ีดีต่อไทย ตลอดจนความตระหนัก
เก่ียวกับบทบาทของไทยในเวทีระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
(๕) ส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีความสามารถของ
ไทยและมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาประเทศ เข้าดํารงตําแหน่งท่ี
สําคัญในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ 
(๖) ส่งเสริมการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับมหาอํานาจอย่างมีสมดุล 
(๗) ส่งเสริมบทบาทท่ีเป็นแกนกลางและ
การมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนเพ่ือรับมือ 
ความท้าทายต่างๆ ต่อความม่ันคงและ
เสถียรภาพ 
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๒.๑๗ แผนท่ี ๑๗ การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยมีความม่ันคงทาง
พลังงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมสามารถ
รองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 

(๑) การบริหารจัด
การพลังงาน เพ่ือให้มี
พลังงานในปริมาณท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 
(๒) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ของประเทศ 

(๑) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนา
แหล่งพลังงานในประเทศตามศักยภาพ 
(๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน รวมถึงให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานกับ
ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้าน
พลังงาน 
(๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือน า
พลังงานทดแทน ไปใช้ในการลดต้นทุนการ
ผลิตพลังงาน 
(๕) รณรงค์ และสร้างความตระหนักแก่
ผู้ประกอบการ และประชาชนในด้านการ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทน การ
ประหยัดพลังงาน ต้ังแต่ระดับประเทศไป
จนถึงระดับชุมชน 
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๒.๑๘ แผนท่ี ๑๘ การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ํา 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) ประเทศไทยมีความม่ันคงและ
ปลอดภัยในด้านอาหารและน้ํา มีคุณภาพ
ตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและ
ยั่งยืน 

(๑) มีระบบบริหารจัดการ
อาหารและน้ํากรณีฉุกเฉิน 
(๒) ระบบป้องกัน แจ้ง
เตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข 
ภัยคุกคาม ท่ีแฝงมาใน
อาหาร และน้ํา มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(๓) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

(๑) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและ
น้ําอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก กฎหมาย
และแผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้ํา 
(๒) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้า
ระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข สิ่ง
ปนเป้ือน ท่ีอาจแฝงมาในอาหารและน้ํา 
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
(๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการ
เกษตร ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 
(๔) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางอาหาร 
(๕) จัดท่ีดินรองรับความม่ันคงทางอาหาร 
และคุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร สามารถ
แก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์
รวมถึงการกระจายการถือครองท่ีดินของ
เกษตรกรอย่างเป็นธรรม 
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๒.๑๙ แผนท่ี ๑๙ การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด  

(ระดับความสําเร็จ) 
กลยุทธ์ 

(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๑) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาอย่าง
สมดุล 
(๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้มีคุณภาพและสามารถ
ป้องกันหรือ ลดผลกระทบ
ต่อชุมชนจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
สากลและพันธกรณีของ
ไทย 

(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยกําหนดพ้ืนท่ีการ
อนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสํานึก
และตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีในการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างม่ันคงและยั่งยืนตาม
แนวทางประชารัฐ 
(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน 
และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชาชน 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและ
เฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ 
(๕) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ การปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ 
(๖) ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
รวมท้ังส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดน 

 
สํานักนโยบายและแผน สป. 

กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 


