
แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมัน่คง

 เป้าหมายประเด็น

  ประเทศชาติมีความมัน่คงในทุกมิติ และทุกระดับเพิม่ขึ้น

  ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

 แผนยอ่ย

 แผนยอ่ยการรักษาความสงบภายในประเทศ

 เป้าหมายแผนยอ่ย

  ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น

  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย ์พร้อมธํารงรักษาไวซ้ึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยึดเหนีย่วจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

  การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินและความมัน่คงของมนุษย ์มุง่ใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุง่เนน้การปลูกจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้น
ฐานสําคัญ ในการแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คงของมนุษยใ์นระยะยาว รวมทัง้ใช้หลักการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดําเนิน
การแกไ้ขร่วมกับทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยังเป็นการสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์ในดา้น อยูด่ี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การแกไ้ขปัญหาดา้นอาชญากรรม
(2) การแกไ้ขปัญหาดา้นจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (3) การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในสังคม (4) การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ใน
ดา้นความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหนา้ที ่รักชาติ และมีสว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คง) (5) มีงาน มีอาชีพ และ
รายได ้ลดรายจ่ายในครอบครัว

 

2) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข โดยปลูก
ฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเ์สริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติ
ไทย ผา่นทางกลไกตา่ง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค ์นอ้มนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตา่ง ๆ ให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และนําไปประยุกตป์ฏิบัติใช้อยา่งกวา้งขวาง จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยา่งสมาเสมอ สําหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับพระสงฆใ์นปัจจุบัน ทีม่ีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งทีท่ําให้พระ
สงฆข์าดพระธรรมวินัยได ้ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแกพุ่ทธศาสนิกชนทัว่ไปไดร้ับรู้เรื่องงานพิธีตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพุทธ
ศาสนา โดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับพระสงฆใ์นโลกยุคดิจิทัล (2)
การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม (3) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ ์(4) การจัดทําขอ้ห้ามปฏิบัติ
ตา่ง ๆ ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (5) การสร้างองคค์วามรู้ดา้นงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (6) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการ
ศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกตอ้งและโปร่งใส (7) การสร้างแนวทางคุม้ครองพุทธศาสนาและองคก์รทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้
กฎหมาย (8) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผห่ลักธรรมคําสอนขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง (9) การสง่เสริมให้พุทธศาสนิกชนมีสว่นร่วม
อยา่งถูกตอ้ง เกีย่วกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาตา่ง ๆ และ (10) การชีใ้ห้เห็นถึงประโยชนข์องพุทธศาสนาทีม่ีตอ่ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ

 

3) พัฒนาการเมือง มุง่พัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ และ
มีสว่นร่วมอยา่งถูกตอ้งตอ่การปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการ
เลือกตัง้ให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตัง้ไดอ้ยา่งสุจริตและเทีย่งธรรม เพื่อการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดําเนิน
การทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่คือ (1) การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุม้กันเกีย่วกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แกป่ระชาชนอยา่งกวา้งขวาง (2) การให้
ภาคประชาชนเขา้มีสว่นร่วมในกระบวนการเลือกตัง้อยา่งโปร่งใสทุกขัน้ตอน (3) การเสริมสร้างอุดมการณท์างการเมือง/จิตสาธารณะ ให้
แกน่ักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทัว่ไป (4) การกําหนดมาตรการ ขัน้ตอน วิธีการ และบทลงโทษทีเ่กีย่วขอ้งกับงานทางการเมือง
อยา่งเขม้ขน้จริงจัง (5) การผลักดันการเป็นสถาบันของพรรคการเมืองให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยท์รงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีสว่นร่วมในการออกระเบียบ/ขอ้บังคับ

 

4) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุง่ให้ความสําคัญกับการทีป่ระชาชนและหนว่ยงาน/องคก์รทุกภาคสว่น ไดร่้วมกันดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหนา้ที ่เพื่อบูรณาการการแกไ้ขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) กําหนดองคก์ร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยง้แบบบูรณาการ บนหลัก
นิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพตอ่ความเห็นตา่ง (2) สง่เสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองใน
ทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเขา้มามีสว่นร่วมของภาคประชาชน (3) สง่เสริมการเผยแพร่ความรู้ การอํานวยความยุติธรรมแกป่ระชาชน
และสิทธิหนา้ทีข่องประชาชนภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (4) สง่เสริมให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งของชาติอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (5) มุง่เนน้การบริหารและการดําเนินการภาค
รัฐตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (6) มุง่เสริมสร้างผูน้ําตน้แบบในระดับตา่ง ๆเพื่อสร้างบรรยากาศของความ
สามัคคีปรองดอง (7) มุง่เสริมสร้างจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ (8) สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
ของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชนส์ว่นรวม

้



  5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่คงแบบองคร์วม สําหรับรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดา้นนี ้ถูกบูรณาการให้ไปปรากฏอยู่
ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมัน่คง ของแผนยอ่ยที ่5 ดา้นการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มัน่คงแบบองคร์วม

 แผนยอ่ยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ความมัน่คง

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
ปัญหาความมัน่คงทีม่ีอยูใ่นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมัน่คงทางไซเบอร์ การคา้มนุษย ์ฯลฯ) ไดร้ับการแกไ้ขจนไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ

  ภาคใตม้ีความสงบสุข ร่มเย็น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุง่ยึดแนวคิดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตัง้แตต่น้นา-กลางนา-ปลายนา ในการดําเนินการอยา่งเป็น
ระบบ กลา่วคือ (1) ในพื้นทีแ่หลง่ผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหลง่ผลิต
ภายนอกประเทศ ดว้ยการอาศัยงานการขา่ว การปฏิบัติการขอ้มูลขา่วสาร และการพัฒนาพื้นทีแ่ละชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนตามแนว
ชายแดน รวมไปถึงการสกัดกัน้สารตัง้ตน้ เคมีภัณฑ ์อุปกรณก์ารผลิต และนักเคมี ไมใ่ห้เขา้สูแ่หลง่ผลิต (2) การสกัดกัน้การนําเขา้สง่ออก
ยาเสพติดทัง้ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกัน้ตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเสน้ทาง
คมนาคมและพื้นทีต่อนใน (3) การปราบปรามกลุม่การคา้ยาเสพติด โดยมุง่เนน้การทําลายโครงสร้างการคา้ยาเสพติด ผูม้ีอิทธิพล และเจ้า
หนา้ทีร่ัฐทีป่ลอ่ยปละละเลย ทุจริต หรือเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับยาเสพติด ผา่นทางการบูรณาการดา้นการขา่วการสืบสวนทางเทคโนโลยี การ
สืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหลง่พักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (4) การเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของหมูบ่า้น/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธต์ามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นทีแ่ละประชาชนตามแนว
ชายแดนและพื้นทีพ่ิเศษทีม่ีปัญหายาเสพติด ดว้ยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกับการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่ตามแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์แนวทางดําเนินงาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิง
โครงสร้างหรือปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางทีผ่ิดในหมูบ่า้นตามแนวชายแดน (5) การ
ป้องกันยาเสพติดในแตล่ะกลุม่เป้าหมายอยา่งเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังคา่นิยมและองคค์วามรู้ทีเ่หมาะสม อันจะสง่ผลกระทบ
ตอ่ความคิดและโนม้นา้วให้เกิดความเห็นทีค่ลอ้ยตามอยา่งถูกตอ้ง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอ้ม) ทีเ่หมาะสม โดยการเสริม
สร้างปัจจัยทีเ่อื้อตอ่การไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกับยาเสพติดของแตล่ะกลุม่เป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (7) การดูแลผูใ้ช้
ผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด ให้เขา้ถึงการบําบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยทีม่ี
ประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและให้การบําบัดรักษาทีเ่หมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทัง้ให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีสว่นร่วมของชุมชนและภาคีเครือขา่ยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยูร่่วมในสังคมชุมชน ได้
อยา่งปกติสุขและเทา่เทียม

 

2) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ มุง่เนน้การวางกลยุทธ/์ยุทธวิธีในการแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คงทางไซเบอร์ ให้
ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งไดแ้ก ่การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุม่แฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลีย่นแปลงแกไ้ข
ขอ้มูล การโจมตีตอ่กลุม่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อความป่ันป่วนอันกระทบตอ่ประชาชน รวมทัง้
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการแกไ้ขปัญหาทีส่ําคัญ ประกอบดว้ย (1) กําหนดแนวความคิด มาตรการ
มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ในภาพรวม (2) จัดองคก์ร โครงสร้าง อํานาจ หนา้ที่
ขีดความสามารถในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ (3) กําหนดระบบบริหารจัดการในแตล่ะระดับให้ชัดเจน (4) เสริม
สร้างและพัฒนาระบบการรายงานในสถานการณฉ์ุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(6) พัฒนาการป้องกันแกไ้ขปัญหาการเผยแพร่ขอ้มูลทีก่ระทบตอ่ความมัน่คง (7) สร้างความตระหนักรู้ให้แกป่ระชาชนและหนว่ยงาน (8)
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ (9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณท์ุกรูปแบบ

 

3) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์มุง่เนน้การวางแผนและยกระดับวิธีการแกไ้ข รวมทัง้ให้มีการบูรณาการการดําเนินงานระหวา่งภาค
สว่นตา่ง ๆ อยา่งแทจ้ริง โดยมีแนวคิดการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนินคดีคา้
มนุษย ์(2) การบริหารจัดการคดีคา้มนุษย ์(3) การเพิม่ขีดความสามารถของเจ้าหนา้ทีใ่นการบังคับใช้กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและทัน
ตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มและบริบทตา่ง ๆ (4) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชัน่ของเจ้าหนา้ทีร่ัฐทีเ่ขา้ไปมี
สว่นเกีย่วขอ้งกับการคา้มนุษย ์(5) การบริหารจัดการแรงงานกลุม่เปราะบางให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์
ดา้นแรงงาน (6) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักถึงปัญหาการคา้มนุษยแ์กผู่ม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (7) การบูรณาการความร่วม
มือของภาคีเครือขา่ยทัง้ในและระหวา่งประเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพ (8) การพัฒนากลไกและเพิม่ประสิทธิภาพการคุม้ครองช่วยเหลือผูเ้สีย
หายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสีย่งอยา่งเป็นระบบ และ (9) การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิง่ขึ้น โดยกา
รบูรณาการระบบฐานขอ้มูลในทุกมิติ

 

4) บริหารจัดการผูห้ลบหนีเขา้เมือง มุง่ให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผูห้ลบหนีเขา้เมืองเป็นไปอยา่งมีระบบและเป็นเอกภาพ โดย
เนน้การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล ผา่นทางการบูรณาการฐานขอ้มูลผูห้ลบหนีเขา้เมืองของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหนว่ยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับสว่นราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดําเนินการตอ่ผูห้ลบหนีเขา้เมืองทุกกลุม่ โดยแนวคิดการดําเนินการทีส่ําคัญภายใต้
แนวทางการพัฒนานี ้ประกอบดว้ย (1) แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองกลุม่ชาติพันธุ/์ชนกลุม่นอ้ย โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวา่งความ
มัน่คงและหลักสิทธิมนุษยชน (2) แกไ้ขปัญหา ผูห้ลบหนีเขา้เมืองกลุม่แรงงานตา่งดา้ว (3) แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองกลุม่เฉพาะ (ชนก
ลุม่นอ้ย/กลุม่ชาติพันธุ)์ (4) แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองกลุม่อื่น ๆ (5) ดําเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้เมืองและพํานักอยู่
ในราชอาณาจักรอยา่งเคร่งครัด (6) เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการขา่ว และการลาดตระเวนร่วมบริเวณชายแดน (7) พัฒนาระบบฐาน
ขอ้มูล และเชื่อมโยงการทํางานระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (8) สง่เสริมการอยูร่่วมกันภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรม (9) แสวงหาความร่วม
มือจากประเทศตน้ทาง/องคก์ารระหวา่งประเทศ ในการแกปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง (10) พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ทีภ่าครัฐ (11)
พัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยทุกภาคสว่น และ (12) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกีย่วขอ้ง ให้ทัน
สมัยสอดคลอ้งกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์

  5) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกอ่การร้าย มุง่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดจากการกอ่การร้าย ซึ่งเนน้การกอ่การร้ายทีม่ีสว่นเชื่อมโยงมา
จากตา่งประเทศ ทีอ่าจใช้ประเทศไทยเป็นสถานทีก่อ่เหตุ เป็นทางผา่น หรือเป็นแหลง่ระดมเงินทุนสนับสนุนแหลง่พักพิง แหลง่จัดหาอาวุธ

้ ้



และทรัพยากร รวมทัง้การแสวงประโยชนข์องประเทศให้สนับสนุนแกก่ารกอ่การร้ายในทุกดา้น ตลอดทัง้การบม่เพาะแนวคิดสุดโตง่นิยม
ความรุนแรงผา่นสื่อสังคมออนไลนต์า่ง ๆ อยา่งแพร่หลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม ่เช่น ปัญญาประดิษฐ ์และโดรน โดย
เขา้ใจถึงความสําคัญของไซเบอร์ ซึ่งในทางหนึ่งสามารถกอ่ให้เกิดประโยชนด์า้นเทคโนโลยีและคุณประโยชนใ์นการพัฒนาให้เกิดความ
สะดวกสบายแกช่ีวิต แตอ่ีกทางหนึ่งก็มีแนวโนม้ทีจ่ะกอ่ผลคุกคามดา้นกอ่การร้ายทีส่ําคัญได ้โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก่
(1) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกอ่เหตุรุนแรง (2) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกอ่การร้ายรูปแบบใหม ่(3) การป้องกันและแกไ้ข
การโฆษณาชวนเชื่อของกลุม่กอ่การร้าย (4) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลนใ์นกิจกรรมสนับสนุนการกอ่การร้าย (5) การ
สกัดกัน้และเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการกอ่การร้ายทัง้ทางตรงและทางอ้อม และ (6) การสกัดกัน้และเฝ้าระวังการเป็นทาง
ผา่นและแหลง่จัดหาทรัพยส์ิน อาวุธ และทีพ่ักพิงของกลุม่ผูก้อ่การร้าย

 

6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุง่นําแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนเร็วทัว่ อยา่งยัง่ยืน ภายใตห้ลักการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย
ในระดับสากล มาดําเนินการให้สามารถรองรับปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการ
ดําเนินการทีส่ําคัญภายใตแ้นวทางการพัฒนาดังกลา่วนี ้ประกอบดว้ย (1) สง่เสริมการลดความเสีย่งจากสาธารณภัย ดว้ยการพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมดา้นการจัดการสาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการ
เหตุการณท์ีม่ีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมไ่ดค้รอบคลุมทุกมิติ (3) เพิม่ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอยา่งยัง่ยืนดว้ยการพัฒนาระบบ
และมาตรการในการฟ้ืนฟูทีด่ีกวา่เดิมและปลอดภัยกวา่เดิม เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูป้ระสบภัยอยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม (4) สง่เสริม
มาตรฐานความร่วมมือระหวา่งประเทศในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย ผา่นทางความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นมนุษยธรรม มี
ความเป็นเอกภาพ และไดม้าตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวหนา้ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย และ (5) ขับเคลื่อนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิม่ขีดความสามารถและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 

7) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ มุง่เนน้ให้เกิดการบริหารจัดการขอ้มูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการ
การทํางาน การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และการแสวงความร่วมมือในระดับตา่ง ๆ ทีพ่ร้อมรองรับปัญหาไดทุ้กรูปแบบ โดยมี
แนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การบริหารจัดการขอ้มูล ฐานขอ้มูล และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง (2) การปรับปรุง พัฒนา และ
ทบทวนกฎหมายเกีย่วขอ้ง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (3) การบูรณาการการทํางานของทุกภาคสว่นในทุกระดับและทุก
มิติ (4) การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัย และ (5) การแสวงความร่วมมือในระดับตา่ง ๆ จากทุกภาคสว่นทัง้ในและตา่งประเทศ

 

8) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจทีม่ีผลกระทบตอ่ความมัน่คง มุง่เนน้ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการ
งานของหนว่ยงานดา้นเศรษฐกิจตา่ง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือและแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโนม้สง่ผลกระ
ทบตอ่ความมัน่คงในมิติตา่ง ๆ ให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณท์างเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะทีเ่กีย่วกับประเทศ
มหาอํานาจ สามารถสง่ผลกระทบตอ่ทุกประเทศอยา่งไมอ่าจหลีกเลีย่งได ้โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การตัง้กลไก
หรือหนว่ยงานเฉพาะเพื่อดําเนินการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหนว่ยรับผิด
ชอบหลัก ในการจัดตัง้กลไกการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย ์เพื่อ
ติดตาม วิเคราะห์ และจัดระบบรายงานผลตอ่คณะรัฐมนตรี โดยให้ดําเนินการให้เสร็จในปี พ.ศ. 2562 (2) การจัดทําและบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจทีเ่ป็นระบบเดียวกันทัง้ประเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ และการวางแผนใน
การแกไ้ขปัญหาร่วมกันของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งบูรณาการ (3) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การกระทําผิดทีจ่ะสง่ผลตอ่ความเสียหายดา้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตา่งๆ อยา่งเร่งดว่น (4) การพัฒนามาตรการ กลไกการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีม่ีแนวโนม้สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของชาติ และ (5) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลากร
และปฏิรูปองคก์รให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน

 

9) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้มุง่จัดการกับเงื่อนไขปัญหาทีม่ีอยูเ่ดิมทัง้ปวงให้หมดสิน้ไป และเฝ้าระวัง
มิให้เกิดเงื่อนไขใหมข่ึ้น โดยนอ้มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนําในการดําเนินงาน
แกไ้ขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” ไปสูก่ารปฏิบัติจริงในพื้นที ่เพื่อสง่
เสริมให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาทีส่าเหตุอยา่งแทจ้ริง พร้อมนําความสงบสันติสุขอยา่งยัง่ยืนกลับคืนสูป่ระชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้รวมทัง้สร้างความเชื่อมัน่ให้กับประชาชนทัง้ประเทศ และนานาชาติตอ่ไป โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ
ประกอบดว้ย (1) การมุง่ดําเนินการตอ่จุดศูนยด์ุลหลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที ่ดว้ยการลดขีดความ
สามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ (2) ดําเนินการป้องกันเหตุรุนแรงทีจ่ะเกิดขึ้นในพื้นที ่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง (3) ระงับ
ยับ้ยัง้การบม่เพาะเยาวชน เพื่อจัดตัง้มวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดทีถู่กบิดเบือนจากหลักศาสนาทีถู่กตอ้ง และ (5)
ให้ความสําคัญกับการขยายความร่วมมือกับองคก์รตา่งประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน

 

10) รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร มุง่ให้สามารถอํานวยการ กํากับการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสัง่การ ในการแกไ้ข
ปัญหาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายทีก่ําหนด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาความมัน่คงทีม่ีผลกระ
ทบตอ่แผนยอ่ยดา้นการรักษาความสงบภายในประเทศ และดา้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ความมัน่คง ของแผนแมบ่ท
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่คง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ประกอบดว้ย (1) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน
สถานการณภ์ัยคุกคามความมัน่คงอยา่งตอ่เนื่องให้ทันตอ่สถานการณ ์(2) ผนึกกําลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งในทุกมิติอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) อํานวยการ กํากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเชิงรุกอยา่งครบถ้วนสมบูรณ ์และ (4) ทําการติดตามและประเมินผล พร้อมทัง้ปรับปรุงการดําเนินงานให้ทันสมัยอยา่งตอ่เนื่อง

 

11) รักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติพื้นทีช่ายแดน มุง่สร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกัน หนว่ยงานหลักมี
การทํางานทีม่ีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องคก์รตา่ง ๆ ทีป่ฏิบัติงานในพื้นทีช่ายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัยเทา่ทันตอ่ภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้ให้แกบุ่คลากรให้เทา่ทันตอ่สถานการณ ์และมี
กลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญประกอบดว้ย (1) การแกไ้ข
ปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นทีช่ายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานของดา่นพรมแดน จัดสร้างฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่และองคค์วามรู้เพื่อประโยชนใ์นการบริหารจัดการชายแดนดา้นความมัน่คง และ
การจัดการปัญหาเขตแดน (2) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นทีช่ายแดนไทยและประเทศเพื่อน
บา้นและสร้างการมีสว่นร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นทีช่ายแดนดา้นความมัน่คงให้พร้อมตอ่การพัฒนาให้มี
ศักยภาพทางดา้นเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมความมัน่คงโดยจัดหา เพิม่ศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการพื้นทีช่ายแดน สง่เสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบา้นในการสร้างความปลอดภัยในพื้นทีเ่สีย่ง เสริมสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนมีทัศนคติทีด่ีตอ่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น และพัฒนาประสิทธิภาพผูป้ฏิบัติงาน

  12) รักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติทางทะเล มุง่เนน้การรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

้ ่



และเกิดประโยชนส์ูงสุด รวมทัง้รักษาไวซ้ึ่งอํานาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิหนา้ทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายระหวา่งประเทศกําหนด
โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชนต์า่ง ๆ ของชาติทางทะเล ดว้ยแนวคิดเชิงป้องกัน
และป้องปราม ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (2) ทําการเฝ้าระวังและตรวจการณท์ุกมิติทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (3) การแสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศในการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล อยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4) การสร้างและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
(5) การรณรงคใ์ห้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธก์ับประชาชน และผูม้ีสว่นไดเ้สียรวมทัง้เปิดโอกาสให้เขา้มามีสว่นร่วมในการ
ปกป้องและรักษาผลประโยชนข์องชาติทะเล และ (6) การสง่เสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยน์าวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชนข์องชาติ
ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจดา้นความมัน่คงในภาวะไมป่กติ

 

13) พัฒนาประเทศเพื่อความมัน่คงและช่วยเหลือประชาชน มุง่ให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมัน่คงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองตอ่เป้าหมายตา่ง ๆ ทีก่ําหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองตอ่นโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ตามทีก่ําหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุก
ดา้น โดยเฉพาะดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

 

14) พิทักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม มุง่บูรณาการการดําเนินการ ตลอดถึงทรัพยากรตา่ง ๆ ในการพิทักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กับทุกภาคสว่น โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม ้สัตวป่์า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนด
และสอดคลอ้งกับเป้าหมายในภาพรวมตามทีก่ําหนดอยูใ่นยุทธศาสตร์ชาติดา้นที ่5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่
แวดลอ้ม โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ คือ (1) วางแผนและบูรณาการการดําเนินงานพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอ้ม กับทุกภาคสว่นอยา่งเป็นรูปธรรม และ (2) บูรณาการการผนึกกําลังในการป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู ความเสียหายจากการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม อยา่งสมบูรณแ์บบและเป็นระบบ

 

15) แกไ้ขปัญหาความมัน่คงเฉพาะกรณี มุง่ให้สามารถอํานวยการ กํากับการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสัง่การ ในการแกไ้ข
ปัญหาความมัน่คงทีอ่าจเกิดขึ้นใหมเ่ป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมีความสําคัญเร่งดว่นตอ่ความมัน่คง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามทียุ่ทธศาสตร์ชาติกําหนด ซึ่งจําเป็นตอ้งอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแกไ้ขปัญหาการ
ทําประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ประกอบดว้ย (1) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินสถานการณภ์ัยคุกคาม
ความมัน่คงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีทีอ่าจขยายผลกระทบในวงกวา้งตอ่ไปได ้(2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแกไ้ข
ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบรวมการ (3) อํานวยการ กํากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแกไ้ขปัญหา
อยา่งตอ่เนื่อง จนปัญหากลับสูส่ภาพปกติ และ (4) ทําการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทัง้รายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาตอ่ไปอยา่งบูรณาการ ให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งยัง่ยืน

 

16) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชนข์องชาติในภาพรวม มุง่ปกป้อง รักษา และแกไ้ขปัญหาทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงและผลประโยชนข์อง
ชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทัง้การเฝ้าระวัง ป้องกัน แกไ้ข การใช้ การอนุรักษ ์และการแสวงหาผลประโยชน ์อยา่งสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในทุก ๆ ดา้น โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การจัดการกับภัยคุกคามดา้นความมัน่คง
ในภาพรวมดว้ยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณท์ุกมิติอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การแกไ้ขปัญหาเขตแดน
ทัง้ทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื่อนบา้นอยา่งสันติวิธี (4) การสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือระหวา่งกองทัพไทยกับ
กองทัพของประเทศเพื่อนบา้นมิตรประเทศ และมหาอํานาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศในการรับมือ
กับภัยคุกคามความมัน่คง อยา่งมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวา่ง
ประเทศ และ (7) การรณรงคใ์ห้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธก์ับประชาชน และผูม้ีสว่นไดเ้สีย รวมทัง้เปิดโอกาสให้เขา้มามี
สว่นร่วมในการปกป้องและรักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติ

 

17) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชนข์องชาติทางบก มุง่ปกป้อง รักษา และแกไ้ขปัญหาทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติ
ทางบก โดยครอบคลุมทัง้การเฝ้าระวัง ป้องกัน แกไ้ข การใช้ การอนุรักษ ์และการแสวงหาผลประโยชน ์อยา่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติตามทีก่ําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การจัดการกับภัยคุกคามดา้นความมัน่คงทางบกดว้ย
แนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณท์างบกในทุกมิติอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การแกไ้ขปัญหาเขตแดนทาง
บกกับประเทศเพื่อนบา้นอยา่งสันติวิธี (4) การสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือระหวา่งกองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อน
บา้น มิตรประเทศ และมหาอํานาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความ
มัน่คง อยา่งมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวา่งประเทศ และ (7) การ
รณรงคใ์ห้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธก์ับประชาชน และผูม้ีสว่นไดเ้สีย รวมทัง้เปิดโอกาสให้เขา้มามีสว่นร่วมในการปกป้อง
และรักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติทางบก

 

18) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชนข์องชาติทางทะเล มุง่ปกป้อง รักษา และแกไ้ขปัญหาทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงและผลประโยชนข์อง
ชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทัง้การเฝ้าระวัง ป้องกัน แกไ้ข การใช้ การอนุรักษ ์และการแสวงหาผลประโยชน ์อยา่งสอดคลอ้งกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติตามทีก่ําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การจัดการกับภัยคุกคามดา้นความมัน่คงทางทะเล
ดว้ยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณท์างทะเลในทุกมิติอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การแกไ้ขปัญหาเขตแดน
ทัง้ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบา้นอยา่งสันติวิธี (4) การสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือระหวา่งกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือของ
ประเทศเพื่อนบา้น มิตรประเทศ และมหาอํานาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศในการรับมือกับภัย
คุกคามความมัน่คง อยา่งมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอยา่งเคร่งครัด ให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย และพันธกรณี
ระหวา่งประเทศ และ (7) การรณรงคใ์ห้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธก์ับประชาชน และผูม้ีสว่นไดเ้สียรวมทัง้เปิดโอกาสให้เขา้
มามีสว่นร่วมในการปกป้องและรักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติทางทะเล

 

19) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชนข์องชาติทางอากาศ มุง่ปกป้อง รักษา และแกไ้ขปัญหาทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงและผลประโยชนข์อง
ชาติทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทัง้การเฝ้าระวัง ป้องกัน แกไ้ข การใช้ การอนุรักษ ์และการแสวงหาผลประโยชน ์อยา่งสอดคลอ้งกับเป้า
หมายของยุทธศาสตร์ชาติตามทีก่ําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การจัดการกับภัยคุกคามดา้นความมัน่คงทาง
อากาศดว้ยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณท์างอากาศในทุกมิติอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การแกไ้ข
ปัญหาเขตแดนทัง้ทางอากาศกับประเทศเพื่อนบา้นอยา่งสันติวิธี (4) การสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือระหวา่งกองทัพอากาศไทยกับ
กองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบา้น มิตรประเทศ และมหาอํานาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากความร่วมมือระหวา่งประเทศใน
การรับมือกับภัยคุกคามความมัน่คง อยา่งมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายการเดินอากาศอยา่งเคร่งครัด ให้สอดคลอ้งกับ
กฎหมาย และพันธกรณีระหวา่งประเทศ และ (7) การรณรงคใ์ห้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธก์ับประชาชน และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
รวมทัง้เปิดโอกาสให้เขา้มามีสว่นร่วมในการปกป้องและรักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติทางอากาศ



  20) เสริมสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้น มิตรประเทศ และองคก์ารนานาชาติ มุง่เนน้การดําเนินการเสริมสร้าง
บทบาทของไทยในเวทีระหวา่งประเทศ พัฒนาความร่วมมือตา่ง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบา้น มิตรประเทศ และมหาอํานาจ ให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ของตา่งประเทศ ตลอดถึงองคก์ารนานาชาติ อยา่งเป็นมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของการดํารงเกียรติยศและศักดิศ์รีของประเทศ รวมทัง้ให้สอดคลอ้งกับหลักการและพันธกรณีตา่ง ๆ ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยมี
แนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การสง่เสริมความสัมพันธ ์ความเขา้ใจ ความไวเ้นื้อเชื่อใจระหวา่งประเทศ ผา่นทางความร่วม
มือกับประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ (2) การสร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือทีด่ีและยัง่ยืนกับประเทศมหาอํานาจ (3) การ
แสวงหาและใช้ประโยชนจ์ากบทบาทและความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชนข์องชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความร่วมมือดา้นความมัน่คงในมิติตา่ง ๆ เพื่อแลกเปลีย่นองคค์วามรู้และประสบการณ ์ตลอดถึงกระชับ
ความสัมพันธท์ีด่ีตอ่กัน

 แผนยอ่ยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงของชาติ

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
หนว่ยงานดา้นการขา่วและประชาคมขา่วกรองทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติ
ไดจ้ริง

  กองทัพและหนว่ยงานดา้นความมัน่คงมีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

 แนวทางการพัฒนา

 

1) พัฒนาระบบงานขา่วกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานขา่วกรอง หนว่ยงานขา่ว
กรอง และประชาคมขา่วกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ ์ทัง้ดา้นศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ ์เทคโนโลยี และระบบ
ขอ้มูลขนาดใหญ ่สามารถครอบคลุมการใช้งานไดอ้ยา่งครบถ้วนและตอ่เนื่อง มีการบูรณาการขอ้มูลและนําผลผลิตดา้นขา่วกรองไปใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาและความมัน่คงของชาติในทุกมิติและทุกดา้น รวมทัง้ให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบ
ประชารัฐและประชาคมขา่วกรองตา่งประเทศ อยา่งแนน่แฟ้น โดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การดําเนินการขา่วกรอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ (2) การเสริมสร้างความร่วมมืออยา่งเป็นเอกภาพในประชาคมขา่วกรอง และพัฒนาเครือขา่ยดา้นขอ้มูลขา่วสารกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน (3) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขา่วกรอง (4) เสริมสร้างสภาวะแวดลอ้มทีเ่อื้ออํานวยตอ่การ
ทํางานขา่วกรอง และ (5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณใ์นระดับยุทธศาสตร์

 

2) พัฒนาศักยภาพของประเทศดา้นความมัน่คง มุง่จัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทัง้ปวงของกองทัพ
หนว่ยงานดา้นความมัน่คง ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทีม่ีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคลอ้งกับการบริหาร
ราชการยุคใหมท่ีมุ่ง่เนน้ความคลอ่งตัว พร้อมให้มีการพัฒนาระบบทหารกองประจําการอาสาสมัครอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพ
แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุ้กมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยมีแนวทางการดําเนินการที่
สําคัญ ไดแ้ก ่(1) การเตรียมกําลังและใช้กําลังเพื่อการป้องปราม แกไ้ข และยุติความขัดแยง้ดว้ยการ ปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก (2) พัฒนา
ปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมัน่คง และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพดา้นความมัน่คง และ
การสังเกตการณท์างอวกาศ ดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคสว่น ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (3) พัฒนาระบบขา่วกรองเพื่อการแจ้งเตือน
ภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานขอ้มูลขา่วกรองร่วม ดว้ยความร่วมมืออยา่งเป็นเอกภาพในประชาคมขา่วกรอง หนว่ยงานภาครัฐ
และหนว่ยงานขา่วกรองตา่งประเทศ และพัฒนาระบบขา่วกรองทางยุทธศาสตร์ในทัง้ในระดับนโยบาย ระดับอํานวยการขา่ว และระดับ
ปฏิบัติการขา่ว (4) สง่เสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แกก่องทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาค
สว่น มุง่เนน้การสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทําการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชยใ์นเชิงอุตสาหกรรมโดยการร่วมทุน (5)
พัฒนาระบบกําลังสํารอง ระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพกําลังอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อมุง่ไปสูก่ารบรรจุทดแทน
กําลังประจําการบางตําแหนง่ในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลังในยามสงครามสําหรับ
การปฏิบัติการทางทหารทุกดา้นทีม่ีความขัดแยง้ (6) พัฒนาเสริมสร้างกําลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ ทหารผา่นศึก
ทุกประเภท เพื่อมุง่ไปสูก่ารออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพทีม่ีอยูอ่ยา่งจํากัดในยามสงคราม รวมทัง้ การแจ้งเตือนดา้น
การขา่ว ดว้ยการเสริมสร้างจิตสํานึกในการมีสว่นร่วมป้องกันประเทศ รวมทัง้จัดทําฐานขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ (7) พัฒนาการผนึกกําลัง
และทรัพยากรจากทุกภาคสว่น เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (8) พัฒนาเสริมสร้างความ
สัมพันธแ์ละความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบา้น ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ และ (9) ในยามสงบใช้กําลังกองทัพในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ตามทีก่ําหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ)

  3) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึง
แผนการปฏิบัติทีเ่กีย่วขอ้งให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททัง้ในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุก
ภาคสว่นมีการฝึกร่วมกันในทุกขัน้ตอนอยา่งตอ่เนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจ้ริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอยา่งบรูณาการของทุกภาค
สว่น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบง่ปันขอ้มูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี
และการฝึกอบรมให้ทุกสว่นรู้จักและเขา้ใจขัน้ตอนการปฏิบัติตา่ง ๆ อยา่งแทจ้ริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการไดทุ้กรูปแบบ ตัง้แต่
ในระดับชาติไปจนถึงระดับทอ้งถิน่ ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งให้มีความทันสมัยสอดคลอ้งกับบริบทที่
เปลีย่นแปลงไป โดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไมป่กติและจัดการความเสีย่งอยา่งบูรณาการ มุง่เนน้ให้หนว่ยงานไดม้ีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไมป่กติ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสาร การมีเลขหมาย
ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทัว่ประเทศ การจัดการขา่วสารและการประชาสัมพันธ ์การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ
การบูรณาการการทํางานระหวา่งพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ความรู้ ตลอดจนการสง่เสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณร์ะดับชาติ (2) การเสริมสร้าง
ความเชื่อมัน่ ภูมิคุม้กัน และศักยภาพ ของทุกภาคสว่นให้มีความตระหนักและความเขม้แข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ โดยสง่เสริมการมี
สว่นร่วมของภาคประชาชนและเอกชน การพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนักรู้และ
จิตสํานึกดา้นความมัน่คง การกระจายขอ้มูลขา่วสารดา้นการเตรียมพร้อมทีห่ลากหลายให้ประชาชนไดร้ับทราบ อาทิ แผนทีพ่ื้นทีเ่สีย่งภัย
พื้นทีห่ลบภัย และแผนอพยพ และสง่เสริมการจัดตัง้กองทุนภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและฟ้ืนฟูชุมชนจากภัย
พิบัติ (3) การเสริมสร้างความร่วมมือ การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับตา่งประเทศโดยสง่เสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมกับตา่งประเทศ ภายใตก้ลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น ประชาคมอาเซียน
และกลุม่ภูมิภาคอื่น เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลีย่นองคค์วามรู้และประสบการณ ์ผา่นการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคน



ไทยในตา่งประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณท์ีส่ง่ผลกระทบกับคนไทยในตา่งประเทศ และ (4) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการ
และผนึกกําลังในลักษณะหุ้นสว่นยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการการทํางานทุกภาคสว่นสนับสนุนการบริหารจัดการวิกฤตการณ ์การผนึก
กําลังร่วมกันเป็นภาคีเครือขา่ยในลักษณะหุ้นสว่นยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการทํางานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนทีเ่กีย่วขอ้ง สง่
เสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคสว่นไดม้ีการกําหนดแผนหรือแนวทางดําเนินการแผนบริหารธุรกิจตอ่เนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนใน
ทุกระดับตัง้แตท่อ้งถิน่จนถึงสว่นกลาง

 แผนยอ่ยการบูรณาการความร่วมมือดา้นความมัน่คงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

 เป้าหมายแผนยอ่ย

  ประเทศไทยมีความมัน่คงและสามารถรับมือกับความทา้ทายจากภายนอกไดทุ้กรูปแบบสูงขึ้น

 
ประเทศไทยมีบทบาทเพิม่ขึ้นในการกําหนดทิศทางและสง่เสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้เป็นประเทศแนวหนา้ในภูมิภาค
อาเซียน

 แนวทางการพัฒนา

 

1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหวา่งประเทศ มุง่ให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดําเนินความร่วมมือกับตา่ง
ประเทศไดอ้ยา่งสมดุล และเชีอ่มโยงกันทัง้ในมิติดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี ้ยังตอ้งให้มีการกระจายความเสีย่งและ
เพิม่โอกาส โดยการกระชับความสัมพันธก์ับประเทศมหาอํานาจและประเทศยุทธศาสตร์ตา่ง ๆ ทีอ่ยูน่อกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหนา้
ของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลังในทุก ๆ ดา้น ให้นํามาสูเ่สถียรภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน
ตลอดไปจนถึงสง่เสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหวา่งประเทศ และระบบกฎเกณฑ ์ทีเ่ป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สําหรับประเทศขนาด
กลาง โดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) สร้างเสริมความร่วมมือทีส่มดุลกับนานาประเทศ เพื่อสง่เสริมสภาวะแวดลอ้ม
ระหวา่งประเทศทีเ่หมาะสมสําหรับการรักษาอํานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมัน่คงภายใน (2) สง่เสริมให้ทุกภาคสว่น
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวา่งประเทศ (3) สง่เสริมความเชื่อมโยง โดยมุง่พัฒนาความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ
(4) สง่เสริมการพัฒนาอยา่งยัง่ยืนในภูมิภาค

 

2) การเสริมสร้างและธํารงไวซ้ึ่งสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค เนน้ความเป็นปึกแผน่และความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการสง่
เสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกทีส่ร้างสรรคข์องไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและสง่เสริมความ
ร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทัง้สง่เสริมความมัน่คงทีค่รอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
และความมัน่คงของมนุษย ์ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมัน่คงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมัน่คงรูปแบบใหม ่เช่น อาชญากรรม
ขา้มชาติ การกอ่การร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การคา้มนุษย ์ยาเสพติด ภัยคุกคามดา้นสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นตน้ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) สง่เสริมความร่วมมือดา้นความมัน่คง/ขา่วกรองกับประเทศเพื่อนบา้น (2) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิด
สุดโตง่ทีน่ิยมใช้ความรุนแรง ทัง้ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลีย่นขา่วกรองและกรณีศึกษากับตา่ง
ประเทศ การประชาสัมพันธข์อ้มูลทีถู่กตอ้งและเป็นกลางเกีย่วกับความเชื่อตา่ง ๆ (3) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหาการโยกยา้ย
ถิน่ฐานแบบไมป่กติ ซึ่งรวมถึงการสง่เสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศตน้ทาง (4) สร้างเสริมความมัน่คงปลอดภัยทาง
ทะเลในภูมิภาค เพื่อสง่เสริมความเชื่อมโยงทางทะเล การคา้ทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยืน และ (5) ดําเนินความร่วม
มือกับตา่งประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใ้นบริบททีเ่หมาะสม

 

3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบา้น ภูมิภาค โลก รวมถึงองคก์รภาครัฐ และทีม่ิใช่ภาครัฐ เนน้ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งรัฐ
ตอ่รัฐ เอกชนตอ่เอกชน และประชาชนตอ่ประชาชนผา่นการสง่เสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูป
แบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผา่นการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึงการ
สง่เสริมบทบาทของไทยในเวทีความมัน่คงระหวา่งประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติโดยมีแนวทางการดําเนินการทีส่ําคัญ
ไดแ้ก ่(1) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชนร่์วมกัน (win-win) บนพื้นฐานความไวเ้นื้อเชื่อใจ (2) สร้างศักยภาพและสง่เสริม
ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อสง่เสริมความมัน่คงแบบองคร์วม (3) สง่เสริมความสัมพันธใ์นทุกระดับ และสาน
ความสัมพันธก์ับผูน้ํารุ่นใหม ่(4) ขยายความร่วมมือกับตา่งประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยลว่งหนา้ของหนว่ยงานดา้นความ
มัน่คงของไทย เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก (5) มีการแลกเปลีย่นระดับประชาชนเพื่อเสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมทีเ่ขม้แข็ง
และ (6) กระชับความสัมพันธร์ะหวา่งภาครัฐ กับกลุม่เยาวชน/นักเรียนไทย/กลุม่เป้าหมายในตา่งประเทศ ดว้ยการพัฒนาศักยภาพ หรือ
การเสริมสร้างขีดความสามารถทางดา้นตา่ง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ

 แผนยอ่ยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่คงแบบองคร์วม

 เป้าหมายแผนยอ่ย

  กลไกการบริหารจัดการความมัน่คงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมัน่คง มุง่เนน้การเสริมความพร้อม รวมทัง้ยกระดับกลไกหนว่ยงาน เช่น กองทัพไทย, กอง
อํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนยอ์ํานวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสร้าง
ความพร้อม รวมทัง้ยกระดับกลไกหนว่ยงาน รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมายทีม่ีอยูเ่ดิมหรือทีพ่ัฒนาขึ้นใหม ่ผา่นทางการบูรณาการความร่วมมือ
และการปฏิบัติกับทุกภาคสว่น มีเป้าหมายและตัวชีว้ัดทีช่ัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ดา้น
กําหนดหนว่ยงานและตัวผูร้ับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกดา้น
อยา่งตอ่เนื่องจริงจัง ตัง้แตย่ามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลทีส่อดคลอ้งกับ
บริบทและความกา้วหนา้ของยุคสมัย พร้อมทัง้สามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทัง้ระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง และให้ความสําคัญกับการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นอยา่งจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ
ไดแ้ก ่(1) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอํานาจหนา้ที ่ของ กอ.รมน. ศรชล. และ สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง (2) การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานร่วมกัน (3) การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในงานดา้นความมัน่คง
(4) การพัฒนาศักยภาพของขา้ราชการ เครื่องมือและสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และ
(5) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีจ่ําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน

  2) บูรณาการขอ้มูลดา้นความมัน่คง มุง่พัฒนาสง่เสริมการวางแผนคูข่นานแบบบูรณาการ ให้สอดคลอ้งรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ



ดา้น รวมไปถึงการบริหารประเทศทีเ่กีย่วขอ้งในทุกมิติอยา่งครบถ้วนสมบูรณแ์ละมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการ
ตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกดา้น ให้ประสานสอดคลอ้งและสามารถปฏิบัติร่วมกันไดอ้ยา่งใกลช้ิด ระหวา่งหนว่ยงานดา้น
ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจ และดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พร้อมทัง้ครอบคลุมการสร้างความมัน่คงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอยา่งยัง่ยืน โดย
การวางระบบการบูรณาการขอ้มูลดา้นความมัน่คงให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการวางแผนและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงไดทุ้กมิติทุก
รูปแบบ โดยจัดทําแผนยอ่ย การบูรณาการขอ้มูลดา้นความมัน่คงขึ้นรองรับ พร้อมทัง้กําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ ไวอ้ยา่งชัดเจนดว้ย
โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การวางแผนคูข่นานกันทัง้ทางดิง่และทางระดับ เพื่อให้แผนทุกระดับเสร็จสมบูรณใ์น
เวลาไลเ่ลีย่กัน สามารถปฏิบัติไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2) การทํางานแบบบูรณาการร่วมกันตัง้แตข่ัน้การวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (3) การบริหารจัดการขอ้มูลดา้นความมัน่คงแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีขอ้มูลทีท่ันสมัย ถูกตอ้ง
และสมบูรณเ์พียงพอทีจ่ะใช้ในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 

3) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง มุง่สนับสนุนสง่เสริมให้การดําเนินการภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง บรรลุผล
สําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายทีก่ําหนด โดยให้สํานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ พัฒนาและเสริม
สร้างหนว่ยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคสว่น รวมทัง้ให้มีความพร้อม มีขีดความสามารถทีท่ันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
และคลอ่งตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการทีช่ัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมัน่คงทุกมิติในระดับ
นโยบาย พร้อมรองรับบริบททีจ่ะเปลีย่นแปลงตอ่ไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดต้ามยุทธศาสตร์ที่
กําหนดอยา่งแทจ้ริง นอกจากนัน้ยังให้มีการกําหนดแผนยอ่ยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คงขึ้นรองรับ พร้อมทัง้กําหนด
แผนงาน/โครงการสําคัญไวอ้ยา่งชัดเจนดว้ย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่(1) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง
บทบาทและอํานาจหนา้ที ่ของ สมช. และ สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมัน่คง และระบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง (3) การพัฒนาศักยภาพของขา้ราชการ เครื่องมือและสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ของ สมช. และสว่น
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง (4) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีจ่ําเป็นตอ่การปฏิบัติงาน

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตา่งประเทศ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การทอ่งเทีย่ว

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นทีแ่ละเมืองนา่อยูอ่ัจฉริยะ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 เป้าหมายประเด็น

 
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอยา่งสมดุล ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูท้ีม่ีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที ่21 รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

 แผนยอ่ย

 แผนยอ่ยการสร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 เป้าหมายแผนยอ่ย

  ครอบครัวไทยมีความเขม้แข็ง และมีจิตสํานึกความเป็นไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) สร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวทีเ่หมาะสมกับโลกในศตวรรษที ่21 โดยสง่เสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่
เหมาะสมกับคา่นิยมของคนรุ่นใหม ่และการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตัง้แตช่่วงตัง้ครรภ์และถึงช่วงอายุตา่ง ๆ
พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทํางานและการดํารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพของประชากรแตล่ะช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคสว่นในสังคม
เขา้มามีสว่นร่วม พร้อมทัง้การพัฒนาสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างครอบครัวอบอุ่นเขม้แข็ง โดยเนน้การสง่เสริมการเกื้อกูลกันของคน
ทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสง่เสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตและการทํางาน การสง่เสริม
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการทีส่ง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสนับสนุนครอบครัวในการเลีย้งดูบุตรและการ
ดูแลผูสู้งอายุ การสนับสนุนควบคูก่ับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรคใ์นการให้ความรู้ตอ่การพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ครอบครัว โดยทีจ่ะตอ้งมีระบบการจัดการทีอ่ยูอ่าศัยสําหรับครอบครัวทีเ่อื้อตอ่การดํารงชีวิตครอบครัว สง่เสริมพัฒนาการเด็ก และมีความ
ปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน รวมทัง้มีระบบสนับสนุนในการทํางานทีเ่อื้อตอ่
ครอบครัวทีทุ่กภาคสว่นการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสง่เสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีในการทํางานทีส่มดุลระหวา่งชีวิตการทํางาน
และชีวิตครอบครัว

  2) สง่เสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคลอ้งกับความเปลีย่นแปลงของโลก
ในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสว่นร่วมในการแกปั้ญหาและพัฒนาสังคม รวมทัง้สนับสนุน
ดา้นวิชาการและสร้างนวัตกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องคก์รเครือขา่ยชุมชนมีความเขม้แข็ง และมีกลไก
การพัฒนาระดับพื้นทีท่ีป่ระชาชน ชุมชน องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดําเนินงานสง่ผล



ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยม์ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเนน้ให้
พอ่แมม่ีวัฒนธรรมทีป่ลูกฝังให้ลูกเพิม่พูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทัง้สง่เสริมให้ทุกภาคสว่นเปิดพื้นทีแ่ห่งการเรียนรู้
และจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกค่รอบครัวทุกลักษณะ

 

3) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีม่ีความเชื่อมโยงและบูรณาการขอ้มูลดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง
ภาคีการพัฒนาตา่ง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อ
เสริมและสร้างศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามพันธกิจของแตล่ะหนว่ยงานให้มีความเขม้แข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานขอ้มูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูก่ารตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยา่งมีทิศทางและสอดคลอ้งกับการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอ้มูลทีส่นับสนุนการผลิตกําลังแรงงานทีม่ีทักษะตรงตอ่ความตอ้งการของตลาดงานในอนาคต และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ่ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสู้งอายุทีม่ีความรู้ ประสบการณ ์และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ ์และทักษะให้เกิดประโยชนต์อ่ประเทศชาติ

 แผนยอ่ยการพัฒนาเด็กตัง้แตช่่วงการตัง้ครรภ์จนถึงปฐมวัย

 เป้าหมายแผนยอ่ย

  เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขา้ถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทัง้สุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แกพ่อ่แมก่อ่นการตัง้ครรภ์ พร้อมทัง้สง่เสริมอนามัยแมแ่ละเด็ก
ตัง้แตเ่ริม่ตัง้ครรภ์ รวมทัง้กําหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวิตและการทํางานให้พอ่แมส่ามารถเลีย้งดูบุตรไดด้ว้ยตนเอง ทัง้การ
จูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานทีย่ืดหยุน่ รณรงคใ์ห้ผูช้ายตระหนักและมีสว่นร่วมในการทําหนา้ทีใ่นบา้นและดูแลบุตรมาก
ขึ้น

 
2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะทีด่ีและสมวัย โดยสง่เสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมแ่ละเด็กสูม่าตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนสง่เสริมและสนับสนุนการเลีย้งลูกดว้ย
นมแมแ่ละสารอาหารทีจ่ําเป็นตอ่สมองเด็ก

 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีด่ีทีส่มวัยทุกดา้น โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีเ่นน้การพัฒนาทักษะสําคัญดา้นตา่ง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดา้น
ความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคูก่ับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทัง้ทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทัง้การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เนน้การเตรียมความพร้อมเขา้สูร่ะบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยให้มีพัฒนาการทีส่มวัยและการเตรียมทักษะการอยูใ่นสังคมให้มีพัฒนาการอยา่งรอบดา้น

 แผนยอ่ยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที ่๒๑ โดยเฉพาะทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้
ปัญหาทีซ่ับซ้อน ความคิดสร้างสรรค ์การทํางานร่วมกับผูอ้ื่น

 
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะดา้นภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทีส่อดคลอ้งกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ

  3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะทีเ่ชื่อมตอ่กับโลกการทํางาน

 
4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ การบม่เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผูป้ระกอบการ
ใหม ่รวมทัง้ทักษะชีวิตทีส่ามารถอยูร่่วมและทํางานภายใตส้ังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม

 
5) สง่เสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยทีเ่ชื่อมตอ่กันระหวา่งระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพดา้นความฉลาดทางเชาวนปั์ญญา และความฉลาดทางอารมณ ์ตลอดจนภูมิคุม้กันดา้นตา่ง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุม่วัย
เรียน/วัยรุ่น

 แผนยอ่ยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิง่ใหมต่ามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความตอ้งการของตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น

  มีคนไทยทีม่ีความสามารถและผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเขา้มาทําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอ้งกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความ
ตอ้งการของตลาดงาน รวมทัง้เทคโนโลยีสมัยใหม ่เพื่อสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิม่ขึ้นให้กับประเทศ



  2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานทีพ่ึงประสงค ์และความรู้ความเขา้ใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงและหลักประกัน
ของตนเองและครอบครัว รวมทัง้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีให้กับวัยทํางานผา่นระบบการคุม้ครองทางสังคมและการสง่เสริมการออม

 
3) สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผูป้ระกอบการใหม ่และสามารถพัฒนาตอ่ยอดความรู้ในการสร้างสรรคง์าน
ใหม ่ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางานและสร้างงาน

 

4) สง่เสริมกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญตา่งชาติและคนไทยทีม่ีความสามารถพิเศษในตา่งประเทศ ทัง้ในรูปแบบการทํางานชัว่คราวและถาวร เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขันให้กับประเทศ รวมทัง้สง่เสริมสนับสนุนผูม้ีความสามารถพิเศษทัง้คนไทยหรือคนตา่งชาติทีก่ําเนิดใน
ประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทําประโยชนแ์ละสร้างชื่อเสียงให้แกป่ระเทศ ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกให้ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาจําเป็นหรือขาดแคลนจากตา่งประเทศเขา้มาทํางานในประเทศไทย

 
5) สง่เสริมการพัฒนา การปรับเปลีย่นทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผูท้ีเ่คยกระทําผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกําลังในการพัฒนา
ประเทศ และอยูใ่นสังคมอยา่งสงบสุข

 แผนยอ่ยการสง่เสริมศักยภาพผูสู้งอายุ

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีความมัน่คงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีสว่นร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลคา่เพิม่
ให้แกส่ังคมเพิม่ขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) สง่เสริมการมีงานทําของผูสู้งอายุให้พึ่งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสําคัญตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
รวมทัง้สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผูป้ระกอบการมีการจ้างงานทีเ่หมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ ตลอดจนจัดทําหลักสูตร
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่หมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกัน
ระหวา่งกลุม่วัย

 
2) สง่เสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมัน่คงในชีวิตหลังเกษียณและหลักประกันทางสังคมทีส่อดคลอ้งกับความ
จําเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต

 
3) สง่เสริมสนับสนุนระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ พร้อมทัง้จัดสภาพแวดลอ้มให้เป็นมิตรกับผูสู้งอายุ อาทิ สิง่อํานวยความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจําวันทีเ่หมาะสมกับผูสู้งอายุ เมืองทีเ่ป็นมิตรกับผูสู้งอายุทัง้ระบบขนสง่สาธารณะ อาคารสถานที ่พื้นทีส่าธารณะ และที่
อยูอ่าศัยให้เอื้อตอ่การใช้ชีวิตของผูสู้งอายุและทุกกลุม่ในสังคม

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

 เป้าหมายประเด็น

 
1.คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ้น มีทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกับผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

  2.คนไทยไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

 แผนยอ่ย

 แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ําเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้
อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 1) ปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที ่21

 

(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้ ตัง้แตป่ฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ทีใ่ช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มี
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ไดม้าตรฐานกับหลักสูตรในระบบการ
ศึกษาชัน้นําทีไ่ดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกับการ
นิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนน้การเรียนรู้ทีผู่กกับงาน เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประเทศไดใ้นหลากหลายมิติ ทัง้ในดา้นการผลิตกําลังคนทีม่ีสมรรถนะและทักษะในสาขาทีเ่ป็นที่
ตอ้งการของตลาด การพัฒนาผูป้ระกอบการยุคใหมท่ีม่ีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหมท่ีม่ีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่
ตลาดตา่งประเทศได ้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรทีส่ามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ สามารถสง่เสริมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งดี

 

(2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที ่21 มี
การผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหมใ่นการพัฒนาเนื้อหา
และทักษะแบบใหม ่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ควรมีคุณลักษณะทีม่ีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ ์การเชื่อมตอ่และมี
สว่นร่วม

  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการทีเ่นน้การลงมือปฏิบัติ มีการสะทอ้นความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเนน้การเรียนการสอนที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนํามาใช้ตอ่ยอดในการประกอบอาชีพไดจ้ริง



 

(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได ้เพื่อให้สามารถนําองคค์วามรู้ไปใช้สร้างรายได ้รวมถึงมี
ทักษะดา้นวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอยา่งหลากหลาย ปรับเปลีย่นตามความสามารถและระดับของผูเ้รียน มีเนื้อหาทีไ่มย่ึด
ติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาไดเ้อง คน้หา แกไ้ข จดบันทึกได ้เก็บประวัติการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ทีร่วดเร็วและตอ่เนื่อง โดยผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน

 2) เปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

 
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยย์ุคใหม”่ ให้เป็น “ผูอ้ํานวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุค
ใหมท่ีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในสาขาทีต่นเองสอน

 

(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตัง้แตก่ารดึงดูด คัดสรร ผูม้ีความสามารถสูงให้เขา้มาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่
โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูทีส่ามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้น
ฐานทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูทีช่ํานาญในดา้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที ่3 ทีไ่ดม้าตรฐานในระดับนานาชาติ ใน
จํานวนทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของนักเรียน อีกทัง้ยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูทีผ่า่นการศึกษาในระบบเดิม หรือครู
ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 ทีย่ังไมผ่า่นการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ

 

(3) สง่เสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลุมทัง้เงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุน
อื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม ่โดยผูท้ีม่ีใบประกอบวิชาชีพจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญและมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการในสาขาทีต่นเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แกผู่เ้รียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอ่ความตอ้งการของสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานอัตรากําลัง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 3) เพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

 
(1) ปฏิรูปโครงสร้างองคก์รดา้นการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเนน้การสร้างความรับผิดชอบตอ่ผลลัพธ ์ตัง้แตร่ะดับบนสุดลงไป
จนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนว่ยงานและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบทีเ่หมาะสม

 
(2) จัดให้มีมาตรฐานขัน้ตาของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีสู่งขึ้นมีการกําหนดมาตรฐานขัน้ตาของโรงเรียนใน
ทุกระดับ ทีเ่หมาะสมกับบริบทของประเทศในดา้นความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณก์ารเรียนการสอน การบริหารจัดการ
โรงเรียน จํานวนครูทีค่รบชัน้ ครบวิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน

 
(3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิม่คุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาทีเ่นน้สาย
อาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ทีใ่ช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่เกิดทักษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่
3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม ่ๆ อยา่งคลอ่งตัว เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม

 
(4) เพิม่การมีสว่นร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สง่เสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นทีเ่รียนรู้
เชิงสร้างสรรคแ์ละมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแ้ก ่การอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 
(5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบทีน่ําไปสูก่ารวัดผลในเชิงทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับศตวรรษที ่21
มากกวา่การวัดระดับความรู้

 
(6) สง่เสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคลอ้งกับบริบทพื้นที ่ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อ
เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมทีเ่ขม้แข็ง

 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะทีม่ีคุณภาพสูงและยืดหยุน่

  (2) มีมาตรการจูงใจและสง่เสริมสนับสนุนให้คนเขา้สูใ่ฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ

  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เขา้ถึงไดทุ้กทีทุ่กเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 
(4) พัฒนาระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยา่งทัว่
ถึงและมีประสิทธิภาพ

 
(5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตห์รือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลทีม่ีคุณภาพทีน่ักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผา่นเทคโนโลยีสมัยใหมไ่ด้

 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

 

(1) สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาทีม่ีความเชีย่วชาญและมีความโดดเดน่เฉพาะสาขาสูร่ะดับนานาชาติ มีกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพทีก่ําหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐานสําหรับสาขาอาชีพตา่ง ๆ ทีส่อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอ์ุปสงคแ์รงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตา่ง ๆ และมี
แนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แมน่ยํามากขึ้นเป็นระยะ

 
(2) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่นนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนยว์ิจัย ศูนยฝึ์กอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค

  (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ทอ้งถิน่



  (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบา้นในสถานศึกษา และสําหรับ
ประชาชน

  (5) สง่เสริมสนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 แผนยอ่ยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย

 เป้าหมายแผนยอ่ย

 
ประเทศไทยมีระบบขอ้มูลเพื่อการสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและการสง่ตอ่การพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิม่ขึ้น

 แนวทางการพัฒนา

 

1) พัฒนาและสง่เสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสง่ตอ่เพื่อสง่เสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุ
ปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ สง่เสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทัง้ดา้นกีฬา
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ สง่เสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และสง่เสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภ่าคเอกชน และสื่อ ในการมีสว่นร่วมและผลักดันให้ผูม้ี
ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดน่ในระดับนานาชาติ

 

2) สร้างเสน้ทางอาชีพ สภาพแวดลอ้มการทํางาน และระบบสนับสนุนทีเ่หมาะสมสําหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้น
ฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผูม้ีความสามารถพิเศษไดส้ร้างความเขม้แข็งและตอ่ยอดได ้จัดให้มีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของ
กลุม่ผูม้ีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชัน้แนวหนา้เพื่อพัฒนาตอ่ยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทยก์าร
พัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมตอ่สถาบันวิจัยชัน้นําทัว่โลก เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มี
ศักยภาพสูงยิง่ขึ้น

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอยา่งยัง่ยืน

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการนาทัง้ระบบ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


