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ค าปรารภ 

 การรักษาความมั่นคงภายใน เป็นเรื่องส าคัญและเป็นรากฐานของทุกเรื่อง ซึ่งจะท าให้
ประเทศชาติ  มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประเทศ            
สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ท้ังนี้ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่   
ท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
และเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร      
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบต่อการรักษาความมั่นคงภายใน จึงจะต้องเป็นองค์กรหลักในการ  
บูรณาการ อ านวยการ ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายใน ต้ังแต่ยามปกติและในยามท่ีเกิดสถานการณ์อันเป็นภัย 
ต่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔     
จะเป็นกรอบแนวทางในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเช่ือมโยงรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่ งเน้นให้ความส าคัญ  
กับการบูรณาการการประสานการปฏิบั ติกับส่ วนราชการ การปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และ  
สร้างความสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะบรรลุตามยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นได้นั้น จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อน าไปสู่การรักษาความมั่นคงภายในให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ขอให้ ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องน ายุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิด 
ความมั่นคงแห่งรัฐ และความสงบสุขของประชาชนต่อไป 

 

พลเอก 

( ประยุทธ์   จันทร์โอชา ) 
 

นายกรัฐมนตรี 
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ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภา ยในราชอาณาจักร 
 

ค าน า 

ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564 
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางส าหรับการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายใน 
ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑      
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 โดยน ากรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนหลักของชาติท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการจัดท า  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการ ในการบริหารราชการ
และการปฏิบัติงานในภาพรวมของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื ่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือ ในการบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในภาพรวมของการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ รวมท้ังเป็นส่วนส าคัญในการ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของภัยคุกคามทุกรูปแบบ ท่ีนับวันจะมีความรุนแรงและ
ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
 

    พลเอก 

( พิสิทธิ์   สิทธิสาร ) 
เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
 



 
 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

สารบัญ 

 หน้า 
ค าปรารภของผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร    ก 

ค าน า   ข 

บทสรุปผู้บริหาร ๑ - ๒ 

ส่วนที่ 1 การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อ านาจหน้าที่ของส่วนงานของกองอ านวยการ 3 - 10 
   รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

- การจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน  3 
- อ านาจหน้าท่ีของส่วนงานและการบังคับบัญชา  3 
- ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  9 
 ราชอาณาจักร (ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552) 
- ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน  10 
 (หนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
 ภายในราชอาณาจักร ด่วนมาก ท่ี นร 5103/1547 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 25๕9)   

ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 11 - 24
  - นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักของชาติ   11 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   11 
 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน         13 
 ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน     14 
 ประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 3๗ วาระการปฏิรูป      14 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   15 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564     19 
 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 – 2562)  22 

ส่วนที่ 3 สถานการณ์ด้านความม่ันคง 25 - 28 
- การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  25 
- ความเห็นต่างและความขัดแย้งทางความคิดของคนภายในชาติ   25 
- สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   26 
- ภัยคุกคามไซเบอร์  26 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  26 
- แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง  27 
- การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  27 
- ปัญหายาเสพติด  27 
- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  28 
- ผลกระทบท่ีเกิดจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่อความมั่นคงภายใน  28 



 
 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

     สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 29 - 41 
  พ.ศ. 2560 - 2564  

- วิสัยทัศน์   29 
- พันธกิจ   29 
- วัตถุประสงค์มูลฐานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  29 
- แนวความคิดทางยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  30 
- ประเด็นยุทธศาสตร์   30 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล   30 

และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์  33 
ท่ีอาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร       

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ   34 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวดั   37
ชายแดนภาคใต้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  39 
- แผนท่ียุทธศาสตร์    41 

ส่วนที่ 5 กลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและแนวทางการประเมินผล 42 - 44 
- การขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน  42 
- แนวทางการประเมินผล   42 
- กระบวนการติดตามประเมินผล   43 
- กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง   43 

ภายในราชอาณาจักร 

ภาคผนวก   45 - 61 

- ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ และความเช่ือมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน 45 - 57 
ท่ีเกี่ยวข้อง   

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560 – 2564   58 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560 – 2564   60 
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กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564
จัดท าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของหน่วยขึ้นตรงกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564 ได้เริ่มด าเนินการ ต้ังแต่ห้วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 - 2559 
(ฉบับเดิม) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ รับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564 ต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564 พิจารณาและกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี/ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ  

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีนับวันจะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีประเทศไทยจะต้องเดินหน้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสังคมมีความสงบสุขปราศจากภัยคุกคามหรือสามารถ
ลดผลกระทบจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้สามารถท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงให้ความส าคัญกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังในหน่วยงานขึ้นตรงกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานราชการ
ภายนอก โดยได้จัดเวทีเพื่อแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ อันจะส่งผลให้สามารถแปลงไปสู่
แผนปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการท่ีมผีลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

ภาพรวมของยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฉบับนี้ แบ่ง
เนื้อหาสาระ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อ านาจหน้าที่ของส่วนงานของ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (2) กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (3) สถานการณ์ด้านความมั่นคง (4) สาระส าคัญของยุทธศาสตร์
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และ (5) กลไกการขับเคล่ือนและแนวทางการ
ประเมินผล  

ส าหรับสาระส าคัญของยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล  
และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภัย
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ท้ังนี้ ในการจัดท ายุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นอกจาก
จะได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงเวลา 5 ปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 แล้ว 
ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐในอนาคตเพื่อรองรับกรอบการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี/ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง  
ภายในราชอาณาจักร โดยมองภาพอนาคตของความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปพร้อมกับการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ กองอ านวยการกองรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในฐานะองค์กรที่มีบทบาท
ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงมุ่งท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพของการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงภายในของประเทศ ในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้าต่อไป  



 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
การจัดโครงสร้าง การแบง่ส่วนงาน อ านาจหน้าที่ของส่วนงาน 

ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

  ส่วนที่ 1 

การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อ านาจหน้าที่ของส่วนงาน 
ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ “กอ.รมน.” จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ  
ผอ.รมน. โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ านวยการ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้
กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ 

1. การจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน  
การปฏิบัติราชการและการบริหารงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีโครงสร้างและส่วนงาน ๑๒ ส่วนงาน ดังนี้ 

1.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
1.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
1.3 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.) 
1.4 ส านักการข่าว (สขว.) 
1.5 ส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.) 
1.6 ส านักบริหารงานบุคคล (สบค.) 
1.7 ส านักบริหารงานท่ัวไป (สบป.) 
1.8 ส านักงบประมาณและการเงิน (สปง.) 
1.9 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (ศตส.) 
1.10 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (ศปป.) 
1.11 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค (กอ.รมน. ภาค) 
1.12 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด (กอ.รมน. จังหวัด) 

2. อ านาจหน้าที่ของส่วนงานและการบังคับบัญชา 
2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
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2.1.1 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

2.1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารราชการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.4 ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.2.1 ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชี 
2.2.2 ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลาง

ต่างๆ และหน่วยงานภายใน 
2.2.3 ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.3.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลงานด้าน
นโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

2.3.2 พิจารณาแผนงาน โครงการ และค าขอของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจ าปี และในโครงการพิเศษ รวมท้ังประสานการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี ตลอดจนตรวจสอบ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรองให้เป็นไปตามแผนงาน 

2.3.3 อ านวยการ ประสานงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของ พลเรือน ต ารวจ ทหาร
และก าลังกึ่งทหาร ท่ีร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามแผนงาน  ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท้ังในด้านการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการทหาร ให้เป็นไปตามแผนงาน ค าส่ังและนโยบายท่ีกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก าหนด 

2.3.4 รับผิดชอบการปฏิบัติการข่าวสาร 
2.3.5 จัดท านโยบาย อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดต้ังและ

ด าเนินงานของหน่วยงานภารกิจพิเศษให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 
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2.3.6 ด าเนินการวิจัยและประเมินผลการด าเนินงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและหน่วยรอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อมและทันสมัย 

2.4 ส านักการข่าว ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.4.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ข่าวทั้งปวงของหน่วยต่างๆ ท่ีอยู่ในความควบคุมของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.4.2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร รวมท้ังประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานข่าวและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

2.4.3 จัดท ารายงานข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์และรายงานข่าวกรองต่างๆ ให้กับ กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมท้ังรับผิดชอบงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

2.4.4 ติดตามความเคล่ือนไหวและวิเคราะห์พฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของชาติ 

2.4.5 ด าเนินงานด้านการต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับ
บุคคล เอกสาร และสถานท่ีของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.5 ส านักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.5.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการปฏิบัติการด้าน
มวลชนและสารนิเทศ 

2.5.2 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการปลูกฝัง
อุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติด้วยการจัดต้ังมวลชน 
ผนึกพลังประชาชน ประสานสัมพันธ์มวลชน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2.5.3 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการปฏิบัติการ
จิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤติ 

2.5.4 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลงานพัฒนาและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี 

2.5.5 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการศึกษาอบรม
เพื่อความมั่นคงของชาติ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 
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2.6 ส านักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.6.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับ
กิจการด้านบุคลากร รวมท้ังงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

2.6.2 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ แถลงการณ์และ
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.6.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพบุคลากร การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย และ
การช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

2.6.4 จัดท าแผนงานและโครงการ และด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านบุคลากร 
2.6.5  ด าเนินการด้านการบริการสิทธิบุคลากร ได้แก่ การจัดท าบ าเหน็จประจ าปี  

การรับรองสิทธิ รับรองการปฏิบัติราชการ เหรียญตรา บ าเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ 
และการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

2.6.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร 
2.6.7 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.6.8 ด าเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของ

บุคลากร 
2.6.9 รับผิดชอบงานจัดการภายในส านักงาน งานพิธีของกองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมท้ังงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.7 ส านักบริหารงานทั่วไป ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.7.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับงานในด้านส่งก าลัง
บ ารุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ โครงการ และงบประมาณการส่งก าลังบ ารุง รวมท้ังการก าหนดมาตรฐาน
ราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและประเมินผลในการส่งก าลังบ ารุง 

2.7.2 รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก การประชุม 
การดูแลรักษาอาคารสถานท่ีของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  และงานท่ีมิได้
มอบหมายให้ส่วนราชการใดในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ 

2.7.3 อ านวยการ ควบคุม และติดตามผล ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ การเก็บรักษา การแจกจ่าย
การซ่อมบ ารุง การจ าหน่าย การบันทึกและรายงานสถานภาพ การจัดท าบัญชีคุมพัสดุ การจัดท าสถิติ 
ความส้ินเปลืองพัสดุ และการด าเนินการต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
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2.7.4 รับผิดชอบการเคล่ือนย้ายก าลังพลและขนส่งพัสดุ การบริการ การเล้ียงดูภายใน 
และภายนอกท่ีท าการ การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ รวมท้ังการบริการน ้ามันเช้ือเพลิงและน้ ามัน 
ปรนนิบัติบ ารุง 

2.7.5 รับผิดชอบในการจัดหา ปรนนิบัติบ ารุง และซ่อมบ ารุงพัสดุ สนับสนุนภารกิจของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.7.6 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน สนับสนุน และก ากับดูแล 
งานด้านการส่ือสารและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.8 ส านักงบประมาณและการเงิน ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.8.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณและการเงิน 
2.8.2 ประสานการปฏิบั ติกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นในการด าเนินการ 

ด้านงบประมาณและการเงิน 
2.8.3 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาทางด้านงบประมาณ การเงินตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานใน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.9 ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.9.1 ติดตาม วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยรองและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในขั้นต้น 

2.9.2 ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ใน
ภาวะไม่ปกติ 

2.10 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ให้จัดต้ังขึ้นในจ านวนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ และก ากับดูแลงาน
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่องโดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2.10.1 ประสานงาน และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อง 
รวมท้ังวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
ด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบต่อประชาชน หรือต่อรัฐให้กลับสู่สภาวะปกติ เกิดความสงบสุขต่อประชาชน หรือความมั่นคงของ
รัฐ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.10.2 จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง บูรณาการและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงานและโครงการ และงบประมาณของส่วนราชการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังก ากับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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2.10.3 ประสานงานและติดตามการปฏิบั ติงานด้านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริรวมท้ังวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล ตลอดจนเสนอแนะผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

2.10.4 ด าเนินการงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

2.11 กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร มีหน้าท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองทัพภาคตามท่ีผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก าหนดตามข้อเสนอของผู้อ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 

2.12 กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค มีหน้าท่ีรับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้น
ตามท่ีผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก าหนด 
 
 
 
 
 
 



(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่) 

 ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๗๙ /๒๕๕๒ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)  

นรม./ผอ.รมน. 

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. 

เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. 

คณะกรรมการอ านวยการ กอ.รมน. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. 

- ส่วนนโยบายและ 
  ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ 
- ส่วนวิจัยและประเมินผล 
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
  งานข่าว 
- ส่วนการข่าว 
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม 
- ส่วนรักษาความปลอดภัย  
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
- ส่วนการพัสดุ 
- ส่วนสนับสนุน 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
- ส่วนธุรการ 

- ส่วนแผนและกิจการ 
  มวลชน 
- ส่วนสารนิเทศ 
- ส่วนกิจการพัฒนา   
- ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนบริหารจัดการบุคคล 
- ส่วนแผนและงบประมาณ 
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ 
- ส่วนกฎหมายและ 
  สิทธมินุษยชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนงบประมาณ 
- ส่วนการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห ์
  และตรวจสอบ 
- ฝ่ายธุรการ 

กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ 

กอ.รมน.จว./กทม. 

ส านักนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ความม่ันคง ส านักการข่าว ส านักบริหารงานทั่วไป ส านักกิจการมวลชน 

และสารนิเทศ 
ส านักบริหารงาน 

บุคคล 
ส านักงบประมาณ 

และการเงิน 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๒ 
(คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

โดยผิดกฎหมาย) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๑ 
(ยาเสพติด) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๕ 
(ความม่ันคงเฉพาะพืน้ที่) 

 
ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๓ 

(การก่อการร้ายและ 
อาชญากรรมข้ามชาติ) 

 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๔ 
(ความม่ันคงพิเศษ) 

ศูนย์ประสานการปฏิบตัทิี่ ๖ 
(โครงการอนัเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ) 

(ส่วนบริหาร) 

(ส่วนอ านวยการ) 

(ส่วนประสานงาน) 

ศูนย์อ านวยการหรือหน่วยงานอื่นๆ  
ที่จัดต้ังขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ 
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(หน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่) 

  ผังการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(หนังสือ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ด่วนมาก ที่ นร 5103/1547 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559)  

นรม./ผอ.รมน. 

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. 

เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. 

คณะกรรมการอ านวยการ กอ.รมน. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. 

- ส่วนนโยบายและ 
  ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
- ส่วนงานความมั่นคงพิเศษ 
- ส่วนวิจัยและประเมินผล 
- ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
  งานข่าว 
- ส่วนการข่าว 
- ส่วนประสานงานข่าวร่วม 
- ส่วนรักษาความปลอดภัย  
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนแผนและโครงการ 
- ส่วนการพัสดุ 
- ส่วนสนับสนุน 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
- ส่วนธุรการ 

- ส่วนแผนและกิจการ 
  มวลชน 
- ส่วนสารนิเทศ 
- ส่วนกิจการพัฒนา   
- ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนบริหารจัดการบุคคล 
- ส่วนแผนและงบประมาณ 
- ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ 
- ส่วนกฎหมายและ 
  สิทธมินุษยชน 
- ฝ่ายธุรการ 

- ส่วนงบประมาณ 
- ส่วนการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห ์
  และตรวจสอบ 
- ฝ่ายธุรการ 

กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ 

กอ.รมน.จังหวัด/กทม. 

ส านักนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ความม่ันคง ส านักการข่าว ส านักบริหารงานทั่วไป ส านักกิจการมวลชน 

และสารนิเทศ 
ส านักบริหารงาน 

บุคคล 
ส านักงบประมาณ 

และการเงิน 

(ส่วนบริหาร) 

(ส่วนอ านวยการ) 

(ส่วนประสานงาน) 

ศูนย์อ ำนวยกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ  
ที่จัดต้ังขึ้นตำมควำมจ ำเป็นของสถำนกำรณ์ 

กลุ่มงานเสริมสร้างความม่ันคง 
แห่งรัฐ 

กลุ่มงานเสริมสร้างความม่ันคง 
ทางสังคม 

กลุ่มงานเสริมสร้างความม่ันคง 
แบบพิเศษ 

กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

พลังงาน และอาหาร 

กลุ่มงานเสริมสร้างความม่ันคง 
เฉพาะพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์  กอ .รมน.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔  10 



 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบการก าหนดยทุธศาสตร์กองอ านวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

ส่วนที่ 2 

กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักของชาติ 
ความมั่นคงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งรัฐบาล

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักต่างๆ ของชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรน าไปก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แนวทางหรือมาตรการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการรองรับให้มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกัน
ท้ังในระดับชาติไปจนถึงระดับพื้นท่ี 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
การพัฒนาประเทศ ระยะ 20 ปี มีเปูาหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 

มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  โดยขับเคลื่อน
การปฏิรูป การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นรูปธรรม ตามกรอบนโยบายรัฐบาล 
11 ด้าน ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ 3๗ วาระการปฏิรูป ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

1.1 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

1.1.1 ความม่ันคง 
1) ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิต ิท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง   

2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุน่ 

4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5) ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

1.1.2 ความม่ังคั่ง 
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่ม

ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการคา้อยา่งมีพลัง 

3) ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1.1.3 ความยั่งยืน 
1) การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.2 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (ภายใต้กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  
ความมั่นคงมีผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ท้ังการเจริญเติบโตและความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นกับนานาชาติท้ังด้านการลงทุน การท่องเท่ียว และความสงบสุขของสังคมเพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพภายในประเทศด้วยการลด การปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก และการสร้าง
ความเช่ือมั่นในอาเซียนและประชาคมโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงก าหนดกรอบแนวทาง 
ท่ีให้ความส าคัญด้านความมั่นคง ดังนี้ 

1.2.1 เสริมสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.2.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหล่ือมล้ า กระจายอ านาจ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

1.2.3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้าง
กระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

1.2.4 บริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาพื้นท่ีชายแดนและศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง  

1.2.5 พัฒนาระบบกลไก มาตรการ  และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
เพื่อปูองกันและ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  

1.2.6 พัฒนาเสร ิมสร้างศักยภาพกองทัพ ปรับโครงสร้างก า ลังและยุทโธปกรณ์ 
ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  

1.2.7 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการปกปูองรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

1.2.8 ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี ่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ก าหนดหรือปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการด า เนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผล 
เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง 

2. นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  
2.1 การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2.2 การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
2.3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
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2.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
2.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
2.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
2.7 การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
2.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
2.9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
2.10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3. ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน 
3.1 ประเด็นการเข้าสู่อ านาจฝุายนิติบัญญัติ/บริหาร 
3.2 ประเด็นการแก้ปัญหาพลังงาน  
3.3 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
3.4 ประเด็นการศึกษา/การเรียนรู้/ภูมิปัญญา 
3.5 ประเด็นการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม  
3.6 ประเด็นการแก้ปัญหาเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ/สังคม 
3.7 ประเด็นการพัฒนาส่ือสารมวลชน  
3.8 ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรท่ีดิน/น้ า/ปุาไม้ 
3.9 ประเด็นแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
3.10 ประเด็นการใช้อ านาจ (รวมอ านาจ/กระจายอ านาจ)  
3.11 ประเด็นการควบคุมอ านาจ (ยุติธรรม/องค์กรอิสระ) 

4. ประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 3๗ วาระการปฏิรูป  

4.1 วาระการปฏิรูปท่ี 1 การปูองกันการทุจริต 
4.2 วาระการปฏิรูปท่ี 2 การเข้าสู่อ านาจและระบบพรรคการเมือง 
4.3 วาระการปฏิรูปท่ี 3 ปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น 
4.4 วาระการปฏิรูปท่ี 4 งบประมาณ  
4.5 วาระการปฏิรูปท่ี 5 ประสิทธิภาพงานภาครัฐ 
4.6 วาระการปฏิรูปท่ี 6 กิจการต ารวจ  
4.7 วาระการปฏิรูปท่ี 7 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
4.8 วาระการปฏิรูปท่ี 8 โครงสร้างภาษี 
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4.9 วาระการปฏิรูปท่ี 9 งานรัฐวิสาหกิจ 
4.10 วาระการปฏิรูปท่ี 10 พลังงาน 
4.11 วาระการปฏิรูปท่ี 11 ปฏิรูปและจัดการท่ีดิน 
4.12 วาระการปฏิรูปท่ี 12 ผูกขาด/แข่งขันที่เป็นธรรม 
4.13 วาระการปฏิรูปท่ี 13 การเงินฐานราก/สหกรณ ์
4.14 วาระการปฏิรูปท่ี 14 ปฏิรูปภาคเกษตร 
4.15 วาระการปฏิรูปท่ี 15 สร้างสังคมผู้ประกอบการ 
4.16 วาระการปฏิรูปท่ี 16 จัดการศึกษา  
4.17 วาระการปฏิรูปท่ี 17 การคลังด้านการศึกษา 
4.18 วาระการปฏิรูปท่ี 18 ระบบการเรียนรู้  
4.19 วาระการปฏิรูปท่ี 19 การกีฬา 
4.20 วาระการปฏิรูปท่ี 20 ระบบวิจัยเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 
4.21 วาระการปฏิรูปท่ี  21 ระบบวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม 
4.22 วาระการปฏิรูปท่ี 22 บริการสาธารณสุข  
4.23 วาระการปฏิรูปท่ี  23 ส่งเสริมสุขภาพ/ปูองกันโรค  
4.24 วาระการปฏิรูปท่ี  24 การคลังด้านสุขภาพ 
4.25 วาระการปฏิรูปท่ี  25 บริหารจัดการทรัพยากร 
4.26 วาระการปฏิรูปท่ี  26 จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ/โลกร้อน 
4.27 วาระการปฏิรูปท่ี  27 เตรียมรับมือวิกฤตการณ์น้ าท่วมกรุงเทพฯ   
4.28 วาระการปฏิรูปท่ี  28 ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
4.29 วาระการปฏิรูปท่ี  29 สวัสดิการสังคม  
4.30 วาระการปฏิรูปท่ี  30 สังคมสูงวัย 
4.31 วาระการปฏิรูปท่ี  31 คุ้มครองผู้บริโภค 
4.32 วาระการปฏิรูปท่ี  32 ก ากับดูแลส่ือ 
4.33 วาระการปฏิรูปท่ี  33 สิทธิเสรีภาพส่ือบนความรับผิดชอบ 
4.34 วาระการปฏิรูปท่ี  34 ปูองกันการแทรกแซงส่ือ 
4.35 วาระการปฏิรูปท่ี  35 ศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคม 
4.36 วาระการปฏิรูปท่ี  36 สถาบันศาสนาเป็นหลักของสังคม 
4.37 วาระการปฏิรูปท่ี  37 แรงงาน 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดขึ้นจากยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยก าหนด
แนวทางที่สอดคล้องและตอบสนองเปูาหมายในระยะ ๕ ปี เป็นการวางพื้นฐานให้สามารถสานต่อ
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การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเปูาหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื ่อให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ปัจจัยพื้นฐาน และการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหา  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในระยะ ๒๐ ปี ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐาน
ท่ีเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานของ 6 ยุทธศาสตร์แรก 

5.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
5.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
5.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
5.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งค่ังและยั่งยืน   
5.1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
5.1.7 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
5.1.8 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
5.1.9 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
5.1.10 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เป็นด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
มุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  ๒๐ ปีข้างหน้า เพื่อผลประโยชน์
ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย ดังนี้    

5.2.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
5.2.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
5.2.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
5.2.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศ ในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
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5.2.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร  มีอันดับความเสี่ยง
จากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับท่ี ๑๐ ของโลก 

5.2.6 จัดท าแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

5.3 ท้ังนี้ ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีต้องมีการด าเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และความมั่นคงของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

5.3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 

1) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อ
ปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ และพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทาง 
อัตลักษณ์ และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ัง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 

5.3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาระบบงานด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวท่ีมีความเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล 
เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 
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3) มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพให้พร้อมในการ
ปฏิบัติท้ังในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่
ท่ีกลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ 

4) พัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายท้ังหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง  ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมให้มี
ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไป
กับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 

5.3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

1) ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุลเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและ
รักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปล่ียนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพื่อปูองกัน
แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ท้ังปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
และสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

2) เสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
พื้นท่ีชายแดน การลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการ 
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

3) ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปล่ียนและเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ การก่อการร้าย การโยกย้ายถ่ินฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ 
ภัยพิบัติ โรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง 

4) พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

1) เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล  รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหา
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และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา 
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อ 
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2) แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร โดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทางทะเล และคุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิด
กฎหมายในทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการ
ด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ  รวมท้ัง 
บูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์
จากทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
ทางทะเลรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในอนาคต 

5.3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

1) ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์
ภัยคุกคาม เพื่อเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเช่ือมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ท่ีคาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความ
พร้อมในการเผชิญสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนปฏิบัติการและมี
การฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3) พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคล่ือนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพื้นท่ี โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ท้ังด้านนโยบาย องค์ความรู้และการ
สร้างกลไกขับเคล่ือนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระดับพื้นท่ี โดยให้มีความเช่ือมโยงและ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมท้ังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความ
มั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจนในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคล่ือนแผนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นท่ี 

6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
6.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 มีสาระส าคัญสองส่วน คือ นโยบาย

เสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป  ที่ใช้เป็นกรอบ
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ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องน าไปก าหนดหรือบูรณาการให้สอดคล้อง  โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในภาพรวมและมีหน่วยรับผิดชอบในทุกนโยบายท้ังหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วย
รับผิดชอบร่วม รวมถึงกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

6.1.1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
1) นโยบายท่ี ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) นโยบายท่ี ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ 

ในชาติ 
3) นโยบายท่ี ๓ ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6.1.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป 
1) นโยบายท่ี ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปูองกันและแก้ไข

ปัญหาข้ามพรมแดน 
2) นโยบายท่ี ๕  สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
3) นโยบายท่ี ๖ ปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
4) นโยบายท่ี ๗ จัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
5) นโยบายท่ี ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
6) นโยบายท่ี ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
7) นโยบายท่ี ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
8) นโยบายท่ี ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9) นโยบายท่ี ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
10) นโยบายท่ี ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ

มั่นคงของชาติ 
11) นโยบายท่ี ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
12) นโยบายท่ี ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
13) นโยบายท่ี ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

6.2 กลไกการขับเคล่ือนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ มีการด าเนินการโดย
ก าหนดเป็นกรอบการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบในทุกนโยบาย มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบและมีหน่วย
สนับสนุนในแต่ละนโยบาย ดังนี้  

6.2.1 หน่วยรับผิดชอบหลักมีบทบาทและหน้าท่ีตามภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีกระทรวง/
กรมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีภารกิจท่ีมีสัดส่วนน้ าหนักในระดับท่ีส าคัญต่อการด าเนินการตามนโยบาย 
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  
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1) หน่วยรับผิดชอบหลักท่ีเป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบายจะเป็นหน่วย
ขับเคล่ือนในภาพรวมของนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และเป็น Focal Point ในการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับ
หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย  

2) หน่วยรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย จะเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก
ของนโยบายย่อยแต่ละเรื่อง และเป็น Focal Point ในการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับหน่วยรับผิดชอบร่วม/
องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย ตามนโยบายย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  

6.2.2 หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันท่ีเป็นเครือข่าย เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
และหน้าท่ีโดยมีภารกิจ/อ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในบางส่วนหรือภารกิจในลักษณะสนับสนุนให้การด าเนินการ
ตามแนวนโยบายบรรลุผลหรือมีภารกิจท่ีมีสัดส่วนน้ าหนักในระดับท่ีส าคัญรองลงมา เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลัก  

6.2.3 บทบาทหน้าท่ีของกองอ านวยการรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร 
ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ได้ก าหนดให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการในทุกนโยบาย และเป็นท้ังหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย และหน่วย
ร่วมรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย รวมท้ังหน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย ดังนี้   

1) หน่วยรับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าภาพบูรณาการนโยบาย 
1.1) นโยบายท่ี ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  

2) หน่วยร่วมรับผิดชอบหลักตามแนวนโยบายย่อย 
2.1) นโยบายท่ี ๓.๑ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีสันติสุข 
2.2) นโยบายท่ี ๘.3 ผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและ

ภัยคุกคามความมั่นคง 
3) หน่วยรับผิดชอบร่วม/องค์กรสถาบันที่เป็นเครือข่าย 

3.1) นโยบายท่ี ๓.๔ ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุข 

3.2) นโยบายท่ี ๓.๕ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริง 
ท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  

3.3) นโยบายท่ี ๓.๖ จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ของภาครัฐท่ีมีเอกภาพ  

3.4) นโยบายท่ี ๕.๒ ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
ทุกรูปแบบ  

3.5) นโยบายท่ี ๕.๔ เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนักของภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  

3.6) นโยบายท่ี ๖.๔ สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล  
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3.7) นโยบายท่ี ๗.๑ ก าหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง  
3.8) นโยบายท่ี ๘.๑ ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด  
3.9) นโยบายท่ี ๑๑.๒ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง 

ภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการการตรวจสอบและการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  

3.10) นโยบายท่ี ๑๓.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้
ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน  

3.11) นโยบายท่ี ๑๓.๒ จัดให้มีระบบส่ังการท่ีมีเอกภาพ  
3.12) นโยบายท่ี ๑๔.๒ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการ

ผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนใน การปูองกันประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทัพ
ต้ังแต่ในภาวะปกติ  

7. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 เป็นนโยบายท่ี

เน้นความต่อเนื่องจากฉบับเดิม โดยให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับกลไกคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

7.1 การประเมินสถานการณ์ในภาพรวม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในระยะ
ต่อไป โดยน าเอาข้อมูลจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานด้านการข่าว ได้แก่ ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) มาประกอบด้วย 

7.2 กรอบแนวคิดตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ควบคู่กันไปกับงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในทุกมิติ โดยมีกรอบแนวคิด
ของนโยบาย 4 ข้อ ดังนี้ 

7.2.1 การยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธีด้วยการแปลงเปล่ียน
ความขัดแย้งจากการเลือกใช้แนวทางรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี 

7.2.2 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
7.2.3 การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมว่าเป็นต้นทุนทางปัญญา 

ท่ีหลากหลายในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี 
7.2.4 ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติกา

ระหว่างประเทศ 
7.3 วิสัยทัศน์ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขความ

รุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
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7.4 วัตถุประสงค์ 6 ข้อ และนโยบาย 23 ข้อ 
7.4.1 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบ สันติ  

มีความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขท่ีเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝุาย มีนโยบาย 6 ข้อ เป็นการ
สร้างเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน 
มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล และการพิสูจน์ทราบประเด็นปัญหาท่ียังก่อให้เกิดเงื่อนไขทางลบในพื้นท่ี เสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจของประชาชนกับภาครัฐ เสริมสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม การขจัดเงื่อนไข
และสาเหตุท่ีส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความรู้สึกแตกแยก หรือความไม่เท่าเทียม 

7.4.2 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในพื้นท่ี ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบาย 3 ข้อ เป็นการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น เปิดพื้นท่ีปลอดภัย และให้ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรี 
เด็ก และเยาวชน 

7.4.3 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นท่ียอมรับและเห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีนโยบาย 4 ข้อ เป็นการส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมี
เกียรติศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทุกฝุาย ส่งเสริมให้การด าเนินวิถีชีวิต
และการปฏิบัติตามหลักศาสนา และเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนท้ังในพื้นท่ีและ
สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

7.4.4 วัตถุประสงค์ท่ี 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่าง
ท่ัวถึง ให้เป็นพื้นท่ีน่าอยู่ น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน มีนโยบาย 5 ข้อ เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม 
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และ
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญ 

7.4.5 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 5 เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของ
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้ง มีนโยบาย 3 ข้อ เป็นการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระกว่างกลุ่มคนท่ีมีส่วนได้เสียกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไข
น าไปสู่การแบ่งแยกดินแดน สร้างความต่อเนื่องของการพูคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีเอกภาพ 
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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7.4.6 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้นต่อสังคมท้ังในและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีนโยบาย 2 ข้อ เป็นการพัฒนากลไก รูปแบบการส่ือสาร และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การ
ระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

7.5 การบริหารจัดการก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายให้
สอดคล้องและสนับสนุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีความเข้าใจ  ท่ีตรงกัน
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นเอกภาพ รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขยายผลจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

7.6 ปัจจัยความส าเร็จ 
7.6.1 มีการให้ความส าคัญในการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนการด าเนิน การ
จากรัฐบาล ท้ังในเรื่องกลไกการบริหาร แผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

7.6.2 ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้เสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การ
ยอมรับและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย 

7.6.3 มีการประยุกต์ใช้งานการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการประกอบการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย 
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ส่วนที่ 3 

สถานการณ์ด้านความมั่นคง 

ปัจจุบันบริบทด้านความมั่นคงของชาติมีความสลับซับซ้อน เช่ือมโยง และเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาภายในและปัญหาภายนอกประเทศมีลักษณะเหล่ือมซ้อนกันจนไม่อาจที่จะแบ่งแยกประเด็น
ได้อย่างชัดเจน ท าให้ท้ังมิติภัยคุกคามและปรากฏการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นกลายเป็นปัจจัยส าคัญ 
ท่ีมีความจ าเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อ
ภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น 

1. การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์   
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ที่มีมา

อย่างยาวนาน อันมีสาเหตุหลักมาจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมและความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ของคนในชาติ ประกอบด้วยกระแสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสริมท่ีกระตุ้นให้การเผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือนได้สร้างความขัดแย้งและแตกแยกขึ้นในสังคมอย่างรุนแรง 
ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักรู้ในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
จุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทยให้มีความรักความสามัคคีและมีความเป็นเป็นปึกแผ่นมาต้ังแต่อดีต ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าว เป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวและน ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในสังคมและในปัจจุบัน
แนวโน้มสถานการณ์การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ยังด ารงอยู่และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องท้ังในประเทศและต่างประเทศ จนอาจท าให้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะบั่นทอนความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และกลายเป็นภัยคุกคามท่ีร้ายแรงในอนาคต 

2. ความเห็นต่างและความขัดแย้งทางความคิดของคนภายในชาติ  
ปัญหาเชิงโครงสร้างอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมุมมองที่แตกต่างกัน ระหว่างปัจเจกบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม รวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในสังคมที่มุ่งหวังผลประโยชน์
ทางการเมือง โดยอาศัยการบิดเบือนซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในขณะท่ีสังคมไทยยังอยู่ระหว่างกระบวนการเปล่ียนผ่านทางโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีความเปราะบาง เนื่องจาก รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
เกิดจากการทุจริตคอรัปช่ัน ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งยังคงมีสัญญาณ
ของความขัดแย้งท่ีอาจแผ่ขยายและลุกลามขึ้นอีก โดยการน าประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง 
การสร้างการครอบง าทางการเมืองแก่ประชาชน การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของส่ือมวลชนและส่ือทางการเมือง 
เพื่อมุ่งให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ จนท าให้สังคมขาดเสถียรภาพและความเป็น
เอกภาพ 
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3. สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีมายาวนานซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน 

ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันในหลายมิติ สาเหตุหลักประการหนึ่งคือ การบิดเบือนโดยอาศัยเรื่อง 
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มาลายูและประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยการต่อสู้ท่ีใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่ง 
ท่ีมีอุดมการณ์ท่ีต้องการแบ่งแยกดินแดนได้น าเงื่อนไขดังกล่าว มาขยายผลในการใช้ความรุนแรง ท าให้เกิด
บรรยากาศความน่ากลัว และท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน 
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ได้ปรากฏมีปัญหาใหม่ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือ ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่ือมโยงให้ มีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยมีเป้าหมายให้
เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ พื้นท่ีทางเศรษฐกิจและความสงบสุขในชุมชนเมือง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจาย
การพัฒนา นอกจากนี้ ปัญหาโครงสร้างทางสังคมในพื้นท่ีมีช่องว่างในเรื่ององค์ความรู้ การขาดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ก่อให้เกิดช่องว่างทางความคิด ทัศนคติ และความเช่ือ
มากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นภัย
คุกคามต่อความมั่นคงของรัฐท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะต้องด าเนิน
แนวทางสันติวิธีในจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความ
สงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี 

4. ภัยคุกคามไซเบอร์ 
ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีความสลับซับซ้อน และก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งการท าสงครามไซเบอร์มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนเสถียรภาพและความ
มั่นคงของรัฐ ตลอดจนลดความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนารูปแบบการโจมตีทาง 
ไซเบอร์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิการสู้รบในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มก่อการร้ายมีการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดแบบสุดโต่ง มีการแสวงหาสมาชิก
ใหม่ๆ  และการใช้ไซเบอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องและสร้างกระแสการต่อต้านการบริหารงานรัฐบาล 
รวมถึง  การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การลักลอบขโมยรหัสบัตรเครดิต การใช้เว็บไซต์ปลอม การ
ใช้เว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมือง และเผยแพร่ข้อมูลท่ีลักษณะหมิ่น
และละเมดิต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

5. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ตลอดจน

โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดเช้ืออุบัติซ้ า มีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศ จนท าให้ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้ถูกยกระดับเป็น "ภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อความมั่นคง" (Natural Threats to Security) ท่ี
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หลายประเทศให้ความส าคัญและได้ก าหนดให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน และถือเป็น
วาระแห่งชาติท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

6. แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการ แข่งข ัน 

ด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ การค้าเสรี รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558     
จึงอาจคาดการณ์ได้ว่า ในระยะต่อไปจะมีการเคล่ือนย้ายประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ  
เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ท้ังโดยถูกกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง ในขณะท่ีประเทศไทยยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มตกค้างได้ส าเร็จ ท าให้ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้ นจึง
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา รวมถึงมีมาตรการป้องกันรองรับ เนื่องจากมีผลกระทบอย่างสูงต่อ  
ความมั่นคงในทุกมิติ โดยปัญหาดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การแก้ไข
ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ และอาศัยการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา 
ท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยยึดถือผลประโยชน์ของขาติภายใต้ความสมดุลท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน 

7. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
ความเช่ือมโยงของภูมิภาคและการแพร่ขยายแนวคิดทางศาสนาท่ีรุนแรงและสุดโต่งในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการก่อการร้ายของกลุ่มต่างชาติท่ีมีเป้าหมายในการก่อ
อาชญากรรม ท้ังต่อต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ท่ีเริ่มมีความสลับซับซ้อน และแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยลักลอบเข้ามาก่อเหตุด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ
เช่น แฝงเข้ามาในรูปแบบนักท่องเท่ียว หรือผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ   
การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

8. ปัญหายาเสพติด 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาการค้ายาเสพติดท้ังการลักลอบน าเข้ายาเสพติด สาร

ต้ังต้น และเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านและ
ประเทศปลายทาง ซึ่งการลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติดจะอยู่บริเวณพื้นท่ีชายแดนฝ่ังไทยในพื้นท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการท าลายศักยภาพของประชากรและปัญหาการขยายตัว
ของการก่ออาชญากรรม รวมท้ังก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดท่ีมาจากนอกภูมิภาคเข้ามาสร้างอิทธิพล
ในประเทศเพื่อการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ มีการล าเลียงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิตท้ังในและนอก
ภูมิภาค ยากต่อการจับกุม เนื่องจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดอยู่
ตลอดเวลา 
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9. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นฐานการผลิตและการให้บริการเพื่อการด ารงชีพท่ียั่งยืน

ของประชาชนท้ังในเขตเมืองและชนบท แต่ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเส่ือมสภาพของส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาพื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว 
เนื่องมาจากการบุกรุกท าลายอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   
รวมถึงปัญหาทรัพยากรทางทะเลท่ีลดลง เนื่องจากการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ าท่ีเกิน
ศักยภาพ ปัญหาการท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การขยายตัวของธุรกิจการท่องเท่ียว ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเป็นกลายปัจจัยเร่งให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเส่ือมโทรมรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้
กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

10. ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่อความม่ันคงภายใน 
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจได้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศพันธมิตรในภูมิภาค 

โดยการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก 
เช่น การรวมกลุ่มตามข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  (Trans-Pacific Partnership: 
TPP) ท่ีส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบประชาคมอาเซียนหรือการขยายอิทธิพลของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคม การทหาร 
และการทูต ท าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทและอิทธิพลต่อการก าหนดและด าเนินนโยบายของหลาย
ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นพันธมิตรท้ังกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลประโยชน์
ร่วมกันในหลายด้าน จึงท าให้มีผลกระทบต่อการก าหนดท่าทีทางการทูตแบบสมดุล เนื่องจากประเทศไทยต้อง
อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศมหาอ านาจ จึงกลายเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความ
เปราะบางและเส่ียงต่อการกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงแห่งรัฐ นอกจากนี้ พบว่าใน
ห้วงท่ีผ่านมาจนถึงแนวโน้มในอนาคตนั้น จะมีการใช้พันธะสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการบีบบังคับหรือบังคับให้จ ายอมต้องปฏิบัติตามมากขึ้น อาทิ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วย
การจัดต้ังระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม เพื่อขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU 
Fishing) รวมท้ังปัญหาท่ีเกิดจากข้อท้วงติงท่ีประเทศไทยเพิกเฉยต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงของรัฐ 

นอกจากนี้ การด าเนินการของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ยังครอบคลุมถึง
ภัยคุกคามอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ตามท่ีรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด าเนินการ         
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สาระส าคัญของยทุธศาสตร ์

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
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ส่วนที่ 4 

สาระส าคัญของ 
ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. 2560 - 2564 

๑. วิสัยทัศน์ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ  

อ านวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน 

๒. พันธกิจ 
๑.1 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการ

ป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

๑.2 ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.3 ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ัง ด าเนินการอื่น
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเป็น
หลักประกันความเช่ือมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

๑.4 พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและจากนอกประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์มูลฐานการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๓.1 การบูรณาการและประสานงานแผนงานด้านความมั่นคงของทุกส่วนราชการในการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศ 
๓.2 การบูรณาการและประสานงานกับทุกภาคส่วนในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.3 การบูรณาการประสานงานด้านการข่าวและประสานการปฏิบัติในด้านการปฏิบัติการ

ข่าวสาร เพื่อประเมินภัยคุกคามในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

๓.4 การจัดต้ังกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และองค์กรส่ือสารมวลชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ด้าน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนความรักความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ 
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๔. แนวความคิดทางยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๔.1 การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๔.2 การสร้างสภาวะท่ีเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๔.3 การประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนใน

การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
๔.4 การเสริมสร้างความรักสามัคคีและความปรองดอง ไม่แบ่งแยกแบ่งฝ่ายของคนในชาติ 
๔.5 การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบโดย

การใช้ประโยชน์จากกลุ่มพลังมวลชนท่ีจัดต้ังโดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๕.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล 

และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
๕.1.1 เป้าประสงค์ท่ี 1 มีกลไกการขับเคล่ือนการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และ

แก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภัยหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
1) ตัวชี้วัด 
 1.1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน  
 1.2) จ านวนของเครือข่ายประชารัฐระดับพื้นท่ี 
2) กลยุทธ์ 

2.1) พัฒนาและสร้างกลไกด้านความมั่นคงภายในประเทศและระบบการ
ขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

2.2) เสริมสร้างให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ 

2.3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นท่ี 

๕.1.2 เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมมีความมั่นคงและประชาชนมีความปลอดภัย 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) จ านวนเหตุรุนแรงท่ีเป็นภัยคุกคามลดลง 
1.2) จ านวนกิจกรรมการพัฒนาในมิติต่างๆ  

2) กลยุทธ์ 
2.1) เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้อ านาจตามกฎหมาย 
2.2) ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัย 
2.3) เสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและประชาชนในการด าเนินชีวิตและ

กิจกรรมอย่างปกติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
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๕.1.3 เป้าประสงค์ท่ี 3 มีความพร้อมเผชิญต่อภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ในระดับชาติและระดับพื้นท่ีในทุกรูปแบบ 

1) ตัวชี้วัด 
1.1) ระดับความเข้าใจในแผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม 
1.2) ปริมาณการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง 

2) กลยุทธ์ 
2.1) พัฒนาและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
2.2) พัฒนาศักยภาพกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

2.3) ส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเตรียมเผชิญกับเหตุการณ์
ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ 

๕.1.4 เป้าประสงค์ท่ี 4 มีการพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
1) ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ  
2) กลยุทธ์ 

2.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2.2) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

กับบทบาทภารกิจและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
๕.1.5 เป้าประสงค์ท่ี 5 มีการพัฒนาบุคลากร 

1) ตัวชี้วัด 
1.2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
1.3) จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน 

2) กลยุทธ์ 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.2) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
2.3) ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

๕.1.6 เป้าประสงค์ท่ี 6 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1) ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
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2) กลยุทธ์ 
พัฒนาและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานในทุกด้าน 
๕.1.7 เป้าประสงค์ท่ี 7 มีการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก 

1) ตัวชี้วัด 
1.1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
1.2) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 

2) กลยุทธ์ 
2.1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๕.1.8 แผนงาน/กิจกรรมหลัก 
1) แผนงานรักษาความม่ันคงแห่งรัฐ 

กิจกรรมหลัก : การอ านวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 

2)  แผนงานแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
กิจกรรมหลัก : การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

3) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
กิจกรรมหลัก  : การอ านวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการ

ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด 
4) แผนงานป้องกันและฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมหลัก : การผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรป่า 

5) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมหลัก : การบูรณาการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงาน

ภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6) แผนงานรองรับผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศต่อความม่ันคงภายใน 
กิจกรรมหลัก : 
6.1) การบูรณาการเพื่อป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฏหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
6.2) การบูรณาการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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๕.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจ
เป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๕.2.1 เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนข่าวด้านความมั่นคง
ภายในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ตัวชี้วัด 
จ านวนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2) กลยุทธ์ 
2.1) มีการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนท่ีทันเวลาและ

เช่ือถือได้ 
2.2) พัฒนาระบบข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในประเทศ 

๕.2.2 เป้าประสงค์ท่ี ๒ มีกลไกการบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วน 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) จ านวนครั้งของการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าว 
1.2) ปริมาณข่าวสารที่มีการบันทึกในฐานข้อมูล 

2) กลยุทธ์ 
2.1) จัดให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน 
2.2) จัดท าแผนงานด้านการข่าวแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน

ประชาคมข่าวกรอง 
2.3) การจัดระบบ/พัฒนาเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

๕.2.3 เป้าประสงค์ท่ี ๓ มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) จ านวนของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
1.2) ปริมาณข่าวสารที่มีประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2) กลยุทธ์ 
2.1) การจัดต้ังเครือข่ายข่าวภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2) พัฒนาระบบการท างานด้านเครือข่ายข่าวภาคประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศได้ 
๕.2.4 เป้าประสงค์ท่ี ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการข่าว 

1) ตัวชี้วัด 
บุคลากรด้านการข่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

2) กลยุทธ์ 
2.1) พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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2.2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๕.2.5 เป้าประสงค์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

2) กลยุทธ์ 
2.1) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
2.2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๕.2.6 เป้าประสงค์ท่ี ๖ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.2) ผู้ใช้ระบบได้รับฝึกอบรมความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2) กลยุทธ์ 
2.1) จัดให้มีระบบงานสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวได้ 
2.2) ส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
๕.2.7 แผนงาน/กิจกรรมหลัก 

1) แผนงานรักษาความม่ันคงแห่งรัฐ 
กิจกรรมหลัก :  
1.1) การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์  
1.2) การอ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 

2) แผนงานแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
กิจกรรมหลัก : การอ านวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ

ของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ   

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5.3.3 เป้าประสงค์ท่ี 1 มีความจงรักภักดี ความรักสามัคคี และร่วมปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติโดยพลังประชารัฐ 

1) ตัวชี้วัด 
1.1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
1.2) ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน 

 
 



ยุ ทธศำสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๓๕ 
 

 
 กองอ ำ นวยก ำร รักษ ำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

2) กลยุทธ์ 
2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ เข้าใจบทบาท

ความส าคัญ และคุณค่าของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
2.2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
2.3) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความเข้าใจในความส าคัญของ  

เอกราชของชาติโดยพลังประชารัฐ  
2.4) ส่งเสริมการเรียนรู้ความส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เกิด 

ความรักและหวงแหนในเอกราชของชาติ 
2.5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของหลักศาสนาทุกศาสนา 
2.6) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม 

5.3.4 เป้าประสงค์ท่ี 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการส่งเสริม  ขยายผล และน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

1) ตัวชี้วัด 
1.1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
1.2) ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

2) กลยุทธ์ 
2.1) ส่ง เสริมสนับสนุนและขยายผลความส าเร็จของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่ทุกภาคส่วนและประชาชน 
2.2) สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชด าริของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5.3.5 เป้าประสงค์ท่ี 3 เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ในการลด
ความขัดแย้งในสังคม 

1.2) ระดับความส าเร็จกิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี 
2) กลยุทธ์ 

2.1) เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อน าไปสู่ความรักสามัคคี
ของคนในชาติ 

2.2) ส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของชุมชนแบบประชารัฐ 
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2.3) เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมท่ีถูกต้องในการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2.4) ลดเงื่อนไขส าคัญท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ 
2.5) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของส่ือและการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน 

5.3.6 เป้าประสงค์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากร 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี  
1.2) ระดับความส าเร็จของการประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2) กลยุทธ์ 

2.1) จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจ าป ี
2.2) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

5.3.7 เป้าประสงค์ท่ี 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ระดับความส าเร็จของแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

1.2) ระดับความส าเร็จของแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมด้าน 
Cyberspace Operation 

2) กลยุทธ์ 
พัฒนาและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน 

Cyberspace Operation 
5.3.8 แผนงาน/กิจกรรมหลัก 

1) แผนงานรักษาความม่ันคงแห่งรัฐ 
กิจกรรมหลัก :  
6.3) สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ  
6.4) อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ   
6.5) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าท่ีท่ีต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2) แผนงานสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม

ภายใต้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง 
กิจกรรมหลัก :  
2.1) โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและหน้าท่ีพลเมืองท่ีถูกต้อง

เหมาะสมกับสังคมไทย 
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2.2) โครงการจัดต้ังศูนย์แก้ไขอาชญากรรมแบบทันท่วงที 
2.3) โครงการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสังคมและสังคมเสมือนจริง 

(Social Media) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4) สร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม 
2.5) คนไทยหัวใจเดียวกัน 
2.6) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี “งานปรองดอง

สมานฉันท์” 
2.7) สร้างจิตส านึกรักสามัคคี  
2.8) ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความปรองดอง 

 5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.4.1 เป้าประสงค์ท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นท่ี 

1) ตัวชี้วัด 
จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) กลยุทธ์ 
2.1) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 
2.3) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้านการข่าว 
2.4) การเพิ่มขีดความสามารถของก าลังประจ าถิ่น ก าลังต ารวจ ก าลัง

ประชาชน และกลไกปกติของรัฐ 
2.5) การต่อสู้ทางความคิด 

5.4.2 เป้าประสงค์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นท่ี 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นท่ีต่อปี 
1.2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 

2) กลยุทธ์ 
2.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2) การพัฒนาการศึกษา  
2.3) การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

5.4.3 เป้าประสงค์ท่ี 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
1) ตัวชี้วัด 

จ านวนเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของชุมชน 
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2) กลยุทธ์ 
2.1) การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับ

ประชาชน และประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 
2.2) การส่ง เสริมการเรียน การสอนภาษาไทย ภาษามลายูกลาง 

ภาษามลายูถิ่น และภาษาต่างประเทศ 
5.4.4 เป้าประสงค์ท่ี 4 การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) ตัวชี้วัด 

จ านวนครั้งของการพูดคุยระหว่างผู้ท่ีมีความเห็นต่าง 
2) กลยุทธ์ 

2.1) การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
2.2) การแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นท่ี 

5.4.5 เป้าประสงค์ท่ี 5 การอ านวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ  
1) ตัวชี้วัด 

จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2) กลยุทธ์ 

2.1) การอ านวยความยุติธรรมในพื้นท่ี 
2.2) การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
2.3) การสร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้มีกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
5.4.6 แผนงาน/กิจกรรมหลัก 

1) แผนงานเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 
กิจกรรมหลัก :  
1.1) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.2) การอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมหลัก : การอ านวยการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

3) แผนงานพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมหลัก :  
3.1) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
3.2) การเสริมสร้างความเข้าใจท้ังในประเทศและต่างประเทศในเรื่องสิทธิ

มนุษยชน 
3.3) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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4) แผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมหลัก :   
4.1) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคล่ือนนโยบาย 
4.2) งานก าลังพลและการด าเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๕.๕.๑ เป้าประสงค์ท่ี 1 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร 
1) ตัวชี้วัด 

ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
2) กลยุทธ์  

2.1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 

2.2) พัฒนาและจัดท าระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความร่วมมือท้ัง
ภายในประเทศและความร่วมมือระห่างประเทศ 

2.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ทันสมัยและ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นท่ี  
2.5) พัฒนาและจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรให้มีความต่อเนื่อง  
2.6) พัฒนาและปรับปรุงการจัดท างบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ 
2.7) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัย

ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
2.8) ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 

๕.๕.๒ เป้าประสงค์ท่ี 2 ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาหน่วย 
1.2) จ านวนเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
1.3) จ านวนรายงานการศึกษาวิจัย 

2) กลยุทธ์ 
2.1) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เช่น ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการรักษาความมั่นคงภายในของต่างประเทศ 
2.2) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
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๕.๕.๓ เป้าประสงค์ท่ี 3 แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี 
1) ตัวชี้วัด 

1.1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  

1.2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

2) กลยุทธ์ 
2.1) จัดท าแผนแม่บทความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี และ

แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2.2) สร้ า งกลไกการขับ เค ล่ือนแผนแม่บท การรั กษาความมั่ นคง

ภายในประเทศ 20 ปี และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
๕.๕.๔ แผนงาน/กิจกรรมหลัก 

แผนงานรักษาความม่ันคงแห่งรัฐ 
กิจกรรมหลัก :  
1) โครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ 
2) โครงการจัดต้ังหน่วยงานรองรับการปฏิบัติตามแผนแม่บทการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี 
3) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเสริมการปฏิบัติ ด้านความมั่นคง

ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
พัฒนาศักยภาพ 

การรักษาความม่ันคง 
ภายในราชอาณาจักร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้ม

สถานการณ์ทีอ่าจเปน็ภัยหรือเปน็ภัยคุกคาม
ต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
บูรณาการการวางแผน อ านวยการ  

ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

มีกลไกการขบัเคลือ่นการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับย้ัง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ 
ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศระดบัชาติและระดบัพืน้ที่

สังคมมีความม่ันคง 
และประชาชนมีความปลอดภัย

มคีวามพร้อมเผชญิต่อเหตุการณ ์
ที่เป็นภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคาม

ความมัน่คงภายในระดับชาติและ 
ระดับพื้นที่ในทกุรูปแบบ
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ิผล
 

ตา
มพ

ันธ
กิจ

 

พันธกิจ 1 
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงาน
และแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับย้ัง และแก้ไขบรรเทา
เหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ทุกรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

พันธกิจ 2 
ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคี
ของคนในชาตดิ้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ 3 
ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง

ด าเนินการอื่น ตามที่กฏหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากภายนอก

ประเทศ

พันธกิจ 4 
พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร และกลไกการขบัเคลือ่นการปฏบิัติทีท่ันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ

วิสัยทัศน์ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 
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ระบบตดิตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือน 
ข่าวด้านความมั่นคงภายในประเทศ 

ที่มีประสทิธิภาพ

มีกลไกการบูรณาการด้านข่าวกบัทกุภาคส่วน 
และการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน

มีความจงรักภักดี ความสามัคคี 
และร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

โดยพลังประชารัฐ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
หลักการทรงงาน หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

และองค์ความรู้ของสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
ได้รับการส่งเสริม ขยายผล และน าไปประยุกต์ใช ้

อย่างเป็นรูปธรรม

เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 
และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสังคมพหุวัฒนธรรม

เสริมสร้างความม่ันคง 
และความปลอดภัยในพ้ืนท่ี

มีการพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวก

มีการพัฒนาระบบบริหารงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร

มีโครงสร้างและ 
ระบบบริหารจัดการองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาศักยภาพของคน 
และพื้นที่

การอ านวยความยุติธรรม  
สิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ 

การสร้างสภาวะแวดลอ้มที่เกือ้กูลต่อการพดูคุย 
เพื่อสันติสุขจังหวดัชายแดนภาคใต้

มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชน 
ที่มีประสทิธิภาพ

การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศ

แผนแม่บทรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี

มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
และระบบบริหารจัดการองค์กร
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ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการประเมินผล 
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ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการประเมินผล 

1.  การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แบ่งตามระดับของสถานการณ์ ดังนี้ 
1.1 สถานการณ์ปกติ  

1.1.1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด 1 
1.1.2 แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ทุกส่วนราชการน าแผนรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอเป็นค าของบประมาณของส่วนราชการ  เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ 

1.1.3 แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะด้าน  
1.2 สถานการณ์ไม่ปกติ 

1.2.1 กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และได้
ประเมินสถานการณ์แล้ว มีความจ าเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย จะด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ 

1.2.2 หากสถานการณ์มีระดับความรุนแรงขึ้น และได้ประเมินสถานการณ์แล้ว มีความ
จ าเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายท่ีสูงกว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ จะด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1.2.3 แผนการปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีรัฐบาลก าหนด  
 

 
 
 
 
 

2. แนวทางการประเมินผล 
การพิจารณาความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติตามแผนงานในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยมีการประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ น าไปสู่การปรับปรุง วางแผน และ
ก าหนดนโยบายใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัยและทันเหตุการณ์ โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการของแผนแม่บทฯ ต้ังแต่ในระดับหน่วยไปจนถึงระดับชาติ 
รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลไกการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ 1. แผนรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 2. แผนปฏิบตัิราชการ 
 3. แผนปฏิบตัิราชการระดบัส านกั  
 4. แผนปฏิบตักิารเฉพาะด้าน  
 5. แผนปฏิบตักิารระดบักองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  

และกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
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2.2 ก าหนดกระบวนการติดตามประเมินผลและพัฒนาเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ โดยให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกร่วมกับตัวแทนองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วม
ด าเนินการ 

2.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติและพิจารณาให้ความดีความชอบแก่ผู้รับผิดชอบ  และผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีท่ีมีผลงานประสบผลส าเร็จ ส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ ให้รายงานเหตุผลและปัญหาอุปสรรค 

3. กระบวนการติดตามประเมินผล มีดังนี้ 
3.1 ระดับที่ ๑ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง

กลไกหรือองค์กรประสานงานและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับกระทรวง และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการติดตามประเมินผลท่ีมีผู้แทนจากส่วนราชการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและหรือภายนอก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 

3.2 ระดับที่ ๒ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด  ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมเป็นกรรมการฯ 

3.3 ระดับที่ ๓ การติดตามประเมินผลและส ารวจความพึงพอใจในระดับพื้นที่ต่อการ
ด าเนินงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ท้ังในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
แนวทาง กลไกและการประสานงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมและในแต่ละพื้นท่ี โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรภายนอกท่ีเป็นกลาง  

4. กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด าเนินการประเมินผลตามหลักวิชาการโดย

ยึดหลักการ “ประเมินเพื่อการพัฒนา” และโดยแจ้งเตือน เสนอแนะ ช้ีข้อบกพร่องและแนวทางในการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ท้ังนี้ ในการประเมินผลจะเน้นการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานด้านบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ในทุกระดับ และประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินโครงการของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ระดับที่ ๑ การติดตามประเมินผลในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อทราบความ
คืบหน้าในการท างานและการบรรลุเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ติดตามประเมินผลท่ีมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและหรือภายนอก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 

4.2 ระดับที่ ๒ การติดตามประเมินผลในระดับปฏิบัติการ  เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกเฉพาะแผนงาน โครงการท่ีส าคัญและส ารวจความพึงพอใจของ
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 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  

ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีต่อการด าเนินงานของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ได้แก่ 

4.2.1 การประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตามดัชนีชี้วัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Milestone) และดัชนีช้ีวัดการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินผลโดยเป็นการบูรณาการของ 
ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

4.2.2 การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานของโครงการต่างๆ  เน้นที่การประเมินผล
ลัพธ์ของโครงการต่างๆ ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในแต่ละโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส ารวจความพึงพอใจของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
โดยอาจจัดจ้างสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นผู้ประเมินภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิจัยและ
ประเมินผล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

4.3 ระดับที่ ๓ การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรการด าเนินงานและยุทธศาสตร์ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ได้แก่ 

4.3.1 การวิจัยโดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาหรือสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินการวิจัยเฉพาะเรื่องท่ีเป็นความต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือตามสถานการณ์ท่ีมีความ
จ าเป็น ต้องการทราบข้อมูลในการตกลงใจ หรือแนวทางในการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็นส าคัญ 

4.3.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยน าผลท่ีได้จากการวิจัยและการประเมินผล
มาร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

๒.กอ.รมน.ส่วนกลาง  
กอ.รมน.ภาค และ 
กอ.รมน.จังหวัด  
ท ารายงานการประเมินตนเอง   
(Self-Assessment 
Report : SAR) 

๕.วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
และรายงาน ผอ.รมน. 

๔.คณะกรรมการฯ และ 
ชุดติดตามฯ( ทุกส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง) ลงพ้ืนท่ี  
ประเมินผล ตรวจสอบ 
และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

๑.ประชุมท าข้อตกลงกับ 
หน่วยรับการประเมิน 

๖.หน่วยน าข้อมูลไป 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๓.ส่วนงานประเมินผล 
รวบรวม 

ขั้นตอนในการปฏิบัติ 
 มีขั้นตอนในการปฏิบัติตามภาพ 



 กองอ ำ นวยกำร รักษำควำม ม่ันคงภำย ใ นรำชอำณำจั ก ร  
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ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(1) มีกลไกการ
ขับเคล่ือนการป้องกัน 
ปราบปราม ระงับยับยั้ง 
และแก้ไขบรรเทา
เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภัย
หรือเป็นภัยต่อความ
มั่นคงภายในประเทศ
ระดับชาติและระดับ
พื้นท่ี 

(1) ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการแบบ
บูรณาการจากทุกภาคส่วน  
 

(1) พัฒนาและสร้างกลไกด้านความมั่นคงภายในประเทศ
และระบบการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้พร้อม
เผชิญสถานการณ์ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
(2) เสริมสร้างให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศ 
 

สขว.ฯ 
สนย.ฯ 
สมท.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน.ภาค 1-4 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นปฏิรูป 
ของ คสช. 

 วาระการปฏิรูป 
ของ สปช. 

(2) จ านวนของเครือข่าย
ประชารัฐระดับพื้นท่ี 

(3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นท่ี 
 

(2) สังคมมีความมั่นคง
และประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

(1) จ านวนเหตุรุนแรงท่ี
เป็นภัยคุกคามลดลง 

(1) เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้
อ านาจตามกฎหมาย 
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัย 
 

สขว.ฯ 
สนย.ฯ 
สมท.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

(2) จ านวนกิจกรรมการ
พัฒนาในมิติต่างๆ 

(3) เสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและประชาชนในการ
ด าเนินชีวิตและกิจกรรมอย่างปกติเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(3) มีความพร้อมเผชิญ
ต่อภัยคุกคามหรืออาจ
เป็นภัยคุกคามความ
มั่นคงในระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ีในทุก
รูปแบบ 

(1) ระดับความเข้าใจใน
แผนงาน/โครงการเตรียม
ความพร้อมเผชิญกับภัย
คุกคาม 
 

(1) พัฒนาและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
(2) พัฒนาศักยภาพกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์
ภัยคุกคามทุกรูปแบบท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
 

ทุกส านักฝ่าย
อ านวยการ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) ปริมาณการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนลดลง 

(3) ส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเตรียมเผชิญกับ
เหตุการณ์ท่ีเป็นภัยหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ภายในประเทศ 
 

(4) มีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
 
 

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และทันสมัย 
 

ทุกส านักฝ่าย
อ านวยการ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง ท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(5) มีการพัฒนา
บุคลากร 

(1) ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

สบค.ฯ 
สนย.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

(3) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 

(6) มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

พัฒนาและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน 

สบป. ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

(7) มีการพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวก 

(1) ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ 
 

(1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

สบป. ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
 

(2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(๑)  ระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และแจ้ง
เตือนข่าวด้านความ
มั่นคงภายในประเทศท่ี
มีประสิทธิภาพ 

จ านวนข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(1) มีการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือน
ท่ีทันเวลาและเช่ือถือได้ 
 

สขว.ฯ 
ศตส.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นปฏิรูป 
ของ คสช. 

 วาระการปฏิรูป 
ของ สปช. 

(2) พัฒนาระบบข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในประเทศ 

(๒) มีกลไกการ 
บูรณาการด้านการข่าว
กับทุกภาคส่วน 
 
 
 
 

(1) จ านวนครั้งของการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าว 
(2) ปริมาณข่าวสารท่ีมี
การบันทึกในฐานข้อมูล 

(1) จัดให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุก
ภาคส่วน 
 

สขว.ฯ 
ศตส.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

(2) จัดท าแผนงานด้านการข่าวแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายในประชาคมข่าวกรอง 
 
(3) การจัดระบบ/พัฒนาเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

(๓) มีระบบเครือข่าย
ข่าวประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(1) จ านวนของเครือข่าย
ข่าวภาคประชาชน 

(1) การจัดต้ังเครือข่ายข่าวภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ สขว.ฯ 
สมท.ฯ 
ศตส.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 
(2) ปริมาณข่าวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

(2) พัฒนาระบบการท างานด้านเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศได้ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(๔)  พัฒนาบุคลากร
ด้านการข่าว 
 
 

บุคลากรด้านการข่าว 
ได้รับการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู ้
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

(1) พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

สขว.ฯ ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

(๕) พัฒนาระบบ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

(1) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ สขว.ฯ ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

(๖) การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

(1) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

(1) จัดให้มีระบบงานสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวได้ 

สขว.ฯ 
สบป.ฯ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) ผู้ใช้ระบบได้รับ
ฝึกอบรมความรู้ท่ีจ าเป็น
ต่อการใช้งานอย่างน้อย  
1 ครั้ง/ป ี
 

(2) ส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(1) มีความจงรักภักดี 
ความรักสามัคคี และ
ร่วมปกป้องสถาบัน
หลักของชาติโดยพลัง
ประชารัฐ 
 
 
 
 

(1) ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ 
เข้าใจบทบาทความส าคัญ และคุณค่าของสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 

สมท.ฯ กลุ่มงานท่ี 1 
และทุกกลุ่มงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นปฏิรูป 
ของ คสช. 

 วาระการปฏิรูป 
ของ สปช. 

(2) ระดับความส าเร็จใน
การสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน 

(2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย  

(3) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความเข้าใจใน
ความส าคัญของเอกราชของชาติโดยพลังประชารัฐ  
 
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้ความส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยให้เกิดความรักและหวงแหนในเอกราชของชาติ 
 
(5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของหลักศาสนาทุก
ศาสนา 
 
(6) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(2) โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ หลักการ
ทรงงาน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
องค์ความรู้ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้รับ
การส่งเสริม ขยายผล 
และน าไปประยุกต์ใช้
อย่างเป็นรูปธรรม 

(1) ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ 
 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลความส าเร็จของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่ทุกภาคส่วนและ
ประชาชน 
 

สมท.ฯ กลุ่มงานท่ี 1 
และทุกกลุ่มงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

(2) ร้อยละของประชาชน
ท่ีเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือ 

(2) สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวพระราชด าริของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(3) เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชาติและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(1) ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ในการ
ลดความขัดแย้งในสังคม 
(2) ระดับความส าเร็จ
กิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลัง
ความสามัคคี 

(1) เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อน าไปสู่
ความรักสามัคคีของคนในชาติ 

สมท.ฯ กลุ่มงานท่ี 1 
และทุกกลุ่มงานท่ี

เกี่ยวข้อง (2) ส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของ
ชุมชนแบบประชารัฐ 
(3) เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมท่ีถูกต้องในการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
(4) ลดเงื่อนไขส าคัญท่ีน าไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ 
(5) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของส่ือและการรู้เท่าทันส่ือ
ของประชาชน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(4) พัฒนาบุคลากร (1) ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี 
 

(1) จัดท าแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี 
 

สมท.ฯ 
สบค.ฯ 

กลุ่มงานท่ี 1 
และทุกกลุ่มงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

(2) ระดับความส าเร็จของ
การประสานงานกับส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
 

(2) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 

(5) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

(1) ระดับความส าเร็จของ
แผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 

(1) พัฒนาและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุน Cyberspace Operation 

สมท.ฯ 
สบป.ฯ 

กลุ่มงานท่ี 1 
และทุกกลุ่มงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

(2) ระดับความส าเร็จของ
แผนการพัฒนาแผนงาน/
โครงการฝึกอบรมด้าน 
Cyberspace Operation 
 



 ยุ ทธศาสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 53 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(1) เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในพื้นท่ี 

จ านวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในพืน้ท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

(1) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานท่ี 5 
และ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี  

 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ  

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นปฏิรูป 
ของ คสช. 

 วาระการปฏิรูป 
ของ สปช. 

 นโยบายการ
บริหารและ 

การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 

(2) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 
 

 (3) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้านการข่าว 
 

 (4) การเพิ่มขีดความสามารถของก าลังประจ าถิ่น ก าลัง
ต ารวจ ก าลังประชาชน และกลไกปกติของรัฐ 
 

  (5) การต่อสู้ทางความคิด 
 

(2) การพัฒนา
ศักยภาพของคนและ
พื้นท่ี 

( 1 )  ร าย ไ ด้ ต่ อหั ว ขอ ง
ประชาชนในพื้นท่ีต่อปี 
 

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน 
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานท่ี 5 
และ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. (2) การพัฒนาการศึกษา  

 
 (2) ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนในการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ 

(3) การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(3) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 
 
 

จ านวนเหตุการณ์ท่ีแสดง
ถึงความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานท่ี 5 
และ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. 

 

(2) การส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาไทย ภาษามลายู
กลาง ภาษามลายูถ่ิน และภาษาต่างประเทศ 

(4) การสร้างสภาวะ
แวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อ
การพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จ านวนครั้งของการพูดคุย
ระหว่างผู้ท่ีมีความเห็นต่าง 

(1) การสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานท่ี 5 
และ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. (2) การแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาค

ประชาชนในพื้นท่ี 

(5) การอ านวยความ
ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 
และการสร้างความเข้าใจ 

จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

(1) การอ านวยความยุติธรรมในพื้นท่ี 
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานท่ี 5 
และ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. 

 

(2) การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ 
 
(3) การสร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้มีกระบวนการ
แลกเป ล่ียนความคิดเห็น  และการมี ส่วนร่ วมอย่า ง
สร้างสรรค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

(1) ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
 

ทุกส านักฝ่าย
อ านวยการ 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี  

 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ  

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 นโยบายรัฐบาล 

 ประเด็นปฏิรูป 
ของ คสช. 

 วาระการปฏิรูป 
ของ สปช. 

 นโยบายการ
บริหารและ 

การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

(2) พัฒนาและจัดท าระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความ
ร่วมมือท้ังภายในประเทศและความร่วมมือระห่างประเทศ 
 
(3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ 
มีความต่อเนื่อง 
 
(4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ให้ทันสมัยและครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นท่ี  
 
(5) พัฒนาและจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้องค์กร 
ให้มีความต่อเนื่อง  
 
(6) พัฒนาและปรับปรุงการจัดท างบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

  (7) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
รองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
 

   

  (8) ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

   

(2) ศึกษาวิจัยเพื่อ
เสริมศักยภาพการ
รักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ 

(1) ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพัฒนา
หน่วย 

(1) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เช่น ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการ
รักษาความมั่นคงภายในของต่างประเทศ 
 

สนย.ฯ ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 

 

(2) จ านวนเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา 

(2) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

   

(3) จ านวนรายงานการ
ศึกษาวิจัย 
 

    

(3) มีแผนแม่บทการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 
20 ปี 

(1) ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนแม่บทการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี 

(1) จัดท าแผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี  
 

สนย.ฯ 
และส านัก
อื่นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ทุกกลุ่มงาน, 
กอ.รมน. ภาค 1-4 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผน  
ที่เก่ียวข้อง 

ส านักฝ่าย
อ านวยการ 

หน่วยประสาน 
การปฏิบัติ/ 
หน่วยปฏิบัติ 

  (2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ี ภายใต้แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 20 ปี 
 

   

 (๒) ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
 

(3) สร้างกลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้าน 
ความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นท่ี ภายใต้แผนแม่บท
การรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุ ทธศาสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๕๘ 
 

 
 

กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุ ทธศาสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๕๙ 
   

 
 กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุ ทธศาสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๖๐ 
   

 
 กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุ ทธศาสต ร์ กอ. รมน .  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๖๑ 
   

 
 กองอ า นวยการ รักษาความ ม่ันคงภาย ใ นราชอาณาจั ก ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๗๔๙   โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๔๙ 

http://center.isocthai.go.th 
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