
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(6+1)

ประเด็นแผนแมบท

(จ 1)

เปาหมายแผนแมบท

(จ 2)

ตัวช้ีวัดแผนแมบท

แผนยอยของแมบทฯ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองครวม

เปาหมาย

แผนยอยของแมบทฯ

(จ 3)

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย 

พรอมธํารงรกัษาไว

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเปนที่เคารพ 

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

(กระทรวงกลาโหม)

การเมืองมีเสถียรภาพ

และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

(สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น(สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)

ตัวช้ีวัดแผนยอยของ 

แผนแมบทฯ
ตัวชี้วัดระดับตนทุนทางสังคม

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการ

ประเมินของธนาคารโลก ไมตํ่า

กวารอยละ 75 ภายในป 2570

ระดับประสิทธิภาพการดําเนนิงานของ หนวยงาน

ดานการจัดการความมั่นคง        รอยละ 100 

ภายในป 2570

จํานวนงบประมาณดานความมั่นคงในการ

แกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใตลดลง รอยละ 10 ตอป

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

 เหตุการณความรนุแรงยุติ

ภายในป 2570

ปริมาณการเขา-ออกของนักทองเที่ยว 

และมูลคาการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

      กิจกรรมปฏิรูปฯ   

(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกและการจัดการ Fake News

ยุทธศาสตรจัดสรร

วิสัยทัศน

พันธกิจ

แผนงาน
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

ความมั่นคงแบบองครวม

แผนงานยุทธศาสตรปองกัน

และแกไขปญหาที่มีผลกระทบ

ตอความมั่นคง

แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม 

และบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ดานความมั่นคง)
แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ

หนวยงาน

เปาหมายการใหบริการ

หนวยงาน

เพื่อใหกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน 

ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอ

การบริหารและพัฒนาประเทศ

เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับการสราง

ภูมิคุมกันและปองกัน

ยาเสพติด หมูบาน/ชุมชนพื้นที่เปาหมาย

มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการภาครัฐ

การขับเคลื่อนการปองกันและแกไข

ปญหาดานความมั่นคงไดอยาง

ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน

ระดับประสิทธิภาพการดําเนนิงานของหนวยงาน

ดานการจัดการความมั่นคง รอยละ 80

รอยละความสําเรจ็ในการพัฒนา

ตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 

รอยละ 80

1) จัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะ

ยาเสพติด จํานวน 1,240 หมูบาน

2) ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนใหความ

รวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดไมนอยกวา รอย

ละ 70

รอยละกําลังพลไดรับการ

สนับสนุนตามสิทธิ รอยละ 100

รอยละความสําเรจ็ของแผนงาน/

โครงการที่ดําเนินงาน ไมนอยกวา 

รอยละ 80

ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองครวม

โครงการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ

โครงการปองกันและการแกไขปญหายาเสพ

ติด

รายการบุคลากรภาครัฐรกัษา

ความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ

ผลผลิตการรักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบรอยภายใน

เหตุรุนแรงลดลง

จํานวนเหตุรุนแรงลดลง รอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2560

โครงการรักษาความสงบภายในประเทศ

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานขาวกรอง  2.โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  3. โครงการ

แสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี  4.โครงการอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรบัผลกระทบ 5.โครงการพัฒนา

ตามศักยภาพพื้นที่  6.โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็งและเสรมิสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  7.โครงการ

เสรมิสรางความเขาใจและประสานความรวมมือ  8.โครงการพัฒนาและปรับปรงุประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนมีสวนรวมและใหการสนับสนุนในการแกไขปญหาของรัฐ

ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม และประชาชน

ทั่วไป ในกิจกรรมงานรกัษาความสงบภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80

แผนงานยุทธศาสตรรักษาความสงบภายในประเทศ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนองคกรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใหเกิดความมั่นคงของรฐั และความสงบสุขของประชาชน

1. การติดตาม แจงเตือน และประเมินแนวโนมของสถานการณภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  2. การบูรณาการแนวทางและแผนงานในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  3. อํานวยการ ประสานงาน และเสรมิการปฏิบัติปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรอืการปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนหรือเปาหมายที่วางไว และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการแกไขปญ

หาความมั่นคง       ตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแมบทประเด็นความมั่นคง และแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ 5. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  6. สรางความตระหนักรูแกประชาชนถึงหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และเพื่อสรางความสามัคคีของคนในชาติ

1. ประเทศมีความมั่นคงอยางย่ังยืนภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข         2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความมั่งคั่ง ย่ังยืน                     3. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข

                                                                                                  1. ภัยคุกคามความมั่นคงดานตาง ๆ ลดลง รอยละ 20                                                                                       2. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น รอยละ 10 ตอป           3. การลดเหตุรนุแรงและประชาชนเขาใจใหการสนับสนุนการแกไขปญหาของรัฐ รอยละ 20

ประเทศชาติ มีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น

(สํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาติ)

อันดับดัชนีสันติภาพโลกอยูใน 1 ใน 50 ของโลก

การรักษาความสงบภายในประเทศ

ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน

(สํานกังานตํารวจแหงชาติ)

ระดับความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ

และศักยภาพตํารวจระดับสากล (WISPI) 

ดีขึ้นอยูในลําดับ 1 ใน 45 ของโลก

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น

(กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคง

ทางไซเบอร การคามนุษย บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ฯลฯ) ไดรับการแกไข

จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ

(สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)

ระดับความสําเรจ็ของการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน ดีขึ้นอยางตอเน่ืองจนไม

สงผลกระทบตอการบรหิารประเทศ

ดานการเมือง

การสรางความสามัคคีปรองดองสมาสนฉันทของคนในชาติ

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปาไมใหไดตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพื่อใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ดานความมั่นคง

(1) ความม่ันคง

(สํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาติ)

ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

(สํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาติ)

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทยอยู

อันดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในป 2570


