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แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๑. ความน า 
หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงของประเทศในปัจจุบันมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างปัญหาความมั่นคงรูปแบบเก่ากับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยง 
และหลากหลายแตกต่างตามแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมในทุกมิติ  
ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงจึงไม่อาจใช้แนวทางและวิธีการดั้งเดิมที่ใช้แผนงานด้านความมั่นคง
ด าเนินการเพียงอย่างเดียว หากแต่จ าเป็นต้องน าแผนงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงมาด าเนินการร่วมด้วย 
เพ่ือให้คนและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และพร้อมเผชิญภัยคุกคามความม่ันคงต่างๆ โดยในระยะที่ผ่านมา
ด าเนินการภายใต ้“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ มุ่งเน้นป้องกันแก้ไข และลดเงื่อนไข 
ของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและการพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงทาง
ความม่ันคง โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างบูรณาการในกระบวนการด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการป้องกันประเทศ เข้ามาด าเนินงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกันเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของคน
และชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง
และให้ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคง รวมทั้งให้ความส าคัญในมิติความมั่นคง
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชาคมอาเซียน  

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
ทั้งด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่างๆ ทีส่่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ทั้งภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่  ประกอบกับมีข้อจ ากัดบางประการ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ท าให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และยุทธศาสตร์
ดังกล่าวสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

ดังนั้นเพ่ือให้งานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพ่ือพัฒนาแผนให้รองรับ 
การขับเคลื่อนงานมากขึ้น รวมทั้งรองรับปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องจัดท า 
“แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้น า 
ในการบริหารจัดการ ประสานงาน จัดสรรทรัพยากร ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือให้ 
การด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพสูงสุดและเอ้ือต่อ
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวม น าไปสู่ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และก่อเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน   
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๒. การด าเนินงานพัฒนาเพือ่เสริมความม่ันคงของชาติที่ผ่านมา 

การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติบรรจุเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติครั้งแรก

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง 

การด าเนินงานจากเดิมที่ใช้การปราบปรามด้วยก าลังอาวุธเป็นส าคัญ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางอุดมการณ์

อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศในขณะนั้น มาเป็นกระบวนการบูรณาการงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๓ ประการ คือ  

๑) การประสานงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับงบประมาณพัฒนากองทัพ ๒) การพัฒนาทรัพยากร

เพ่ือการเตรียมพร้อม และ ๓) การพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ โดยมุ่งด าเนินงานลักษณะ “การพัฒนา

เฉพาะพ้ืนที่” ในพื้นที่ยุทธพัฒนา และพ้ืนที่ป้องกัน เพ่ือขจัดเงื่อนไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ การเข้าถึง

อ านาจรัฐ การสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคงให้ประชาชน และการจัดตั้งถิ่นฐานเพ่ือพัฒนายกระดับ 

การด ารงชีวิตของประชาชน ต่อมาเมื่อสถานการณ์ความรุนแรงยุติลง พ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและ 

มีความม่ันคงปลอดภัยแล้ว จึงสามารถเข้าสู่การพัฒนาในระบบปกติได้  

ขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวเติบโตในอัตราสูง โครงสร้างทางสังคมและการเมืองการปกครอง

เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์เริ่มเข้าสู่สังคมไทยและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น การพัฒนาประเทศกระจายสู่

ภูมิภาคและชนบท แต่สภาพความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหาส าคัญ โดยเฉพาะในชนบท 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าลายและเสื่อมโทรมลงจากการใช้โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด ปัญหาความมั่นคง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

ที่รุนแรงขึ้น ปัญหาชุมชนบนพ้ืนที่สูง และปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเป็นปัญหาส าคัญ 

ในด้านความมั่นคง 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ความม่ันคงชายแดนในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) และฉบับที่  ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 

การด าเนินงานของชาติ มุ่งด าเนินงานเชิงรุก ในการลดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะน าไปสู่ปัญหาความมั่นคงตั้งแต่ 

ในภาวะปกติ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับและป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม  

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ทั้งภัยคุกคามความมั่นคง

รูปแบบเก่า และภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชั้นใน และพ้ืนที่ 

ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน โดยจัดท า “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการด าเนิน

แผนงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงควบคู่ไปกับการด าเนินแผนงานความมั่นคง  

รวมทั้งได้มีการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในลักษณะโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง

เฉพาะพ้ืนที่หลายโครงการซึ่งประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานต่อเนื่อง

ต่อไป ได้แก่ โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่ 
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ภูผายล จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและ

จังหวัดอุบลราชธานี 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการผลักดันงานพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจากประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง

รูปแบบเก่า ซึ่งยังไม่หมดไป และต้องเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน

และแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ นอกจากนี้ การด าเนินการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติที่ผ่านมา  

มีข้อจ ากัดของการด าเนินงาน ๕ ด้านหลัก ดังนี้ 

๑) ด้านบุคลากรและการปฏิบัติงาน บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในแต่ละพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะของการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อยครั้งจนขาดความต่อเนื่อง 

ท าให้เป็นปัญหาของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จนหลายครั้งส่งผลให้ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและเป้าหมายในพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ 

๒) ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาพบว่ากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ บางเรื่องบางประการ

เป็นอุปสรรคไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละพ้ืนที ่

รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการน ากฎหมายไปบังคับใช้  เพราะยังขาดการชี้แจงท าความเข้าใจ โดยเฉพาะกับ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน จนเป็นอุปสรรค

และข้อจ ากัดต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

๓) ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ  หน่วยงานในระดับจังหวัดขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด ขาดการบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงาน และขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ ส่งผลให้ไม่ได้รับความส าคัญ

ในการด าเนินงานและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเชิงพ้ืนที่ 

๔) ด้านกลไกการบริหารจัดการด าเนินงาน กลไกการบริหารงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง

ของชาติที่มีการจัดวางระบบไว้แล้ว เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติยังขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน  

ทั้งหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังพบว่ากลไกบางหน่วยงาน 

ยังไม่ได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้ด้วย 

๕) ด้านการจัดท าฐานข้อมูล ที่ผ่านมาการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ในระดับพ้ืนที่และจังหวัดยังขาดความสมบูรณ์ ไม่ทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน ตลอดจนยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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๓. สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง การประเมินความเสี่ยงและแนวโน้ม 
 

๓.๑ สถานการณ์ภัยคุกคามความม่ันคง 

๓.๑.๑  สถานการณ์โลก  
การเมืองโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีหลายขั้วอ านาจ และมีการสร้างดุลอ านาจใหม่ 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้
ประเทศไทยต้องก าหนดท่าทีเพ่ือรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  ในขณะเดียวกัน 
มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยความมั่นคงในสถานการณ์ โลกที่ ส าคัญ อาทิ  ปัจจัยความม่ันคงของมนุษย์  
จากสถานการณ์ที่ประชากรโลกมีจ านวนเพิ่มขึ้นน าไปสู่การขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านอาหารและ
พลังงาน และสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจนส่งผลกับโครงสร้างประชากรโลก  รวมทั้งปัจจัยความมั่นคง 
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคัญ
ของโลกที่รุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ือเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้  
ภัยคุกคามข้ามชาติ โดยเฉพาะผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่พักพิงและอ านวยความสะดวก 
ในการก่อเหตุจากกลุ่มก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาค เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงอ่ืนๆ 
อาทิ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย 
จึงจ าเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

๓.๑.๒  สถานการณใ์นภูมิภาค 

๑) การขยายอิทธิพลและเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมหาอ านาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและ
การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ งในรูปแบบของการใช้พลังอ านาจทางทหาร  
ทางเศรษฐกิจ และการแทรกแซงทางการเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในภูมิภาค ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด
ความขัดแย้งจนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศไทย 

 

๒) ความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน มีความเคลื่อนไหวส าคัญที่จะท าให้อาเซียน
มีความเข้มแข็งทางการเมือง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นของประเทศสมาชิกอาเซียน อาจท าให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิมมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ในทางตรงกันข้าม
อาจท าให้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากและรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ความแตกต่างด้านการปกครอง
และเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและความม่ันคงของอาเซียน 

 

๓) ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้ก าลังทางการทหาร เป็นความขัดแย้งจากปัญหา
ความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล ที่มีแนวโน้มจะน าไปสู่การใช้ก าลังความรุนแรง และ
การใช้ก าลังทางทหารเพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าผิดกฎหมายในบริเวณชายแดนที่อาจกระทบกระทั่ง  
กับประเทศรอบบ้าน เพราะเกี่ยวข้องกับอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาความขัดแย้งการอ้างสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าว 
อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือกันในกรอบอาเซียนและทวิภาคี 

 

๔) การย้ายถิ่นฐานของประชากร เนื่องจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของประเทศในอาเซียนมีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน จึงท าให้ เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศ ในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการ 
กลุ่มคนเหล่านี้ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะสร้างปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ขัดแย้ง
กับรัฐบาลของประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลตามกฎหมาย ปัญหาการศึกษา ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนในพ้ืนที่ เป็นต้น โดยปัญหาดังกล่าว 
มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบหลายมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวจีนอพยพรุ่นใหม่ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
ในประเทศไทยเพ่ือแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 

๓.๑.๓ สถานการณ์ในประเทศ 

๑) สถานการณ์ความม่ันคงในประเทศโดยรวม 

(๑) ความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และสถาบันหลักของชาติ เป็นความขัดแย้ง 

ทีเ่กิดจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ที่อาจน าไปใช้เป็นเงื่อนไข

ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง รวมทั้งมีความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันหลัก

ของชาติ ได้เพ่ิมระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว ในขณะที่

สังคมไทยก าลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยที่ยังคง  

มีปัญหาเชิงโครงสร้างจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโลกทัศน์

ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนในสังคม เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ 

ท าให้มคีวามเสี่ยงต่อการรักษาเอกภาพของชาติและการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย 

(๒) ความยากจนและความเหลื่อมล้ า ความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังเป็นเงื่อนไข

และปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคง ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ๑) มีคนจนจ านวน ๔.๘๔ ล้านคน

หรือร้อยละ ๗.๒ ของประชากรประเทศ ๒) มีคนเกือบจนจ านวน ๕.๖๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๘.๓๘ ของประชากร

ประเทศ ๓) คนจนส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๒ อยู่ในพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และ  

๔) คนจนมีอาชีพเกษตรกรร้อยละ ๕๖.๙ และได้รับการศึกษาน้อย ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาปัญหา 

ความยากจนได้ลดลง แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ ายังไม่ลดลง โดยเฉพาะในด้านรายได้พบว่า ความไม่สมดุล 

ของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย ดังนี้ ประชากรกลุ่มจนที่สุดร้อยละ ๑๐ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๑.๕๘ 

ในขณะที่ประชากรกลุ่มรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๓๔.๙๘ จึงมีช่องว่างรายได้ห่างกัน 

๒๒.๐๘ เท่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในด้านการถือครองที่ดิน ด้านกระบวนการยุติธรรม และ

ด้านการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานต่างๆ อันเป็นกับดักท่ีน าไปสู่เงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง 
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(๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงและเสื่อมโทรม จากการใช้
ประโยชน์ที่ไม่ค านึงและตระหนักถึงขีดจ ากัด และการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะ
ที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ไม่ชัดเจนการเข้าถึงและ  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ า ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน
และชุมชนและน าไปสู่ความขัดแย้งที่กระทบต่อความมั่นคง โดยปัญหาส าคัญคือ ๑) พ้ืนที่ป่ายังคงถูกบุกรุก
ท าลายอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและลักลอบตัดไม้มีค่าบางชนิด ท าให้ เกิดความสูญเสียใน
ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) ทรัพยากรน้ าขาดแคลนและมีปัญหาในการบริหารจัดการ
โดยมีปริมาณน้ าเพียง ๒ ใน ๓ ของความต้องการใช้น้ า โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่น้ าในธรรมชาติลดลงและมีข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนที่สร้างแหล่งกักเก็บน้ า ความขัดแย้งในการใช้น้ าและ
ปัญหาการจัดการน้ าเสีย ๓) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขั้นวิกฤติจากการใช้ต่อเนื่องยาวนานแต่ขาดการอนุรักษ์
และพัฒนา มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูงและมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔) ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๕) ปัญหาการจัดการขยะในชุมชนเมืองที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน แต่สามารถจัดการอย่างถูกต้องเพียง ๗.๘๘ ล้านตันโดยในป ี
 พ.ศ. ๒๕๕๘ มีขยะตกค้างมากถึง ๓๐.๔๙ ล้านตัน และ ๖) ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนและพ้ืนที่สูง 

(๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากปรากฎการณ์เอลนินโญ่ (ภัยแล้ง) และ 
ลานินญ่า (อุทกภัย วาตภัย) ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยขนาดใหญ่บ่อยครั้งและมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ชุมชนเมืองและวิถีการด ารงชีวิต 
ของประชาชน 

(๕) สังคมผู้สูงอายุ  ปัจจุบันประเทศไทยก าลั งก้าวเข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุ  และใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยพ้ืนที่ภาคเหนือจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าภาคอ่ืนๆ 
๑๐ ปี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค 
ได้แก่ รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณประเทศ การจ้างงาน ผลิตภาพของ
แรงงาน ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลง และระดับจุลภาค ได้แก่ ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพที่ขยายเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันท าให้ขาดก าลังแรงงาน 
โดยเฉพาะในภาคเกษตร ส่งผลต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวและการหลบหนีเข้าเมือง 

(๖) การเปลี่ยนแปลงสู่ความม่ันคงรูปแบบใหม่ กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร เทคโนโลยี อาหาร และพลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมในประเทศที่เพ่ิม
และรุนแรงขึ้น การโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์มีแนวโน้มจะเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากการก าหนดมาตรการป้องกันท าได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีความเป็นไปได้
ที่การโจมตีทางไซเบอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิการรบในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองที่ขยายตัว 
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อย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งรีบ แข่งขัน มุ่งวัตถุนิยม มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
มีความเสี่ยงน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น 

(๗) ปัญหายาเสพติด ประเทศไทยเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน จากการเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายแดนฝั่งไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาศัยช่องทางพ้ืนที่ชายแดนในการลักลอบขนส่ง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรง
และซับซ้อนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญ โดยภาครัฐ
ได้ด าเนินการแก้ไขด้วยมาตรการปราบปรามเพ่ือลดอุปทานยาเสพติด มาตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง แต่พบว่าอุปทานหรือปริมาณยาเสพติดในประเทศยังไม่ลดลง 
รวมทั้งการจับกุมกระท าได้ยากขึ้น เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดองค์กร 
รูปแบบ และวิธีการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ด้วย อาทิ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๘) สถานการณ์ชายแดน พ้ืนที่ชายแดนที่ห่างไกลศูนย์กลางอ านาจรัฐมีสภาพ
ทุรกันดารจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความมั่นคง หลายปัญหามีแนวโน้มขยายตัวเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดชั้นใน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ความขัดแย้งตามแนวชายแดน ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน การขยายของชุมชนตาม
แนวชายแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การค้าอาวุธสงคราม การก าหนดสถานะบุคคล ยาเสพติด แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตแดนที่ส่งผลกระทบให้เกิด 
สาธารณภัยขนาดใหญ่ โรคระบาดตามแนวชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ ความขัดแย้งในกลุ่มประมงชายฝั่ง 
กับประมงน้ าลึก การลักลอบและค้าน้ ามันเถื่อน การขาดบริการพ้ืนฐานต่างๆ และปัญหาชนชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยท ากินกระจัดกระจายอยู่ 

(๙) แรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศรอบบ้านมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยต้องสร้างสมดุลในการรักษา
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ และได้ก าหนดมาตรการให้แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งหาแนวทางในการติดตามการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน อย่างไรก็ตามยังพบว่าแรงงานต่างด้าวและขบวนการลักลอบขนแรงงานยังคงหลบหนีเข้าเมือง
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจ านวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไข
และการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้วิธีการลักลอบเข้าเมืองเพ่ือท างานผ่านนายหน้าหรือผ่านเครือญาติที่อยู่
ในประเทศ จนท าให้บางส่วนถูกหลอกลวง น าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงาน นอกจากนี้ พบว่า 
คนต่างด้าวบางส่วนเข้ามาถูกต้องแต่กลับมาประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวท า ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
และส่งผลกระทบต่อการแย่งอาชีพคนไทย 
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๒) สถานการณ์ความม่ันคงในประเทศเชิงพื้นที ่
(๑) ภาคเหนือ    

- พื้นที่ชายแดน มีสภาพภูมิประเทศที่ห่างไกลศูนย์กลางอ านาจรัฐ และติดต่อกับ
ประเทศรอบบ้านเป็นแนวยาว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง
และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย การค้าอาวุธสงคราม การลักลอบส่งออก
รถยนต์ที่ถูกโจรกรรม การขยายตัวพ้ืนที่ชุมชนชายแดน โรคติดต่อชายแดนระหว่างประเทศที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ และปัญหาการเข้าถึงบริการของภาครัฐในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม  

- พื้นที่ชั้นใน ส่วนใหญ่เป็นป่าอนุรักษ์และป่าสงวนซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า จึงเป็นเหตุให้
เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง นอกจากนี้
ยังประสบกับปัญหาหมอกควันที่ก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกทางสังคมเพ่ิมขึ้นจากหลายสาเหตุ อาท ิ
การแย่งชิงทรัพยากรในพ้ืนที่ ความเห็นต่างทางการเมือง และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 

- ปัญหาชาวเขาและชุมชนบนพื้นที่สูง ชาวเขาและชุมชนบนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือ
ยังมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงและเรื่องยาเสพติด ประชากรชาวเขาบางพ้ืนที่ยังมีอัตราการเกิดสูง การอพยพ
เข้ามาจากนอกพ้ืนที่และนอกประเทศ พบว่าชาวเขาร้อยละ ๔๓.๒ ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ในขณะเดียวกัน 
ยังด ารงชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติ เช่น การท าการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบดั้งเดิม ส่งผลต่อการใช้ที่ดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องและสิ้นเปลือง รวมทั้งการจัดตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างกระจัดกระจายในพื้นที่อนุรักษ์ ห่างไกล 
ทุรกันดาร และการคมนาคมที่ไม่สะดวก จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ส่งผล
ให้ตกอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ยากจน ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอย่างรวดเร็วไปสู่ความทันสมัย
ในเชิงวัตถุนิยม ท าให้ชาวเขาและชุมชนบนพ้ืนที่สูงปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและขาดภูมิคุ้มกันทีเ่พียงพอในการด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมด้ังเดิม  

 

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- พื้นที่ชายแดน ประสบปัญหาส าคัญ คือ เส้นเขตแดนไม่ชัดเจน โดยเฉพาะจาก

การเปลี่ยนแปลงของเกาะดอนในแม่น้ าโขง การขยายของชุมชนตามแนวชายแดน การลักลอบขนยาเสพติด 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง จากประเทศรอบบ้านและประเทศเพ่ือนบ้าน  

- พื้นที่ชั้นใน ประสบปัญหาส าคัญ คือ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ในหลายพ้ืนที่ อาทิ การบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พะยูงเพ่ือส่งออก การบุกรุก
แหล่งน้ า ปัญหายาเสพติดที่เป็นแหล่งพักยาน าเข้าจากพ้ืนที่ชายแดน ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาสาธารณภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และ
ความเห็นต่างทางการเมือง  
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(๓) ภาคกลาง 
- พื้นที่ชายแดน ประสบปัญหาส าคัญ คือ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย โดยเฉพาะภัยน้ าท่วมและภัยแล้ง 
- พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ประสบปัญหาส าคัญ คือ การกัดเซาะพ้ืนที่

ชายฝั่ง การพังทลายของดินบริเวณชายฝั่ง การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน การแย่งชิงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ความขัดแย้งเนื่องจากความเห็น
ต่างทางการเมือง และปัญหายาเสพติด 

- พื้นที่ช้ันใน ประสบปัญหาส าคัญ คือ ยาเสพติดกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าเมือง การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือประกอบอาชีพ การไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ปัญหาขยะ 
และการบริหารจัดการน้ า  

(๔) ภาคใต ้  
- พื้นที่ชายแดน ประสบปัญหาส าคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของเส้นแนวเขตแดน 

จนท าให้เกิดปัญหาการลักลอบข้ามแดน และปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี เป็นต้น 
- พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ประสบปัญหาส าคัญ คือ แรงงานต่างด้าว 

ผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการประมง การท าประมงรุกล้ าน่านน้ าไทย การค้าน้ ามันและสินค้าหนีภาษี 
การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝั่ง การแสวงหา
ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอยางขาดความรับผิดชอบและขาดการควบคุมจัดการ ก่อใหเกิด
ความขัดแยงทางสังคม เชน ความขัดแย้งในธุรกิจเอกชน ในชุมชนท้องถิ่น ที่ส าคัญยังพบปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจังหวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ ยว  ตลอดจนปัญหาสาธารณภัย 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- พื้นที่ชั้นใน  ประสบปัญหาส าคัญ คือ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง  
ยาเสพติด โดยเฉพาะพืชกระท่อม ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ อาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสาธารณภัย 

- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพ้ืนที่เฉพาะที่มีสถานการณ์ความรุนแรง 
ละเอียดอ่อน และยังคงเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบความมั่นคงอย่างยิ่ง 

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงและแนวโน้ม 
จากการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศโดยรวม

และเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งจากการประเมินการด าเนินงานและข้อจ ากัดของการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  
เป็นที่ประจักษ์ว่า ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเผชิญทั้งภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบเก่า และ 
ภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ ที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกัน 
ในทุกมิติ ส่งผลให้การด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติในระยะต่อไปต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ
แนวโน้ม ดังนี้ 
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๓.๒.๑ ความยากจนและความเหลื่อมล้ า เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของคน ชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย เนื่องจากคนจนส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๖ อยู่ใน
พ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง โดยสาเหตุ
พ้ืนฐานความยากจนมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ าในเรี่องการกระจายโอกาส การพัฒนาที่ ไม่ทั่วถึง  
การด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ขาดข้อมูล องค์ความรู้ และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  
ความเหลื่อมล้ าในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกับดักไปสู่ภัยคุกคาม
ความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในปัจจุบัน ความเสี่ยงดังกล่าว มีแนวโน้ม 
จะได้รับการแก้ไขปัญหาชัดเจนมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ โดยความยากจนมีแนวโน้มลดลง 
แต่ความเหลื่อมล้ ายังคงเป็นปัญหา ระยะต่อไปจะมีการมุ่งเป้าหมายไปสู่การแก้ไขปัญหาคนจนส่วนใหญ่ 
ของประเทศในพ้ืนที่เป้าหมาย พร้อมกับแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เป็นกับดักของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็น
โอกาสส าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

 

๓.๒.๒ การขาดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต เป็นความเสี่ยงซึ่งเป็นผลมาจากการประสบกับ 
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน รวดเร็ว และรุนแรงขึ้น อาทิ ความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรระหว่างรัฐและประชาชน ทรัพยากรดินทีเ่สื่อมโทรมข้ันวิกฤตจากการใช้ประโยชน์มายาวนานแต่ขาด
การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยรุนแรง
และบ่อยครั้ง ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท าลายและเสื่อมโทรมลง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ทรัพยากรน้ า ทั้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคขาดแคลนเนื่องจากข้อจ ากัดในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
รวมทั้งสถานการณ์และบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของเทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ ท าให้
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง มีความเสี่ยงในการก้าวทันและรับมือกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการขาดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต ความเสี่ยงดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะไปส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของคน ชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงโดยตรง ในขณะที่ความพร้อม
ในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นของคนและชุมชนยังมีข้อจ ากัด จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่สอดคล้อง ก้าวทัน 
และรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว 

 

๓.๒.๓ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม  เป็นความเสี่ยง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงด้วยโครงสร้างประชากรของประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมผู้สูงอายุทีส่่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน และก าลังการผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ในขณะเดียวกัน สังคมไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย
มากขึ้น จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมือง การเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตไปสู่สังคมวัตถุนิยม และการเข้าสู่
สังคมการสื่อสาร ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ความเสี่ยงดังกล่าว  
มีแนวโน้มที่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงจะได้รับผลกระทบ
โดยตรง จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชน 
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๓.๒.๔ การบริหารจัดการงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ เป็นความเสี่ยงในการขับเคลื่อน

งานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมที่มีเป้าหมายยึดประชาชน

และพ้ืนที่ความมั่นคงเป็นจุดมุ่งหมายร่วมในการด าเนินงาน เครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนงานยังไม่มี

ประสิทธิภาพพอ กฎระเบียบบางประการล้าสมัย ไม่สอดคล้อง และขัดกัน ฐานข้อมูลโดยรวมทั้งในระดับประเทศ

และในระดับพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน บุคลากรปฏิบัติงานยังมีความรู้ความเข้าใจ 

ที่จ ากัด และยังมีช่องว่างในการปฏิบัติระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ความเสี่ยงดังกล่าว มีแนวโน้ม 

ที่การขับเคลื่อนงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงจะต้องเผชิญ และหาหนทางแก้ไข โดยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น 

ในการบูรณาการท างานร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง  

การมีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยน เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันทุกด้านในลักษณะประชารัฐ ที่ส าคัญ คือ สังคมไทยมุ่งยึด

กรอบท างานบนพ้ืนฐานของศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

๔. แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๔.๑ กรอบแนวคิด  

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

ยึดแนวพระราชด าริการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์แนวทาง

ด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชาเป็นกรอบการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา

ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีกรอบแนวคิดการด าเนินงาน ดังนี้  

๔.๑.๑ การปรับกระบวนความคิด มุ่งเน้นให้คนมีมุมมองและจุดมุ่งหมายร่วมในการด าเนินงาน 

โดยมีแนวคิด ทัศนคติที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ตระหนักถึงความสมดุลมั่นคงยั่งยืนของการพัฒนา 

ทุกมิติ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครอง และความม่ันคงของประเทศ 

๔.๑.๒ การด าเนินงานโดยยึดพื้นที่ เป้ าหมายเป็นหลัก โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้พ้ืนที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงหรือมีเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ปัญหาความมั่นคง 

มีการประเมินและจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ มุ่งพัฒนาคนและพ้ืนที่ไปพร้อมกัน 

๔.๑.๓ การบูรณาการงานการพัฒนาและงานความม่ันคง ทั้งงานพัฒนาและงานความมั่นคง

อย่างเป็นองค์รวมทุกมิติ ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพในทุกระดับ 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาความมั่นคงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และ

สามารถปรับตัวให้รอดพ้นวิกฤติความมั่นคงต่างๆ ได้ 
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๔.๑.๔ การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ผนึกก าลังร่วมกันตามแนวทางพัฒนาประชารัฐ  

ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ในทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคง 

อย่างเป็นรูปธรรม  
 

๔.๒ วิสัยทัศน์ 

“คน ชมุชน และพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนา มจีิตส านึกความมั่นคง มภีูมิคุ้มกัน 

สามัคคีปรองดอง สามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน  

เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และประโยชน์สุขของประชาชน” 
 

๔.๓ วัตถุประสงค์ 

๔.๓.๑ เพ่ือน้อมน าศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ

เสริมความม่ันคง 

๔.๓.๒ เพ่ือพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายให้ มีโครงสร้าง

ประชากรที่เหมาะสม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย มีจิตส านึกด้านความมั่นคง พ่ึงตนเองได้ รวมทั้ง 

มีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตพร้อมเผชิญปัญหา ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลง  

๔.๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน 

พร้อมกับจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 

๔.๓.๔ เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคง การจัดการโดยสันติวิธี  

ไปพร้อมกับการน านวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๔.๓.๕ เพ่ือเสริมสร้างฐานความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศน์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

๔.๓ .๖  เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือ เสริมความมั่นคงของชาติ 

มีการบูรณาการให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในทุกระดับ 

๔.๔ พื้นที่เป้าหมาย 

๔.๔.๑ พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ คือ พ้ืนที่ที่มีปัญหาความมั่นคง 

หรือพ้ืนที่ทีมี่เงื่อนไขของปัญหาความม่ันคง หรือพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง โดยมีขอบเขตพ้ืนที่

ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ครอบคลุมพ้ืนที่

จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง 
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๔.๔.๒ หลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดล าดับความส าคัญพื้นที่เป้าหมาย ให้มีการจ าแนกพ้ืนที่

เป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ออกเป็น ๑) พ้ืนที่เป้าหมาย 

ที่จังหวัดประกาศ ๒) พ้ืนที่ โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  และ ๓) พ้ืนที่ เป้าหมายอ่ืนๆ  

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) พื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศ การด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ประกาศการจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่  ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความม่ันคง

จังหวัดที่มีหน่วยงานด้านการพัฒนา หน่วยงานด้านความม่ันคงในระดับพื้นที่ ร่วมกับกองอ านวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ

ภาคเอกชน โดยแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและภูมิภาค ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการจัดท า

แผนและค าของบประมาณประจ าปี รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้ กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน

ในพ้ืนที่ได้รับทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนการด าเนินงานในเชิงบูรณาการแผนงานของ

หน่วยงานภาครัฐ   

การจัดล าดับความส าคัญในแต่ละพ้ืนที่  ทั้งในระดับต าบลหรือระดับหมู่บ้าน  ให้ใช้

หลักเกณฑ์การพิจารณา ๕ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ๑) ขนาดของพ้ืนที่ที่มีปัญหา ๒) ความรุนแรงและความซับซ้อน

ของปัญหา ๓) ความยากง่ายต่อการแก้ปัญหา ๔) ผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ๕) ความตระหนักรู้ของ

ประชาชนในจังหวัดที่มีต่อปัญหา  
 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

ประเภทพื้นที่ ผู้ด าเนินการ 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับ

ความส าคัญพื้นที่เป้าหมาย 
การด าเนินการ 

พ้ืนที่ เป้าหมายที่
จังหวัดประกาศ 

คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนงานด้านความมั่นคง
จังหวัด ที่ มีหน่ วยงาน
ด้ านการพั ฒ นาและ
หน่ วยงานด้ านความ
มั่ น คงในระดั บ พ้ื นที่
ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด 
ผู้แทนจากภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน 

 ขนาดของพ้ืนที่ที่มปีัญหา  
 ความรุนแรงของปัญหา  
 ความย าก ง่ าย ต่ อ ก าร

แก้ปัญหา  
 ผลกระทบด้านต่างๆ  
 ค ว าม ต ระห นั ก รู้ ข อ ง

ประชาชนในจังหวัดที่มี
ต่อปัญหา 

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประกาศการจัดล าดับความส าคัญ
ของพ้ื นที่  แจ้ งให้ หน่ วยงาน
ภาครั ฐในระดั บจั งหวัดและ
ภูมิภาค ได้รับทราบล่วงหน้าก่อน
ก ารจั ด ท าแ ผ น แ ล ะค า ข อ
งบประมาณประจ าปี  รวมทั้ ง
เผยแพร่ข้อมูลให้ กลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ 
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๒) พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.) เป็นพ้ืนที่ที่วิเคราะห์
และจัดล าดับความส าคัญเป็นล าดับแรก ว่ามีความเสี่ยง ต้องเร่งแก้ปัญหา เพราะหากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงสูง โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่  ร่วมกับจังหวัด 
กอ.รมน.จังหวัด กอ.รมน.ภาค และกองก าลังป้องกันชายแดน น าเสนอผ่านตามขั้นตอนระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  ได้แก่ ๑) ขนาดของพ้ืนที่ที่มีปัญหา  
๒) ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา ๓) ความยากง่ายต่อการแก้ปัญหา ๔) ผลกระทบด้านต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น และ ๕) ความตระหนักรู้ของประชาชนในพื้นท่ีที่มีต่อปัญหา   

 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เป้าหมาย 
 

ประเภทพื้นที่ ผู้ด าเนินการ 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับ

ความส าคัญพื้นที่เป้าหมาย 
การด าเนินการ 

พ้ื น ที่ โค ร งก า ร
พัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ 
(โครงการ พมพ.) 

คณะกรรมการพัฒนา
เพ่ือความมั่นคงในระดับ
พ้ืนที่  (พมพ.) ร่วมกับ
จังหวัด กอ.รมน.จังหวัด  
กอ.รมน.ภาค และกอง
ก าลังป้องกันชายแดน 

 ขนาดของพ้ืนที่ที่มีปัญหา  
 ความรุนแรงของปัญหา  
 ความ ยาก ง่ าย ต่ อ ก าร

แก้ปัญหา  
 ผลกระทบด้านต่างๆ  
 ค ว าม ต ระห นั ก รู้ ข อ ง

ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อ
ปัญหา 

พมพ.ภาค น าเสนอตามขั้นตอน
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่ าด้ วยการพั ฒ นาเพ่ื อเสริ ม 
ความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๓) พื้นที่เป้าหมายอ่ืน ที่มีการน าเสนอผ่านกลไกตามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ในการด าเนินการ 

๔.๕ เป้าหมายการด าเนินงาน 

การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติเป็นการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ประสานเชื่อมโยงกับ
การด าเนินงานระดับกระทรวง/กรม มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ภัยคุกคาม สภาพพ้ืนที่  และบริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ จึงก าหนด
เป้าหมายด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๕.๑ พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงได้น้อมน าศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ขยายผลโครงการพระราชด าริสู่ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต สืบสานเรียนรู้และขยายผลศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานสู่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ พร้อมไปกับสร้างแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณท์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามภูมิสังคม 
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๔.๕.๒ คน ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีจิตส านึกด้านความมั่นคง ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ให้
พออยู่พอกิน มีโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและองค์ความรู้ต่างๆ ในการด ารงชีวิต พ่ึงตนเองได้  และ 
มีภูมิคุ้มกัน มีการจัดระเบียบและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ  

๔.๕.๓ พ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และพ้ืนที่สูง มีการจัดระบบการป้องกันและพัฒนา
เพ่ือจัดระเบียบ ดังนี้  

๑) พื้นที่ชายแดน ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาความมั่นคงได้รับการจัดระเบียบ 
ในลักษณะการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ มีการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริในการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงตามแนวชายแดน จัดระบบและระเบียบประชากรและชุมชน เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองและ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสัญจรข้ามแดน และเร่งรัดการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน 

๒) พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง มีการจัดระเบียบพ้ืนที่ เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน และ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยใช้การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ระบบ กลไกการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยในทะเล และการสัญจรข้ามแดนมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการใช้ประโยชน์ทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓) พื้นที่สูง มีการจัดระเบียบ พัฒนาคน ชุมชนบนพ้ืนที่สูงตามแนวพระราชด าริ บุคคล
บนพื้นที่สูงได้รับการส ารวจ ตรวจสอบ และพิจารณาให้สัญชาติไทยเร็วยิ่งขึ้น เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความรัก
และหวงแหนแผ่นดินไทย รวมทั้งมีการจัดระเบียบการจัดตั้งถิ่นฐาน เพ่ือให้คนบนพ้ืนที่สูงได้รับการพัฒนา 
ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.๕.๔ หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีองคค์วามรู้และความเข้าใจด้านการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคง สามารถน านวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถใช้แนวทางสันติวิธี กระบวนการยุติธรรมชุมชน มาจัดการความขัดแย้ง สนับสนุน 
การด าเนินงานเพื่อเสริมความม่ันคง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง 

๔.๕.๕ คน ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ  
มีการจัดตั้งถิ่นฐานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมไปกับการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และก าหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการป้องกันรักษาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 

๔.๕.๖ จังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้าน ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น  
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท และบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้านบนพ้ืนฐานของ
กระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก 
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๔.๕.๗ การบริหารจัดการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ บุคลากรในพ้ืนที่การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์
และแผนที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการบริหาร การวางแผน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และมีตัวชี้วัดร่วมที่ชัดเจน 
ในการด าเนินงานทุกระดับ เกิดการบูรณาการและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
 

๔.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์   
๔.๖.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสืบสานเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาด้วย

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์  
๑) ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน  และผลส าเร็จของโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าไปขยายผลสู่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้เป็นแบบอย่างใน 
การปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

๒) ด าเนินการตามแนวพระราชด าริการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ และน าไป
ขยายผลสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือความมั่นคงอ่ืนๆ ตามภูมิสังคม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

๓) ประสานการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชามาขยายผล สนับสนุนคนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย
ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

๔) สร้างแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สานสมดุลน้ า ดิน ป่าและวิถีการด ารงชีวิต  
ในลักษณะพิพิธภัณท์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามภูมิสังคมและส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความส าเร็จ 
ในการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้และสืบสานขยายผลพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่เป้าหมาย  

 

๔.๖.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน 
ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย  

กลยุทธ์  
๑) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและองค์ความรู้ต่างๆ จัดบริการการศึกษา 

บริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการสังคมต่างๆ ให้กับคนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพ้ืนที่
ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และพ้ืนที่สูง อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในโอกาส 
การเข้าถึงบริการ 

๒) พัฒนาความเป็นอยู่ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้พออยู่ พอกิน สามารถพ่ึงตนเอง
ได ้โดยเร่งพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการด ารงชีวิตให้เพียงพอทั้งการเกษตร การอุปโภค และบริโภค 

๓) ด าเนินการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน และจัดท าแผนชุมชนและต าบล เสริมสร้าง
จิตส านึกด้านความมั่นคงและการเป็นพลเมืองที่ดี โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
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และประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ วางแผนโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม 
ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนและระบบสหกรณ์ 

๔) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการต่อยอดการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งขึ้น  
สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  ให้ผลักดันการพัฒนาจากภายในชุมชนเอง และสนับสนุนให้เกิด 
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาจิตส านึก
ร่วมกัน ในลักษณะของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย เพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาและป้องกันความมั่นคง
ปลอดภัยในชุมชน 

๕) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

๖) ด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 
ในรูปแบบโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ (โครงการ พมพ.) เพ่ือด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกัน
ปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นท่ี 

๗) สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับภัยพิบัติให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้และพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การป้องกัน การเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตลอดจนการถอดบทเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต 

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศักยภาพ ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

๔.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่

ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง  

กลยุทธ์  
๑) พื้นที่ชายแดน  

(๑) ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริที่พระราชทานให้ไว้ในการเสริมสร้างความมั่นคง
ตามแนวชายแดน เช่น การจัดระเบียบและพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายชายแดนและพ้ืนที่สูง โครงการหมู่บ้าน  
ยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น  

(๒) เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้ประชาชนมีความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัยท ากิน ได้รับการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ ให้พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการได้รับบริการสังคมพ้ืนฐานต่างๆ 

(๓) จัดระบบและระเบียบประชากรและชุมชนพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือการพัฒนาและ
ป้องกันภัยคุกคาม โดยพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานประชากรและการปกครองให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน พัฒนาจิตส านึก
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ร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพลังประชาชนด้านความมั่นคง 
ทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัครเดิม เช่น อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
(อพป.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ฯลฯ 

(๔) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชน โดยพัฒนาระบบ 
การสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ปัญหา พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยใน หมู่บ้าน และ
เสริมสร้างองค์ความรู้และมีการฝึกการปฏิบัติการในการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 

(๕) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสัญจรข้ามแดน เพื่อควบคุมการลักลอบเข้าเมือง 
การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ 

(๖) ด าเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้านด้วยกลไก
เจรจาระดับทวิภาคี 

(๗) ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคาม
ความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ (โครงการ พมพ.) เพ่ือด าเนินงานเชิงรุก 
ในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่  

(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนครอบคลุม
พ้ืนที่ชายแดนทั้งหมดที่มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันให้เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน 
และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ  

 

๒) พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง  
(๑) จัดระบบและระเบียบประชากรทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ

เกาะแก่ง โดยพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานประชากรและการปกครองให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และเสริมสร้างความร่วมมือ 
จิตส านึกร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มพลังมวลชน
และอาสาสมัครด้านความม่ันคง  

(๒) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง โดยพัฒนาระบบการสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ปัญหา เสริมสร้างความรู้
และมีการฝึกการปฏิบัติในการป้องกันภัย 

(๓) พัฒนาระบบสัญจรข้ามแดนทางทะเลเพ่ือควบคุมการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ 
ยาเสพติด การกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การค้าน้ ามันเถื่อน และอาชญากรรมข้ามชาติ 

(๔) จัดระเบียบพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคาม
ความม่ันคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ (โครงการ พมพ.) เพ่ือด าเนินงานเชิงรุก
ในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่ 

(๕) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเกาะ
แก่ง ให้มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาโดยรวม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด และ
สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
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๓) ชุมชนพื้นที่สูง  
(๑) พัฒนาชาวเขาและชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชด าริ ทั้งในด้านมนุษยธรรม

โดยพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนบนพ้ืนที่สูง ให้มีทางเลือกทางอาชีพที่เหมาะสม การจัดถิ่นฐาน
ที่อยู่อาศัยท ากินตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า การท าการเกษตรที่ถูกต้อง การปลูกพืชทดแทนฝิ่น
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาป่า และการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง 

(๒) จัดระเบียบชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยรวบรวมชุมชนที่กระจัดกระจายในพ้ืนที่ 
ที่มีแนวโน้มปัญหาความมั่นคงมารวมกันจัดตั้งถิ่นฐานถาวรตามแนวพระราชด าริ ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
และโครงการเกษตรที่สูงหรือหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ 

(๓) พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนบนพื้นที่สูงให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคม กระจายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข จัดศูนย์ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือลดปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส และ 
ความเหลื่อมล้ า 

(๔) เร่งส ารวจและพิจารณาก าหนดสถานะบุคคลบนพ้ืนที่สูงเพ่ือป้องกันการสัญจร 
ข้ามแดนและปัญหาด้านความมั่นคง 

(๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้คนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงเข้ามา 
มีบทบาทและส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง พิทักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(๖) จัดระเบียบชุมชนพ้ืนที่สูง ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
ในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ (โครงการ พมพ.) เพ่ือด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกัน
ปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นท่ี 

(๗) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่บูรณาการ
ร่วมกัน สอดคล้องกับแผนด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศโดยรวม เพ่ือจัดระเบียบการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สูงให้ครอบคลุมทั้งหมด 

๔.๖.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง  
กลยุทธ์  
๑) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ

เสริมความมั่นคงของชาติ ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และระดับปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรอบรู้ 
ในกระบวนการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ เพ่ือการเป็นบุคลากรมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาคน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และประชาชน ให้มีความรู้ ทักษะ ศักยภาพ ควบคู่กับการมีจิตสาธารณะ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยี เพ่ือช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และรู้เท่าทันโลก ที่สอดรับ
บริบทใหม่ของสถานการณ์ความมั่นคง และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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๓) ด าเนินการจัดตั้งพัฒนา ขยายผล แหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง
ในพ้ืนที่เป้าหมายตามภูมิสังคมแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา ขยายผล และต่อยอด ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔) สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีหลักสูตร
การเสริมสร้างจิตส านึกร่วมกันในการรักษาสถาบันหลักของชาติ การเป็นพลเมืองไทยที่ดี และการรักษาความมั่นคง
ของชาติ 

๕) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการต่างๆ ด าเนินการศึกษาวิจัย 
พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

๖) ด าเนินการศึกษา และพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทุกด้าน
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งมีการจัดท า Big Data ร่วมกัน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีและ
ภาพถ่ายดาวเทียม  

๗) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตามภูมิสังคมอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยลด
ปัญหาที่เป็นเงื่อนไขความมั่นคงและความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือ  
การพัฒนาสังคมที่ก้าวทันกับบริบทใหม่ของสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

๔.๖.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงด้วยมิติวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี  

กลยุทธ์  
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการความรู้  พัฒนา 

อย่างเป็นระบบ ก้าวทัน รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งป้องกันความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในสังคม  

๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคมและผู้น าท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการเข้ามามีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยเฉพาะด้านอุดมการณ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

๓) ส่ งเสริมการด าเนินการตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์อยู่ ร่วมกั นอย่างสันติ  
โดยมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายที่เสมอภาคเป็นธรรม พร้อมไปกับสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมการเรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกระบวนการยุติธรรมในสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา  
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กลุ่มนักการศึกษา และสื่อมวลชน เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย สามารถน าไปใช้
ในการครองตน และเผยแพร่ ขยายผลเพ่ิมข้ึน 

๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
และท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
คนในพ้ืนที่ เพ่ือให้คนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ  
เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและลดความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ย วชาญในกระบวนการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรม 

๔.๖.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างฐานความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลมั่นคง  

กลยุทธ์  
๑) อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และแหล่งต้นน้ า

ล าธารตามแนวพระราชด าริในพ้ืนที่เป้าหมาย จากต้นน้ าถึงปลายน้ า มุ่งเสริมสร้าง ปลูกจิตส านึกให้เห็น
ความส าคัญของป่าและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางปลูกป่าในใจคน อาทิ  
การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ และสนับสนุนให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรแผนใหม่แก่ประชาชน  

๓) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการใช้วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือลดเงื่อนไขปัญหา 
ความขัดแย้ง และการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) มุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่เป้าหมายและรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ โดยส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างธนาคารอาหารชุมชนและฟาร์มตัวอย่างตามภูมิสังคม  

๕) ด าเนินการส ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและเร่งแก้ไขปัญหาการทับซ้อน 
แนวเขตที่ดินในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเร่งปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เพ่ือลดเงื่อนไข 
ที่น าไปสู่ความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๖) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างบูรณาการ โดยการสร้างความรู้  
ความเข้าใจในปัญหา การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการปรับสภาพพ้ืนที่ป้องกันและความพร้อมของ
เครื่องมืออุปกรณ์ และการประสานการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากับประเทศรอบบ้าน 

๗) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมข้ันวิกฤต และภัยธรรมชาติที่เกิดจาก
การชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการพัฒนา
ปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า และการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 

๘) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่าง
การอนุรักษ์และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่เป้าหมาย ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที ่

๙) ป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรของชาติทางทะเล โดยการพัฒนาการรับรู้
และความเข้าใจในคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ การพัฒนาองค์ความรู้
ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการคุ้มครองปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

๔.๖.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงและ

การพัฒนากับประเทศรอบบ้าน  

กลยุทธ์  
๑) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน  

ที่น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะการใช้ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับ
ท้องถิ่นมาใช้ในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนและชุมชนกับประเทศรอบบ้าน 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของภาคเอกชน สมาคมมิตรภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศรอบบ้าน
จากระดับประชาชนสู่รัฐบาล 

๓) เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในระดับพ้ืนที่กับประเทศ
รอบบ้าน เพ่ือมุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ในกรอบความร่วมมือ
ของประชาคมอาเซียน  

๔) ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้าน
ในด้านการพัฒนาสังคม ทั้งด้านการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 
รวมทั้งการค้าชายแดน และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

๕) จัดท าแผนบูรณาการความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับประเทศรอบบ้าน
ของหน่วยงานทั้งในประเทศ และระดับจังหวัด กับหน่วยงานราชการไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศรอบบ้าน  

 

๔.๖.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

กลยุทธ์  
๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กลไกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือ นพช. มอบหมายและสั่งการ 
๒) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยปรับปรุงการบริหารงานระดับพ้ืนที่ให้สอดรับ

กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน พัฒนาแผนงาน 
ให้การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐมีความรวดเร็ว ทันกับความต้องการของพ้ืนที่ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินการทุกระดับให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานให้มีทักษะความรู้และมีความเข้าใจ 
เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
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๓) ให้ความส าคัญและใช้บทบาทของหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยการก าหนดบทบาทและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะเครือข่ายให้เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 

๔) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน ที่เน้นผลลัพธ์

และผลกระทบอย่างชัดเจน 
๖) ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกัน  

ให้ใช้ได้กับความเป็นจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๕. แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่

เป้าหมายที่ก าหนด มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยการแปลง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติ อย่างเป็นขั้น เป็นตอน โดย ใช้  “แผน” เป็น เครื่องมือส าคัญ 

ในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

๕.๑ การน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

๕.๑.๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ 

ได้รับทราบและเข้าใจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจนตรงกัน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

๒) ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
ให้รับทราบถึงแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเจตนารมณ์ เป้าหมาย 
และแนวทางการด าเนินงาน ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) ประชาสัมพันธ์กับภาคเอกชน ประชาชน และผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างการยอมรับและ 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคน ชุมชน และพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง และเข้ามาช่วยผลักดันการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย 

 

๕.๑.๒ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
ให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแผนฯ จัดท าแผนงาน โครงการ รองรับการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๒) แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
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๕.๑.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณด าเนินงาน 

การด าเนินการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ 

ดังนี้ 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

๒) งบประมาณเชิงพื้นที่ (งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาภาคและพ้ืนที่) 

๓) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล

นคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

๔) งบประมาณเฉพาะเรื่อง เช่น งบประมาณ กปร. งบประมาณตามนโยบายพิเศษต่างๆ 

อาท ิงบประมาณตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

๕) งบประมาณอ่ืนๆ อาทิ งบประมาณภาคเอกชน งบประมาณความร่วมมือภาครัฐ – 

ภาคเอกชน และงบประมาณความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

๕.๒ กลไกบริหารงาน 

๕.๒.๑ ยึดกลไกบริหารงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม 

ความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  

๑) ระดับนโยบาย 

(๑) คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(นพช.) มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และ

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

นโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) เป็นหน่วยงานภายในส านักงานสภา

ความมั่นคงแห่งชาติท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ นพช. 

(๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

(อปพ.) มีรองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อ านวยการ

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ านวยการและประสาน 

การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) เป็นหน่วยงานภายในกองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ อปพ. 
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๒) ระดับภาค 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑ – ๔ 
(พมพ.ทภ. ๑ – ๔) โดยมีแม่ทัพภาคเป็นประธาน และมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑ – ๔ (สล.พมพ.ทภ. ๑ – ๔) ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ 
พมพ.ทภ. ๑ – ๔ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ – ๓ 
(พมพ.ทรภ. ๑ – ๓) โดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคเป็นประธาน และมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ – ๓ (สล.พมพ.ทรภ. ๑ – ๓) ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขานุการของ พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ และคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่กองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (พมพ.กปช.จต.) โดยมีผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็น
ประธาน และมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่กองบัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด (สล.พมพ.กปช.จต.) ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ พมพ.กปช.จต. 

 

๓) ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด คณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)  

๔) หน่วยงานร่วมด าเนินงาน  กระทรวง และกรมต่างๆ รวมทั้ งภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

 

๕) แนวทางการด าเนินงาน   
(๑) การขับเคลื่อนแผนฯ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันภายใต้กลไก

ส านักเลขานุการฯ ได้แก่ สล.นพช. สล.อปพ. และ สล.พมพ.ทภ. ๑ – ๔ / สล.พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ และ 
สล.พมพ.กปช.จต. เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีการบูรณาการและมีเอกภาพภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) การขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับจังหวัด มีการตรวจสอบแผนงานด้านการพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงจังหวัด และผลักดันให้มี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริม  
ความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด  

(๓) การบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด โดยต้องด าเนินการ 
ผ่าน อปพ. ก่อนเสนอ นพช. 
 

๕.๒.๒ ยึดกลไกบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑) หน่วยงานประสานหลัก มีหน้าทีป่ระสานงานกับหน่วยงานด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์

ของประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแผน  
ทั้งเป้าหมายการด าเนินงานและเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีหน้าที่ติดตาม รวบรวม และ
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  
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 ๒) หน่วยงานด าเนินการ มีหน้าที่ด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ ของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งมีหน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินการให้
หน่วยงานประสานหลักทราบ 

 

๕.๒.๓ ยึดกลไกตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

๕.๓ การติดตามประเมินผล 

๕.๓.๑ การติดตามผล 

๑) การรายงานผล 
- รายงานผลรอบหกเดือน และผลประจ าปี โดยให้ พมพ.ทภ. ๑ – ๔ / พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ 

/ และ พมพ.กปช.จต. รวบรวมส่ง อปพ. ก่อนน าเสนอ นพช.  
- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รายงานต่อ พมพ.ทภ. ๑ – ๔ 

/ พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ และ พมพ.กปช.จต. 
- หน่วยงานด าเนินการรายงานผลประจ าปีให้หน่วยงานประสานหลักรวบรวมส่ง 

อปพ. ก่อนน าเสนอ นพช. 
๒) การติดตามผลในภาพรวม ติดตามผลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน โดยให้ พมพ.ทภ. ๑ – ๔ / พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ / พมพ.กปช.จต. และหน่วยงานประสานหลัก
รายงานต่อ อปพ. และให้ อปพ. ก่อนเสนอ นพช. 

๓) การตรวจและติดตามผลเฉพาะกรณี การติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ส าคัญโดย 
สล.นพช. และ สล.อปพ. 

 

๕.๓.๒ การประเมินผล ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
ร่วมกับส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  กองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
โดยอาจด าเนินการในลักษณะของการนิเทศงานในทุกระดับ และการใช้งานศึกษา วิจัย  

 

๕.๓.๓ ตัวชี้วัดร่วม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าตัวชี้วัด
การด าเนินงานในภาพรวมร่วมกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยมุ่ งเน้นการวัดผลลัพธ์  และผลกระทบ 
ในการด าเนินงาน และส่งให้ สล.พมพ.ทภ. ๑ – ๔ / สล.พมพ.ทรภ. ๑ – ๓ / สล.พมพ.กปช.จต. และหน่วยงาน
ประสานหลัก เพ่ือน าไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล 

 
 



- ๒๗ - 
 

 

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

๖.๑ การให้ความส าคัญของรัฐบาลอย่างชัดเจน ด้วยการส่งเสริมงานการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริม 
ความมั่นคงของชาติที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง ทั้งการขับเคลื่อน การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้งาน
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงสามารถด าเนินไปได้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ พร้อมผนึกก าลัง 
ในการขับเคลื่อนแผน  

 

๖.๒ การมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงท่ีชัดเจนตรงกัน ด้วยการศึกษาวิจัย 
การถอดบทเรียนความส าเร็จที่ผ่านมา ประยุกต์อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหา และภูมิสังคม 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง พร้อมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

 

๖.๓ การมีเครือข่ายด าเนินการตามแผน ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่จนถึงระดับชาติ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม 
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

 

๖.๔ การขับเคลื่อนแผนด้วยตัวชี้ วัดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบูรณาการของ 
ทุกหน่วยงาน มีการจัดท าแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน  

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

 

 
 
 
 



 

ตารางประกอบการพิจารณาแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
และความเชื่อมโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง 

(๔ – ๖ – ๗ – ๘ – ๔) 
๔ กรอบแนวคิด (๔ ข้อ) 
 ๑) การปรับกระบวนความคิด      ๒) การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ  
 ๓) การบูรณาการงานการพัฒนาและงานความมั่นคง   ๔) การด าเนินงานโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นหลัก  
 

วิสัยทัศน์  

“คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนา มีจิตส านึกความมั่นคง  
มีภูมิคุ้มกนั สามัคคีปรองดอง สามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัย และประโยชน์สุขของประชาชน” 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๑ .  เพื่ อ น้ อม น า
ศาสตร์พระราชาและ
แนวพระราชด าริมา
เป็นแนวทางในการ
พั ฒ น าพื้ น ที่ เพื่ อ
เสริมความมั่นคง 

๑. พื้ นที่ พัฒนาเพื่ อเสริม
ความมั่นคงได้น้อมน าศาสตร์
พระราชาและแนวพระราชด าริ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคง ขยาย
ผลโครงการพระราชด าริสู่
ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย
เป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิต สืบสานเรียนรู้และขยาย
ผลศาสตร์พระราชาและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ยุทธศาสตร์การสืบสาน
เรียนรู้และขยายผลการ
พั ฒ น า ด้ ว ย ศ า ส ต ร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
(๔ กลยุทธ์) 

๑) ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และผลส าเร็จของโครงการ
พระราชด าริ น าไปขยายผลสู่ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย ให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสรมิความมัน่คงของชาติ 

๒) ด าเนินการตามแนวพระราชด าริการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และ
น าไปขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อความมั่นคงอื่นๆ ตามภูมิสังคม เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

๓) ประสานการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในภูมิภาคต่างๆ เพื่อน าองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชามาขยายผล 
สนับสนุนคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่ นคง ๑ .๑  การรั กษา 
ความสงบภายในประเทศ) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๑) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๒๙ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

หลั กการทรงงานสู่ กลุ่ ม 
เป้าหมายต่างๆ พร้อมไปกับ
สร้างแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ใน
ลักษณะพิพิธภัณท์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิตตามภูมิสังคม 

๔) สร้างแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สานสมดุลน้ า ดิน ป่าและวิถีการ
ด ารงชีวิต ในลักษณะพิพิธภัณท์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามภูมิสังคมและส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านที่ประสบความส าเร็จในการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสืบสานขยายผล
พัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

– ๒ ๕ ๖ ๔ ) (ยุ ท ธศาสตร์ ที่  ๕  
การเส ริ ม ส ร้ างค วาม มั่ น ค ง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 

๒. เพื่ อพั ฒนาคน
และคุณภาพชีวิ ต
ของคน ชุมชน และ
พื้นที่เป้าหมายให้มี
โครงสร้างประชากร
ที่เหมาะสม มีความ
เข้ ม แ ข็ ง  มั่ น ค ง 
ปลอดภัย มีจิตส านึก 
ด้ าน ความมั่ น ค ง 
พึ่งตนเองได้ รวมทั้ง
มีภูมิคุ้มกันในการ
ด ารง ชี วิ ต พ ร้ อ ม
เผ ชิญ ปั ญ หา ภั ย
คุ กคาม และการ
เปลี่ยนแปลง 

๒ . ค น  ชุ ม ช น ใน พื้ น ที่
เป้ าหมายมีจิตส านึ กด้ าน
ความมั่นคง ได้รับการพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้พออยู่พอกิน 
มีโอกาสในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานและองค์ความรู้ต่างๆ 
ในการด ารงชีวิต พึ่งตนเองได้ 
และมีภูมิคุ้มกัน มีการจัด
ระเบียบและพัฒนาโดยการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ศักยภาพและภูมิคุ้มกัน
ของคน ชุมชน และพื้นที่
เป้าหมาย  
 (๘ กลยุทธ์ ) 

๑) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและองค์ความรู้ต่างๆ จัดบริการ
การศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการสังคมต่างๆ ให้กับคนและชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และพื้นที่สูง อย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในโอกาสการเข้าถึงบริการ 

๒) พัฒนาความเป็นอยู่ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้พออยู่ พอกิน สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยเร่งพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการด ารงชีวิตให้เพียงพอทั้ ง
การเกษตร การอุปโภค และบริโภค 

๓) ด าเนินการจัดระเบียบการพัฒนาชุมชน วางแผนโครงสร้างประชากรที่
เหมาะสม และจัดท าแผนชุมชนและต าบล เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคง
และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและ
ประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ตลอดจนสนับสนุน 
การรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนและระบบสหกรณ์ 

๔) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการต่อยอดการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมให้
เข้มแข็งขึ้น  สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ี ให้ผลักดันการพัฒนาจากภายใน
ชุมชนเอง และสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยของคนในชุมชน รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาจิตส านึกร่วมกัน ในลักษณะของการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาและป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง, ๑.๒ การพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้ ง
ทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ / 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ 
ก ารพั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง
ศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์ / 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ 
การสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสังคม ๔.๒ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการทางสังคมอย่าง
ทั่วถึง ๔.๓ การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม) 
 



- ๓๐ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๕) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การปกครอง และการเสริมสร้างความมั่นคง 

๖) ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเง่ือนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคาม 
ความมั่นคงในรูปแบบโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อด าเนินงานเชิง
รุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนท่ี 

๗) สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับภัยพิบัติให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
ของแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้และพร้อม
รับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การป้องกัน การเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตลอดจน
การถอดบทเรียนมาใช้ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต 

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เข้ามามี
บทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

 

 

- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๕) 
- ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๓. เพื่ อเสริมสร้าง
ความร่ วมมื อด้ าน
ความมั่นคงและด้าน
การพัฒนากบัประเทศ
รอบบ้าน พร้อมกับ
จัดระบบป้องกันเพื่อ
จั ดระเบี ยบพื้ นที่
ชายแดน 

๓. พื้ นที่ ชายแดน ชายฝั่ ง
ทะเล เกาะแก่ง และพื้นที่สูง 
มีการจัดระบบการป้องกัน
และพัฒนาเพื่อจัดระเบียบ 
ดังนี้  
 

๑ ) พ้ื น ที่ ช ายแดน  ที่ มี
เง่ือนไขหรือแนวโน้มปัญหา
ความมั่ นคงได้ รับการจั ด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แ ล ะ ป้ อ งกั น เพื่ อ จั ด
ระเบี ยบพื้นที่ ชายแดน 
พื้นที่ ชายฝั่ งทะเลเกาะ
แก่ง และชุมชนพื้นที่สูง  
 (๒๐ กลยุทธ์) 
 

๑) พ้ืนที่ชายแดน (๘ ข้อ) 
(๑) ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริที่พระราชทานให้ไว้ในการเสริมสร้าง 

ความมั่นคงตามแนวชายแดน เช่น การจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายชายแดน
และพื้นที่สูง โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น  

(๒) เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้ประชาชนมี
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยท ากิน ได้รับการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ให้พออยู่พอกิน
และพึ่งตนเองได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการได้รับบริการสังคม
พื้นฐานต่างๆ 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง, ๑.๓ บูรณาการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่
เอื้อให้เกิดความมั่นคง ความมั่ง
คั่ งทางเศรษฐกิจ ป้องกันภั ย
คุกคามข้ามชาติ และคุณภาพ



- ๓๑ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

ระเบียบในลักษณะการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 
มีการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงตามแนวชายแดน 
จั ด ระบ บ แล ะ ระ เบี ย บ
ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ชุ ม ช น 
เสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง
และพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการสัญจรข้ามแดน 
และเร่งรัดการพัฒนาหมู่บ้าน
เป้าหมาย โดยใช้การบูรณา
การจากทุกภาคสว่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) จัดระบบและระเบียบประชากรและชุมชนพื้นที่ชายแดน เพื่อการพัฒนา
และป้องกันภัยคุกคาม โดยพัฒนาข้อมูลพื้นฐานประชากรและการปกครองให้สมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน พัฒนาจิตส านึกร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพลังประชาชนด้านความมั่นคง ทบทวนและพัฒนา
ประสิทธิภาพกลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัครเดิม เช่น อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
(อพป.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ฯลฯ 

(๔) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชน โดยพัฒนาระบบ 
การสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ปัญหา พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
ในหมู่บ้าน และเสริมสร้างองค์ความรู้และมีการฝึกการปฏิบัติการในการป้องกันภัย 
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

(๕) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสัญจรข้ามแดน เพื่อควบคุมการลักลอบเข้า
เมือง การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ 

(๖) ด าเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่กับประเทศรอบบ้านด้วย
กลไกเจรจาระดับทวิภาคี 

(๗) ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ที่มีเง่ือนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัย
คุกคามความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) 
เพื่อด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนท่ี  

(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนทั้งหมดที่มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันให้เอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
 

๒) พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลเกาะแก่ง (๕ ข้อ) 

ชีวิตของคนในชาติ, ๑.๔ การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์
ทางทรัพยากร ธรรมชาติ และ
ทางทะ เล , ๑ .๕  การบริห าร
จัดการความมั่นคงให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชน และร่วม
พัฒนาประเทศ/ ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๒ การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอย่างทั่ วถึ ง  
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๔) 
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 



- ๓๒ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๒) พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลและ
เกาะแก่ง มีการจัดระเบียบ
พื้นที่ เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน 
และรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล โดยใช้ 
ก ารบู รณ าก ารจ าก ทุ ก 
ภ าคส่ วน  ระบ บ  กล ไก 
การ ช่ วย เห ลื อ บ รร เท า 
สาธารณภัยในทะเล และ
ก า ร สั ญ จ ร ข้ า ม แ ด น มี 
การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักใน
การใช้ประโยชน์ทางทะเล
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) จัดระบบและระเบียบประชากรทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง โดยพัฒนาข้อมูลพื้นฐานประชากรและการปกครองให้สมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน และเสริมสร้างความร่วมมือ จิตส านึกร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัครด้านความมั่นคง  

(๒) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง โดยพัฒนาระบบการสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
ปัญหา เสริมสร้างความรู้และมีการฝึกการปฏิบัติในการป้องกันภัย 

(๓) พัฒนาระบบสัญจรข้ามแดนทางทะเลเพื่อควบคุมการลักลอบเข้าเมือง 
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 
การค้าน้ ามันเถื่อน และอาชญากรรมข้ามชาติ 

(๔) จัดระเบียบพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ที่มีเง่ือนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัย
คุกคามความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อ
ด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนท่ี 

(๕) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะ
แก่ง ให้มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาโดยรวม ครอบคลุม
พื้นที่ท้ังหมด และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ป้ อ งกั น
ประเทศ กระทรวงกลาโหม 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ค ว า ม มั่ น ค ง
แห่งชาติของไทยกับประเทศ
รอ บ บ้ าน  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  – 

๒๕๖๔) 
- แผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๔) 
- แผนความมั่นคงแหงชาติทาง
ทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

 



- ๓๓ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๓) พ้ืนที่สูง มีการจัดระเบียบ 
พัฒนาคน ชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามแนวพระราชด าริ บุคคล
บนพื้นที่สูงได้รับการส ารวจ 
ตรวจสอบ และพิจารณาให้
สั ญ ช าติ ไท ย เร็ ว ยิ่ งขึ้ น  
เกิ ดความรู้  ความเข้ าใจ  
มี ความรั กและหวงแหน
แผ่นดินไทย รวมทั้งมีการจัด
ระเบียบการจัดตั้ งถิ่นฐาน 
เพื่อให้คนบนพื้นที่สูงได้รับ
การพัฒนาความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๓) ชุมชนพื้นที่สูง (๗ ข้อ) 
(๑) พัฒนาชาวเขาและชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชด าริ ทั้งในด้าน

มนุษยธรรมโดยพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนบนพ้ืนท่ีสูง ให้มีทางเลือก
ทางอาชีพที่เหมาะสม การจัดถิ่นฐานที่อยู่อาศัยท ากินตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของ
คนและป่า การท าการเกษตรที่ถูกต้อง การปลูกพืชทดแทนฝิ่นและการแก้ไขปัญหายา
เสพติด การดูแลรักษาป่า และการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง 

(๒) จัดระเบียบชุมชนบนพื้นที่สูง โดยรวบรวมชุมชนที่กระจัดกระจายในพื้นที่ที่
มีแนวโน้มปัญหาความมั่นคงมารวมกันจัดตั้งถิ่นฐานถาวรตามแนวพระราชด าริ ใน
ลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการเกษตรที่สูงหรือหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ 

(๓) พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนบนพื้นที่สูงให้
สอดคล้องกับภูมิสังคม กระจายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา
และสาธารณสุข จัดศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูง เพื่อลดปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส และความเหลื่อมล้ า 

(๔) เร่งส ารวจและพิจารณาก าหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงเพื่อป้ องกัน 
การสัญจรข้ามแดนและปัญหาด้านความมั่นคง 

(๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้คนและชุมชนบนพื้นที่สูงเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง พิทักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๖) จัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง ที่มี เง่ือนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคาม 
ความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี เพื่อด าเนินงาน
เชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนท่ี 

(๗) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่บูรณา
การร่วมกัน สอดคล้องกับแผนด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อจัด
ระเบียบการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงให้ครอบคลุมทั้งหมด 
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วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๖. จังหวัดชายแดนไทยกับ
จั งหวัดชายแดนประเทศ 
รอบบ้าน ทั้งในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมื อที่ เข้ มแข็ ง  
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
มีบทบาท และบูรณาการ 
ก า รท า ง าน ร่ ว ม กั น ใน 
ก ารส่ ง เส ริ ม  ป ระ ส าน 
ความร่ วมมื อ และสร้ าง
ความสัมพันธ์กับประเทศ
รอบบ้ านบนพื้ นฐานของ
กระบวนความคิดในฐานะ
การเป็นพลเมืองโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคง
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า กั บ
ประเทศรอบบ้าน  
 (๕ กลยุทธ์) 
 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน ท่ีน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะการใช้
ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับท้องถิ่นมาใช้ในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขของคนและชุมชนกับประเทศรอบบ้าน 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของภาคเอกชน สมาคมมิตรภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่รัฐบาล 

๓) เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในระดับพื้นที่กับ
ประเทศรอบบ้าน เพื่อมุ่งขจัดเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่
ไว้วางใจระหว่างกัน ในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน  

๔) ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดน
ประเทศรอบบ้านในด้านการพัฒนาสังคม ท้ังด้านการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ด้าน
การศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการค้าชายแดน และการแก้ไขปัญหา
หมอกควันข้ามแดน 

๕) จัดท าแผนบูรณาการความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับประเทศ
รอบบ้านของหน่วยงานทั้งในประเทศ และระดับจังหวัด กับหน่วยงานราชการไทยที่
ตั้งอยู่ในประเทศรอบบ้าน 

- ร่ างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒ ๕ ๗ ๙ ) (ยุ ท ธศ าส ต ร์ ที่  ๑ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง , 

๑.๓ บูรณาการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศที่เอื้อให้เกิดความ
มั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และ
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๑๖) 
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยทุธศาสตร์ที่ 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 
- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อ
ป ร ะ ช า ค ม ก า ร เมื อ ง แ ล ะ 
ความ มั่ น ค งอาเซี ยน  (พ .ศ . 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
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วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ค ว า ม มั่ น ค ง
แห่งชาติของไทยกับประเทศ
รอ บ บ้ าน  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  – 

๒๕๖๔) 
๔. เพื่อขยายผลองค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
พื้นที่ เพื่อเสริมความ
มั่นคง การจัดการโดย
สันติวิธี ไปพร้อมกับ
การน านวัตกรรมมาใช้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๔. หน่วยงานของรัฐและทุก
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีองค์
ความรู้และความเข้าใจด้าน
การพัฒนาพื้นที่ เพื่ อเสริม
ความมั่ นคง สามารถน า
น วั ต ก ร รม ม า ใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถใช้
แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี 
กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
มาจั ดการความขั ดแย้ ง 
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
เสริมความมั่นคง การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ความรู้การพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคง  
(๗ กลยุทธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ท่ีด าเนินงานด้านการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และระดับ
ปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรอบรู้ ในกระบวนการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ เพื่อการเป็นบุคลากรมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาคน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์กรภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และประชาชน ให้มี
ความรู้ ทักษะ ศักยภาพควบคู่กับการมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และรู้เท่าทันโลก ที่สอดรับบริบทใหม่
ของสถานการณ์ความมั่นคง และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติ 

๓) ด าเนินการจัดตั้งพัฒนา ขยายผล แหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายตามภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนา ขยายผล และต่อ
ยอด ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔) สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ โดยให้
มีหลักสูตรการเสริมสร้างจิตส านึกร่วมกันในการรักษาสถาบันหลักของชาติ การเป็น
พลเมืองไทยท่ีดี และการรักษาความมั่นคงของชาติ 

๕) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการต่างๆ ด าเนินการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑.๑ การรักษา
ความสงบภายในประเทศ ๑.๒ 
การพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน
ประเทศ พร้อมรับมือกับภั ย
คุกคามทั้งทางทหาร และภัย
คุกคามอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ 
ก ารพั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ 
๑๕) 
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 



- ๓๖ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
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กลยุทธ์  
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๖) ด าเนินการศึกษา และพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสถานการณ์ความ
มั่นคงทุกด้านอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งมีการจัดท า 
Big Data ร่วมกัน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีและภาพถ่ายดาวเทียม 

๗) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตามภูมิสังคมอย่างเหมาะสม 
เพื่อช่วยลดปัญหาที่เป็นเง่ือนไขความมั่นคงและความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งสนับสนุน
ให้ เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ก้าวทันกับบริบทใหม่ของ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

การ เส ริ ม ส ร้ า งค วาม มั่ น ค ง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ค วาม มั่ น ค งด้ วย มิ ติ
วัฒนธรรม ภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี  
(๕ กลยุทธ์) 
 
 
 
 

 

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการความรู้ 
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ก้าวทัน รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งป้องกันความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในสังคม  

๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธี แก่เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม
และผู้น าท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะด้านอุดมการณ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

๓) ส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสนัติ 
โดยมีการช้ีแจงสร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายที่เสมอภาคเป็นธรรม พร้อมไป
กับสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมการเรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และกระบวนการยุติธรรมในสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน
องค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือในการจัดการ 
ความขัดแย้งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันดี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ๑.๒ การพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้ ง
ทางทหาร และภัยคุกคามอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสังคม ๔.๔ การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๒) 



- ๓๗ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา กลุ่มนักการศึกษา และสื่อมวลชน เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย สามารถน าไปใช้ในการครองตน และเผยแพร่ 
ขยายผลเพิ่มขึ้น 

๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนและท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี เพื่อให้คนเกิดความเข้าใจและ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ เกิดภูมิคุ้มกัน 
ที่ เข้มแข็งและลดความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ เช่ียวชาญ 
ในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรม 

- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 
 

๕. เพื่ อเสริมสร้าง
ฐานความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ งแวดล้ อม 
รักษาความสมดุ ล
ของระบบนิ เวศน์ 
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

๕ . ค น  ชุ ม ช น ใน พื้ น ที่
เป้ าหมายมี การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ มีการจัดตั้งถิ่น
ฐานตามแนวทางการอยู่
ร่วมกันของคนและป่า มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมไป
กับการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรดินเสื่ อมโทรม 
และก าหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ
ป้องกนัรักษาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ฐาน ความ มั่ น ค งขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่ อความ
สมดุลมั่นคง  
 (๙ กลยุทธ์) 

๑) อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรและพื้นที่ป่า และแหล่ง
ต้นน้ าล าธารตามแนวพระราชด าริในพื้นที่เป้าหมาย จากต้นน้ าถึงปลายน้ า โดยมุ่ง
เสริมสร้าง ปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของป่าและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาป่าตามแนวทางปลกูป่าในใจคน อาทิ การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 

๒) เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เห็น
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ และสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรแผนใหม่แก่ประชาชน  

๓) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการใช้วัฒนธรรมชุมชน เพื่อลดเง่ือนไขปัญหา
ความขัดแย้ง และการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) มุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่เป้าหมายและรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ โดยส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างธนาคารอาหารชุมชนหรือฟาร์ม
ตัวอย่างตามภูมิสังคม ท้ังในชุมชนและผืนป่า  

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่ นคง , ๑ .๔  การรั กษา 
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และทางทะเล 
/ ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า



- ๓๘ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

๕) ด าเนินการส ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและเร่งแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
แนวเขตที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โดยเร่งปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
เพื่อลดเง่ือนไขที่น าไปสู่ความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

๖) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างบูรณาการ โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในปัญหา การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการปรับสภาพ
พื้นที่ป้องกันและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และการประสานการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากับประเทศรอบบ้าน 

๗) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขั้นวิกฤต และภัยธรรมชาติ
ที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนและชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า และ 
การรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 

๘) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่เป้าหมาย ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ 

๙) ป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรของชาติทางทะเล โดยการพัฒนาการ
รับรู้และความเข้าใจในคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตส านึก
รับผิดชอบ การพัฒนาองค์ความรู้ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการคุ้มครอง
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

 
 

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ 
๑๑ และ ๑๒) 
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 
 
 

 



- ๓๙ - 
 

 

วัตถุประสงค์  
(๖ ข้อ) 

เป้าหมายในภาพรวม
(๗ ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๘ ข้อ) 

กลยุทธ์  
(๖๔ ข้อ) 

ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผน ทีเ่กี่ยวข้อง 

๖. เพื่อให้การบริหาร
จั ด ก ารแ ผ น ก าร
พั ฒ นาพื้ นที่ เพื่ อ
เสริมความมั่นคงของ
ชาติมีการบูรณาการ
ให้เกิดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในทุก
ระดับ 

๗ . ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริม
ค วาม มั่ น ค งขอ งช าติ มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ 
บุคลากรในพ้ืนที่การพัฒนา
เพื่ อเสริมความมั่ นคงเกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน
ในยุทธศาสตร์และแผนที่
เกี่ยวข้อง มีทักษะการบริหาร 
การวางแผน การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และมีตัวช้ีวัดร่วมที่
ชัดเจนในการด าเนินงานทุก
ระดับ เกิดการบูรณาการและ
พัฒนาในพื้นที่เป้าหมายได้
อย่างแท้จริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ยุ ท ธศ าสตร์ ก าร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ  
(๖ กลยุทธ์) 

๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กลไกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/หรือ นพช. 
มอบหมายและสั่งการ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยปรับปรุงการบริหารงานระดับ
พื้นที่ให้สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่ เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน พัฒนาแผนงานให้การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐมี
ความรวดเร็ว ทันกับความต้องการของพื้นที่ ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินการ 
ทุกระดับให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานให้มีทักษะความรู้และ
มีความเข้าใจ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

๓) ให้ความส าคัญและใช้บทบาทของหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ และองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยการก าหนดบทบาทและสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะเครือข่ายให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 

๔) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงาน  
ที่เน้นผลลัพธ์และผลกระทบอย่างชัดเจน 

๖) ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัย ไม่
สอดคล้องกัน ให้ใช้ได้กับความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๑.๕ การบริหาร
จัดการความมั่นคงให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชน และร่วม
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

การปรับสมดุล และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ) 
- นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (นโยบายที่ ๕) 
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ภาคผนวก ๑ 

แนวพระราชด าริการพัฒนาเพื่อความม่ันคงและศาสตร์พระราชา 

แนวพระราชด าริโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชด าริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี 
ปี ๒๕๒๐  ๑) การพัฒนาจิตใจราษฎร 

             ๒) การพัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 

             ๓) การจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยท ากิน 
 

พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่  ๑  ธัน วาคม  ๒ ๕ ๓ ๒  
ณ จังหวัดนครราชสีมา 

แม่ทัพภาค ๒, ผู้ว่าราชการจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ จังหวัด 

“...การพัฒนาเพื่อความมั่นคงนั้นก็คือ เราท าให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันดี 
จึงท าให้ความผาสุขเกิดขึ้น ...จะต้องช่วยกัน 
จะต้องรวบรวมก าลังกันเพื่อที่จะยกฐานะแต่ละ
คน...ขั้นแรกต้องให้ประชาชนมีกินพอสมควร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๑  
ณ พระต าหนักจิตรลดาฯ  

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ผบ.ทบ. และ
พล.ท.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ มทภ.๑ 

เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ เนื่องจากสมัยก่อนบาง
พื้ น ที่ มี ค วาม เดื อด ร้ อน จ ากผู้ ก่ อ ก ารร้ า ย
คอมมิวนิสต์ และความธุรกันดาร พื้นที่มีความ
ยากล าบาก เช่นที่ จั งหวัดแม่ ฮ่องสอนและ
ปราจีนบุรี ในพื้นที่ที่มีความยากล าบากจึงต้องให้
ทหารเข้าไปพัฒนา... 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๓๔  
ณ ศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูง
ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คณ ะท า งาน โค ร งก ารพั ฒ น าต าม
พระราชด าริ 

 ให้พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนว
ชายแดนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเอา
วิชาการจากหน่วยต่างๆ ภายในศูนย์ไป
ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน พัฒนาราษฎรให้
รักและหวงแหนแผ่นดิน พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ ส่งเสริมให้
ราษฎรรัก หวงแหนและช่วยดูแลป่า ท้ังหมด
เป็นกระบวนการพัฒนาสมบูรณ์แบบที่
น าไปสู่ความมั่นคงของประเทศ 

 ให้ตรวจสอบหาข้อมูลการอพยพเคลื่อนย้าย
ของชนกลุ่ มน้อยและราษฎรตามแนว
ชายแดนไทย – พม่า 
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พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

แนวทางพระราชทานการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วั นี ท่  ๓  มี น าค ม  ๒ ๕ ๔ ๓  
ณ  วั ง ไกลกั งวล  อ .หั วหิ น  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ. ๑. การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
ต้องกระท าในลักษณะผสมผสาน มีการเคลื่อนไหว
ควบคู่กับการท าปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสร้าง
ความใกล้ชิด 

๒. ต้องได้ข้อมูลปฏิบัติการทั้งหมดรวมทั้งปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

๓. การปฏิบัติต้องร่วมกันทุกฝ่าย 

๔. พื้นที่เพ่งเล็ง ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่ช่องทางกิ่วผาออก 
จ.เชียงใหม่ ไปจนถึง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

๕. การด าเนินการไม่ใช่โครงการใหญ่ แต่เป็น
งานเล็กๆ เช่น ฝายกั้นน้ าและระบบส่งน้ าด้วยท่อ 

๖. กลุ่มและสมาคมแม่บ้านควรเข้าไปมีบทบาท
ในการช่วยเหลือ 

๗. โครงการที่ประสบความส าเร็จในห้วงที่ผ่านมา
คือ อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า ตามโครงการจัด
หมู่บ้ านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๘. การด าเนินงานต่อราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง  สามารถ
ประสานกับ ม.จ.ภีศเดชฯ ได้โดยตรง 

การสนองพระราชด าริ : โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน ปี ๒๕๔๓ และในปี ๒๕๕๒ 
ได้เปลี่ยนเป็น “โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” จ านวน ๔๓ หมู่บ้าน โดยกองทัพบก 
(คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามค าสั่ง กปร.ที่ ๒/๒๕๕๒ ลว.๓๐ เมษายน ๒๕๕๒) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  
ณ ต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
จ.เชียงใหม่ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ. “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง
ความมั่นคงตามแนวชายแดนทรงเป็นห่วง
ราษฎรชาวเขาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ฝ่ายตรง
ข้ามที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศ เขาจะใกล้ชิดคน
เหล่านี้มากกว่าเรา ถ้าเราไม่ใกล้ชิด เขาก็จะยุยง
ส่งเสริมให้เป็นอื่น เราจะต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ 
ทหารก็ดี ต ารวจชายแดนก็ดี หรือกรมป่าไม้ก็ดี 
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา ถ้าราษฎรที่เขาอยู่
ตลอด เขาก็มีความส านึกเป็นคนไทย เขารัก
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พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

ประเทศไทย เขาหวงแผ่นดิน เขาเป็นยามที่ดี แต่
คนเหล่านี้เขาอยู่ได้ เขาต้องรักเขาด้วย เช่ือถือเรา 
เพราะฉะนั้นจึงให้สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้าน
เล็ก คือ สร้างเล็กๆ ไม่ให้ป่าเสียหาย... 

    ให้หน่วยราชการต่างๆ ด าเนินการช่วยเหลือ
ราษฎรชาวไทยภูเขาด้วยการให้ที่อยู่อาศัยและ
ท ากินในพ้ืนที่เดิม โดยไม่ต้องอพยพมายังพ้ืนที่
ราบ เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยในถิ่นฐานเดิม 
สามารถด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติมาภายใต้การดูแล
ช่วยเหลือและสามารถควบคุมประชากรได้ด้วย
การให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกความเป็นไทยและ
ปฏิบัติตามกฏหมายไทย ตลอดจนให้ราษฎร 
ชาวไทยภูเขามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตน้น้ า
ล าธารและให้ ความร่ วมมื อกั บทางราชการ 
ในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง...”  

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๔๒ บ้านรวมไทย
พัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 

พล.ต.ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผบ.พล.
พัฒนาท่ี ๓ 

 ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็น
ยามตามชายแดนตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๓ 
ก รกฎ าคม  ๒ ๕ ๔ ๒  เรื่ อ ง
แนวทางการจัดตั้ งหมู่ บ้ าน
ยามชายแดน 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ.  ให้หมู่บ้านยามชายแดน เป็นหมู่บ้านที่จัดต้ัง
ขึ้นใหม่บนภูเขา เพราะชาวเขามีความคุ้นเคย
กับการอยู่บนภูเขามากกว่าอยู่พื้นราบและเป็น
ที่ที่มีความปลอดภัยพอสมควร...พื้นที่ที่จัดตั้ง
หมู่บ้านยามชายแดน เป็นพ้ืนที่ที่สามารถท า
การเกษตรได้ เหมือนดั่งที่ดอยอ่างขาง ให้มี
แหล่งน้ า มีพื้นที่ เพียงพอส าหรับหมู่บ้าน
ประมาณ ๔๐ – ๕๐ ครอบครัว...ขอให้ทหาร
ช่วยฝึ กอบ รมระบบป้ อ งกั น ภั ยและฝึ ก 
การรายงานข่าวเพื่ อให้ราษฎรช่วยเป็นหู 
เป็นตาให้กับทางราชการ...มูลนิธิศิลปาชีพจะ
สนั บ สนุ น อา ชีพและขอแรงทห าร ช่วย 
ในการจัดตั้งหมู่บ้าน... 



- ๔๕ - 
 

 

พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

การสนองพระราชด าริ : ปี ๒๕๔๓ จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนน จ านวน ๒ แห่ง 

๑) บ้านมะโอโตะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก (กะเหรี่ยง) ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากชายแดน ๑ กม. 
๒) บ้านปางดอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (ไทยใหญ่ มูเซอ) ในเขตป่าสงวนฯ แม่ปายฝั่งขวา ห่างจากชายแดน ๕๐๐ ม. 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๔๕ ณ ต าหนัก
ปางตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ...ให้พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานจัดตั้ง
หมู่บ้านในรูปแบบยามชายแดนด้านทิศตะวันตก
ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาราษฎรใน
พื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติ
อ ย่ า งมี ร ะบ บ ต าม แ น วพ ระ ราชด า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

การสนองพระราชด าริ ปี ๒๕๔๖ จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู (แม่ส่วยอู – ขุนเดื่อ)  ต.ผาม่อง อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจากชายแดน ๔ กม. 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๙ 
– ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ร.๒๑ รอ. ...ให้ทุกส่วนราชการและประชาชนร่วมกันขจัดยา
เสพติดให้หมดไปทั้งการเสพและการจ าหน่าย...
ให้อบรมชาวไทยภูเขาให้มีความรักในผืนแผ่นดิน
ไทยรู้คุณค่าของที่อยู่ที่ท ากินและมีความส านึก
เป็นคนไทยโดยฝึกอย่างต่อเนื่อง ให้มีการติดตาม
ผลจั ดท ากิ จกรรม ร่ วมกั นและสามารถ ใช้
ประโยชน์ได้จริง...ให้ฝึกอบรมราษฎรให้มีความรู้
เรื่องป้องกันตนเองและสนับสนุนการปฏิบัติของ
ทหาร 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่  ๘ 
เมษายน ๒๕๔๖ ณ บ้านไม้
ลัน ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 
จ.แม่ฮ่องสอน 

พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ แม่ทัพภาคที่ ๑, 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“...ราษฎรที่ อยู่ตามแนวชายแดนยังมีความ
ยากล าบากทั้งในด้านการประกอบอาชีพและ
ความปลอดภัย อยากให้แก้ปัญหาให้ราษฎร 
โดยเฉพาะน้ าที่ใช้กินและปลูกพืช ต้องมีเพียงพอ 
ข้าวเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องส่งเสริมให้กับราษฎรมีไว้
กินตลอดปี รวมทั้งพืชผักอื่นๆ อาหารโปรตีนก็
ส าคัญขอให้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไว้กินใน
หมู่บ้าน การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
ขอให้รวมกลุ่มผลิตและมีจ าหน่ายได้ กลุ่มจะได้
ช่วยเหลือกัน การดูแลความปลอดภัยเป็นหน้าที่
ของทหารต ารวจ เร่ืองยาเสพติดเป็นปัญหา



- ๔๖ - 
 

 

พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

ส าคัญ มีการผ่านเข้าออกให้ช้ีแจงราษฎรให้เข้าใจ
ถึงผลร้ายที่จะได้รับ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะ
ป้องกันปัญหาได้...”  

 

พระราชด าริสมเด็จพระนาง
เจ้ าฯ  พระบรมราชินี น าถ  
ณ บ้านเมืองแพม ต.ถ้ าลอด 
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 

พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ และ 

พล.ต.เลอพงศ์ ศรีสรรพางค์  
ผบ.พลพัฒนาท่ี ๓ 

...ให้พิจารณาพื้นที่บริเวณบ้านปางคาง ต าบลปาง
มะผ้า อ าเภอปางมะผ้า และหมู่บ้านปายสองแง่ 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็ นหมู่ บ้ านในโครงการจัดตั้ งหมู่ บ้ านยาม
ชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและ
เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศชาติ
ต่อไป 

การสนองพระราชด าริ ปี ๒๕๕๑ จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน ๒ หมู่บ้าน คือ 

๑) บ้านอาโจ้ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในเขตป่าสงวนฯ แม่ปายฝั่งขวา ห่างจากชายแดน ๖ กม. 
๒) บ้านดอยผักกูด ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
ณ  จั งห วัดน่ าน  วันที่  ๑ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี

ให้ช่วยดูแลประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพราะประเทศ
ไทยเรามีคนจน ๑ จน ๒ และจน ๓ ซึ่งคนจน ๑ 
และ ๒ ดีขึ้น ส าหรับคนจน ๓ ที่อยู่ตามชายขอบ
ชายแดน ชาวไทยภูเขา เราต้องท าอย่างไรที่จะท า
ให้เกิดความมั่นคง ทุกคนอยู่ในเมืองไทยมานาน
แล้ว แต่ยังคงมีปัญหาสวัสดิการต่างๆ หากรัฐบาล
รับมาดูแลทั้งหมดจะท าอย่างไรเพราะมีจ านวน
มาก... 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ กองพันรบพิเศษค่ายสฤษดิ์
เสนา จั งหวัดพิษณุ โลก ปี 
๒๕๑๙  

 ...พื้นที่เขาค้อได้มีการสู้รบกันมานาน เจ้าหน้าที่
และราษฎรได้เสียชีวิตกันมามาก น่าจะได้ใช้
เส้นทางที่สร้างขึ้นในพ้ืนท่ีเขาค้อให้เป็นประโยชน์
ต่อราษฎรทั่วไป นอกเหนือจากใช้เฉพาะใน
ราชการทหาร และพื้นท่ีตามแนวสองข้างทางควร
ใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ท ามาหากินของราษฎรที่
ยากไร้ไม่มีที่ท ากินเป็นของตนเอง... 

 

การสนองพระราชด าริ : ปี ๒๕๒๐ ด าเนินการ “โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ าเข็ก”  



- ๔๗ - 
 

 

พระราชด าริ ของ/วันที่/
สถานที ่

 พระราชด าริ กับ พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ สวน 
สาธารณะเฉลิมพระเกี ยรติ  
๖ รอบ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

น าย ธี ร ะ  ว งศ์ ส มุ ท ร  รม ต .ว่ าก าร
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  
น าย เลิ ศ วิ โร จ น์  โก วัฒ น ะ  อ ธิ บ ดี 
กรมชลประทาน นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการ กปร. 

...ให้กรมชลประทานพิจารณาด าเนินการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ าและคลองที่ก่อสร้าง
เพื่อยุทธศาสตร์ทางทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดสระแก้วที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรใน
พื้นที ่
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ศาสตร์ของพ่อ : องค์ความรู้ตาม “ภูมิสังคม” 

 
 



- ๔๙ - 
 

 

 



- ๕๐ - 
 

 

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
 

 ทรงพัฒนาอย่าง “องค์รวม” มุ่งพัฒนาคนและพ้ืนที่ไปพร้อมกัน พัฒนาแบบผสมผสานศาสตร์ต่างๆ 
เข้าด้วยกัน มุ่งมองมิติการพัฒนา ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาบรรลุผล คือ มีคนดี มีวิทยากรที่ดี และมีการวางแผน
ที่ดี โดยทรงพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยใช้ “องค์ความรู้” สอดคล้องกับภูมิสังคม นักพัฒนาต้องมีหน้าที่และ
วิธีการท างานที่เป็น “กระบวนการ” ต้องท าอย่างต่อต่อเนื่อง ท าอย่างรวดเร็ว และต้องช่วยกันท าในแต่ละช่วง 
รอบรู้ รอบคอบ ประสานงานความร่วมมือกันทุกฝ่าย  

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสัมภาษณ์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา แก่ สศช. 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

 

 คน / ประชาชน : ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนา มุ่งมั่นยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ “อยู่ดีกินดี พออยู่พอกิน และพ่ึงตนเองได้” 

 พื้นที่ : มุ่งพัฒนาคนและพ้ืนที่ไปพร้อมกันแบบผสมผสานทุกมิติการพัฒนา มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ 
“ชนบทห่างไกล” ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (ความเข้มแข็งของชุมชน) โดย  
- การพัฒนาต้องไปดูพื้นที่จริง เห็นพื้นที่จริง เพ่ือรู้สภาพภูมิสังคมและทราบความต้องการที่

แท้จริงของประชาชน 
- ศึกษาข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียด 
- พัฒนาปัจจัยในการผลิตเพื่อการกินอยู่ของประชาชน ให้พ่ึงพาตนเองได้ โดยพ่ึงพาปัจจัย

ภายนอกน้อยที่สุด 
- ปัจจัยส าคัญในการพัฒนา คือ  

• น้ า ต้องมีเพียงพอ (เพาะปลูก บริโภค) 

• ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี (ภูมิคุ้มกัน) 

• ให้ประชาชนมี โอกาสได้รับการศึกษา 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๒ 

นิยามศัพท์ 

๑. ความม่ันคงแห่งชาติ หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน  
การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์
ต่างๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 

๒. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ หมายความว่า นโยบายและ 
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 

 

๓. การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ หมายความว่า การพัฒนาที่มุ่งขจัดและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีปัญหาความมั่นคง หรือพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง หรือพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
และการป้องกันประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์/แผนหลักที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  

 

๔. การประสานและบูรณาการแผนงานด้านความม่ันคง หมายความว่า การด าเนินงานจัดท า
และประสานแผนงาน /โครงการด าเนินงานด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินงานในส่วนกลาง
ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการด าเนินงานในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัด ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ งมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ 
การด าเนินงานในระดับท้องถิ่นและชุมชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน  

 

๕. แผนงานด้านความม่ันคง หมายความว่า แผนของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน และองค์กร          
เกี่ยวข้องได้มีการประสานและบูรณาการด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ทั้งใน
ระดับกระทรวง ระดับภาค และ ระดับจังหวัด โดยผ่านกระบวนการประเมินสถานการณ์และจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้  เพ่ือน าแผนงาน และ/หรือ โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้ามา
สนับสนุนเป้าหมายงานด้านความมั่นคงในกรอบแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และ/หรือ 
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

๖. แผนระดับภาค หมายความว่า แผนพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพ
ภาคที่ ๑-๔ (พมพ.ทภ.๑-๔) แผนพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ – ๓ 
(พมพ.ทรภ.๑-๓)  และคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ใน เขตกองบัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด (พมพ.กปช.จต.) 
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๗. พื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ หมายความว่า พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่มี
ปัญหาความมั่นคง หรือมีเงื่อนไขที่ส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือ  พ้ืนที่เฉพาะซึ่งก าหนดขอบเขต 
อย่างชัดเจน เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา ลด หรือ ควบคุมเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

 

๘. พื้นที่จังหวัดชั้นใน หมายความว่า พ้ืนที่เขตการปกครองจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพ้ืนที่
ไม่ติดแนวชายแดนหรือเส้นเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน และ/หรือไม่ติดบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเป็นพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาหรือเงื่อนไขด้านความมั่นคง 

 

๙. พื้นที่จังหวัดชายแดน หมายความว่า พ้ืนที่เขตปกครองจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
พ้ืนที่ติดแนวชายแดนหรือเส้นเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาหรือเงื่อนไขด้านความมั่นคง 

 

๑๐. พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง หมายความว่า พ้ืนที่ เขตการปกครองจังหวัดของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งพ้ืนที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลหรือมีพ้ืนที่เกาะแก่งในทะเล โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาหรือ
เงื่อนไขด้านความมั่นคง 

 

๑๑. โครงการพระราชด าริ หมายความว่า โครงการตามความคิดพระราชาหรือโครงการที่
พระราชาริเริ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีปรัชญาจุดมุ่งหมาย
หลัก คือ พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการ
หลวง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

๑๒. ชุมชนบนพื้นที่สูง หมายความว่า แหล่งที่อยู่อาศัยที่ชาวเขาชาติพันธุ์ต่างๆ อยู่อาศัยท ากิน 
ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ ลั๊วะ ถิ่น และขมุ รวมทั้ง พ้ืนที่ที่ชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ เช่น ปะหล่อง จีน
ฮ่อ ไทใหญ่ ไทลื้อ คนไทยพ้ืนราบ ขึ้นไปอยูอ่าศัยท ากินปะปนอยู่กับชาวเขา 

 

๑๓. พื้นที่สูง ตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการ 
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ความหมายไว้ว่า พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มน้อยหรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่ท ากินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 
๓๕ หรือมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล ๕๐๐ เมตรขึ้นไปในจังหวัดต่างๆ ๒๐ จังหวัด คือจังหวัดกาญจนบุรี 
ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา  พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ล าปางล าพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 

 

๑๔. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาและบริหารประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดย “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน า
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วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุสังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 

๑๕. ประเทศรอบบ้าน หมายถึง ประเทศที่มีอาณาเขตทางบกติดกับประเทศไทย ได้แก่ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ๓ 

กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

๖.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้วตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เนื่องจากปัญหา 
ความมั่นคงจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาในทุกมิติ จึงก าหนดเป้าหมายการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ 
เพ่ือลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยมีกรอบแนวทางด าเนินงานด้านความมั่นคง เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และสร้างจิตส านึกคนในชาติ  การบริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและแก้ไขพ้ืนที่ทับซ้อน การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น 

 

๖.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดย

อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สะสมมานาน และสถานการณ์ต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยมุ่งสนองตอบต่อผลประโยชน์ของชาติ ได้แก่  
การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขมี
ความมั่นคงทางสังคม ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง และการประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก และการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การฟ้ืนฟูฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรทุกช่วงวัย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

๖.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เป็นกรอบการด าเนินงานด้านความม่ันคงของชาติ เพ่ือรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของ

ประเทศ โดยก าหนดความส าคัญที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ได้แก่ การจัดระบบ
พ้ืนที่การบริหารจัดการชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการข้ามพรมแดน การปกป้องรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล การเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน และการรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
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๖.๔ แนวพระราชด าริ  
ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ส่งผลให้เกิดเป็น 

“องค์ความรู้” กลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์ของแผ่นดินทั้งศาสตร์การพัฒนาประเทศและศาสตร์ 
การด าเนินชีวิตในการครองตนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ส าหรับกรอบการด าเนินงานตามศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติที่ส าคัญ ได้แก่  

 หลักภูมิสังคม การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประชาพิจารณ์  

 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม พัฒนาคน
และพ้ืนที่ไปพร้อมกันโดยใช้ความรู้เป็นยุทธศาสตร์ 

 การใช้ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยด าเนินการตามหลักขั้นเริ่มจาก 
“ระเบิดจากข้างใน” มุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ “พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้” 

 การสานสมดุลในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ดิน และป่า เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน 
ในการมีชีวิตของคน 

 การครองตนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วม
และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน และมุ่งด าเนินงานโดยเน้นความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน 

๖.๕ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 
เป็นโมเดลที่มุ่ งน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก 

ความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนด้วย

ความรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ จนสามารถเป็นประเทศโลก 

ที่หนึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ซึ่งจุดเน้น

ของโมเดลประเทศไทย ๔.๐ คือการเปลี่ยนเป็นสังคมแบบนวัตกรรม ที่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นเรื่อง “วิธีคิด” ในฐานะที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนประเทศ 

ที่ส าคัญยิ่งด้วย จากที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีพัฒนาการตั้งแต่ยุค ๑.๐ สังคมเกษตรกรรม เน้นภาคการเกษตร

ดั้งเดิมเป็นหลัก ยุค ๒.๐ เน้นอุตสาหกรรมเบา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 

ยุค  ๓.๐ หรือ ยุคปัจจุบันที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เน้นอุตสาหกรรมหลักและการส่งออก 

ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” มีประเด็นที่ส าคัญ คือ การขับเคลื่อนไปสู่ 

การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  

การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา เปลี่ยนจากการบริการมูลค่าต่ าสู่การบริการมูลค่าสูง การปฏิรูปการศึกษา

และพัฒนาคนควบคู่กันไป และการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐ 

ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 



 

ภาคผนวก ๔ 

พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 

จังหวัด 
ชั้น ชาย พื้นที่

สูง 
 ชายฝั่งทะเล 

จังหวัด 
ช้ัน ชาย พื้นที่

สูง 
ชายฝั่งทะเล 

ใน แดน อ่าวไทย อันดามัน ใน แดน อ่าวไทย อันดามัน 

ภาคเหนือ      ภาคกลาง      
๑. เชียงใหม ่  √ √   ๑. นนทบุร ี √     
๒. ล าพูน √  √   ๒. ปทุมธาน ี √     
๓. ล าปาง √  √   ๓. พระนครศรีอยุธยา √     
๔. แม่ฮ่องสอน  √ √   ๔. สระบุรี     √     
๕. เชียงราย  √ √   ๕. ลพบุร ี √     
๖. พะเยา  √ √   ๖. อ่างทอง √     
๗. แพร ่ √  √   ๗. สิงห์บุร ี √     
๘. น่าน  √ √   ๘. ชัยนาท √     
๙. พิษณุโลก  √ √   ๙. ฉะเชิงเทรา    √  
๑๐. ตาก  √ √   ๑๐. สมุทรปราการ √   √  
๑๑. เพชรบรูณ ์ √  √   ๑๑. นครนายก √     
๑๒. สุโขทัย √  √   ๑๒. สระแก้ว  √    
๑๓. อุตรดติถ์  √    ๑๓. ปราจีนบุรี √     
๑๔. นครสวรรค ์ √     ๑๔. สมุทรสาคร √   √  
๑๕. อุทัยธาน ี √  √   ๑๕. สมุทรสงคราม √   √  
๑๖. ก าแพงเพชร √  √   ๑๖. นครปฐม √     
๑๗. พิจติร √     ๑๗. สุพรรณบุรี √  √   
ภาคตะวันออก       ๑๘. กาญจนบุรี        √ √   
เฉียงเหนือ      ๑๙. ราชบุร ี  √ √   
๑. อุดรธาน ี √     ๒๐. เพชรบรุ ี  √ √ √  
๒. หนองบัวล าภ ู √     ๒๑. ประจวบคีรีขันธ์  √ √ √  
๓. หนองคาย  √    ๒๒. ชลบรุ ี √   √  
๔. เลย  √ √   ๒๓. ระยอง √   √  
๕. บึงกาฬ  √    ๒๔. จันทบรุ ี  √  √  
๖. มุกดาหาร  √    ๒๕. ตราด  √  √  
๗. สกลนคร √     ภาคใต ้      
๘.นครพนม  √    ๑. ชุมพร  √  √  
๙. ขอนแก่น √     ๒. สุราษฎร์ธาน ี    √  
๑๐. มหาสารคาม √     ๓. นครศรีธรรมราช    √  
๑๑. ร้อยเอ็ด √     ๔. ระนอง  √   √ 
๑๒. กาฬสินธุ ์ √     ๕. พัทลุง √     



- ๕๗ - 
 

 

จังหวัด 
ชั้น ชาย พื้นที่

สูง 
 ชายฝั่งทะเล 

จังหวัด 
ช้ัน ชาย พื้นที่

สูง 
ชายฝั่งทะเล 

ใน แดน อ่าวไทย อันดามัน ใน แดน อ่าวไทย อันดามัน 

๑๓. อุบลราชธาน ี  √    ๖. ภูเกต็     √ 
๑๔. อ านาจเจรญิ  √    ๗. พังงา     √ 
๑๕. ศรีสะเกษ  √    ๘. กระบี ่     √ 
๑๖.ยโสธร √     ๙. ตรัง     √ 
๑๗. นครราชสมีา √     ๑๐. สงขลา  √  √  
๑๘. ชัยภมู ิ √     ๑๑. สตลู  √   √ 
๑๙. บรุีรัมย ์  √    ๑๒. ยะลา  √    
๒๐. สุรินทร ์  √    ๑๓. ปตัตาน ี    √  
      ๑๔. นราธิวาส  √  √  
กรุงเทพมหานคร √   √        

 



 

ภาคผนวก ๕ 

ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสืบสานเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน้อมน าศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

หน่วยงานประสานหลัก ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  
 

กลยุทธ์ (๔ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และผลส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าไปขยายผลสู่ประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
 

(๒) ด าเนินการตามแนวพระราชด าริการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  และน าไปขยายผลสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือความมั่นคงอ่ืนๆ ตามภูมิสังคม 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย 
 

(๓) ประสานการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชามา
ขยายผล สนับสนุนคนและชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายให้สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 
 

(๔) สร้างแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สานสมดุลน้ า ดิน ป่าและวิถีการด ารงชีวิตในลักษณะพิพิธภัณท์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามภูมิสังคมและส่งเสริม
ปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความส าเร็จในการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้และสืบสานขยายผลพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 
 

ส านักงาน กปร. / ศูนย์
ศึกษาการพัฒนา 

กษ. (ชป./ พด./ กสก.) 
กห. (บก.ทท./ ทบ./ ทร.) 

กอ.รมน. 
ตร. (ตชด.) 

ศธ. 
กปส. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนที่เก่ียวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายให้มีโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย มีจิตส านึกด้านความมั่นคง 

พ่ึงตนเองได้ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตพร้อมเผชิญปัญหา ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลง  

หน่วยงานประสานหลัก กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
 

กลยุทธ์ (๘ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและองค์ความรู้ต่างๆ จัดบริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการสังคมต่างๆ ให้กับคน
และชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และพ้ืนที่สูง อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
โอกาสการเข้าถึงบริการ 
 

(๒) พัฒนาความเป็นอยู่ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้พออยู่ พอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเร่งพัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการด ารงชีวิตให้
เพียงพอทั้งการเกษตร การอุปโภค และบริโภค 
 

(๓) ด าเนินการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน วางแผนโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม และจัดท าแผนชุมชนและต าบล เสริมสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคง
และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 
วางแผนโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนและระบบสหกรณ์ 
 

(๔) สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการต่อยอดการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งขึ้น สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  ให้ผลักดัน 
การพัฒนาจากภายในชุมชนเอง และสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และส่งเสริม 
การพัฒนาจิตส านึกร่วมกัน ในลักษณะของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย เพ่ือร่วมด าเนินกิจกรรมพัฒนาและป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 
 

(๕) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเสริมสร้างความม่ันคง 
 
 

มท. (ปค./ ปภ./ พช./ สถ.)  

กอ.รมน. 
ดศ. (สดช.) 

กษ. (ชป./ พด./ กสก.) 
พม. (พส./พอช.) 

กห. (บก.ทท./ ทบ./ ทร.) 
ตร. (ตชด.) 

ศธ. 
สธ. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 



- ๖๐ - 
 

 

กลยุทธ์ (๘ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๖) ด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  เพ่ือ
ด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่ 
 

(๗) สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับภัยพิบัติให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่  โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน มีความรู้และพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การป้องกัน การเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุ ตลอดจนการถอดบทเรียนมาใช้ 
ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต 
 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย  
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



- ๖๑ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน พร้อมกับจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 

หน่วยงานประสานหลัก กระทรวงกลาโหม (กห.) 
 

กลยุทธ์ (๒๐ กลยุทธ)์ หน่วยงานด าเนนิการ 

พื้นที่ชายแดน (๘ กลยุทธ์) หน่วยประสานงานหลัก: กระทรวงกลาโหม (กห.) 
(๑) ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริที่พระราชทานให้ไว้ในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน เช่น การจัดระเบียบและพัฒนาพ้ืนที่
เป้าหมายชายแดนและพ้ืนที่สูง โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น  
(๒) เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยท ากิน ได้รับการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ให้
พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการได้รับบริการสังคมพ้ืนฐานต่างๆ 
(๓) จัดระบบและระเบียบประชากรและชุมชนพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือการพัฒนาและป้องกันภัยคุกคาม โดยพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานประชากรและการปกครอง
ให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน พัฒนาจิตส านึกร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพลังประชาช น 
ด้านความมั่นคง ทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัครเดิม เช่น อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ชุดรักษา 
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ฯลฯ 
(๔) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชน โดยพัฒนาระบบการสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ปัญหา พัฒนา
ระบบแจ้งเตือนภัยในหมู่บ้าน และเสริมสร้างองค์ความรู้และมีการฝึกการปฏิบัติการในการป้องกันภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
(๕) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสัญจรข้ามแดน เพ่ือควบคุมการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ 
(๖) ด าเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้านด้วยกลไกเจรจาระดับทวิภาค ี
 

กห. (บก.ทท./ ทบ./ ทร.) 
กต. 
กษ. 

กอ.รมน. 
ตร. (สตม./ตชด.) 

มท. 
สมช. 

กค. (กรม ศก.) 
รง. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
และหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



- ๖๒ - 
 

 

กลยุทธ์ (๒๐ กลยุทธ)์ หน่วยงานด าเนนิการ 

(๗) ด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ 
(พมพ.) เพ่ือด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่ 
 

(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนครอบคลุมพ้ืนที่ ชายแดนทั้งหมดที่มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันให้
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
 
 
 

 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง (๕ กลยุทธ์) หน่วยประสานงานหลัก: กระทรวงกลาโหม (กห.) 
(๑) จัดระบบและระเบียบประชากรทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานประชากรและการปกครองให้
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และเสริมสร้างความร่วมมือ จิตส านึกร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่ม
พลังมวลชนและอาสาสมัครด้านความม่ันคง 
 

(๒) เสริมสร้างระบบป้องกันตนเองแก่ประชาชนและชุมชนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยพัฒนาระบบการสื่อสาร มีระบบเฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์ปัญหา เสริมสร้างความรู้และมีการฝึกการปฏิบัติในการป้องกันภัย 
 

(๓) พัฒนาระบบสัญจรข้ามแดนทางทะเลเพ่ือควบคุมการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือ 
โดยใช้อาวุธ การค้าน้ ามันเถื่อน และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

(๔) จัดระเบียบพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
เฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่ 
 

(๕) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ให้มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนา
โดยรวม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
 
 
 

กห. (ทร.) 
กษ. 

ตร. (สตม./ ตชด./ บก.รน.) 

มท.  
ศรชล. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
และหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 



- ๖๓ - 
 

 

กลยุทธ์ (๒๐ กลยุทธ)์ หน่วยงานด าเนนิการ 

ชุมชนพื้นที่สูง (๗ กลยุทธ์) หน่วยประสานงานหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
(๑) พัฒนาชาวเขาและชุมชนบนพ้ืนที่สูงตามแนวพระราชด าริ  ทั้งในด้านมนุษยธรรมโดยพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนบนพ้ืนที่สูง  
การจัดถิ่นฐานที่อยู่อาศัยท ากินตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า การท าการเกษตรที่ถูกต้อง การปลูกพืชทดแทนฝิ่นและการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด การดูแลรักษาป่า และการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความม่ันคง 
 

(๒) จัดระเบียบชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยรวบรวมชุมชนที่กระจัดกระจายในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มปัญหาความมั่นคงมารวมกันจัดตั้งถิ่นฐานถาวรตาม 
แนวพระราชด าริ ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการเกษตรที่สูงหรือหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ 
 

(๓) พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้สอดคล้องกับภูมิสังคม กระจายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข จัดศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือลดปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส 
และความเหลื่อมล้ า 
 

(๔) เร่งส ารวจและพิจารณาก าหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงเพ่ือป้องกันการสัญจรข้ามแดนและปัญหาด้านความมั่นคง 
 

(๕) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้คนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง พิทักษ์ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

(๖) จัดระเบียบชุมชนพ้ืนที่สูง ที่มีเงื่อนไขหรือแนวโน้มปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะของโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่  เพ่ือ
ด าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่ 
 

(๗) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่บูรณาการร่วมกัน สอดคล้องกับแผนด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
โดยรวม เพ่ือจัดระเบียบการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สูงให้ครอบคลุมทั้งหมด 
 
 

พม. (พส.) 
กษ. (ชป./ พด./ กสก.) 
กห. (บก.ทท./ ทบ.) 

มท. 
ทส. 
ตชด.  
ศธ. 
สธ. 
วธ. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
และหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 



- ๖๔ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง การจัดการโดยสันติวิธี ไปพร้อมกับการน านวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานประสานหลัก ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
 

กลยุทธ์ (๗ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
และระดับปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรอบรู้ ในกระบวนการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เพ่ือการเป็นบุคลากรมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาคน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และ
ประชาชน ให้มีความรู้ ทักษะ ศักยภาพควบคู่กับการมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยี เพ่ือช่วยพัฒนาความเป็นอยู่
และรู้เท่าทันโลก ที่สอดรบับริบทใหม่ของสถานการณ์ความม่ันคง และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

(๓) ด าเนินการจัดตั้งพัฒนา ขยายผล แหล่ง/ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมายตามภูมิสังคมแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ พัฒนา 
ขยายผล และต่อยอด ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

(๔) สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ โดยให้มีหลักสูตรการเสริมสร้างจิตส านึกร่วมกันในการรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ การเป็นพลเมืองไทยที่ด ีและการรักษาความม่ันคงของชาติ 
 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการต่างๆ ด าเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 

(๖) ด าเนินการศึกษา และพัฒนาข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทุกด้านอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งมีการจัดท า Big Data ร่วมกัน ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก 
ระบบเทคโนโลยีและภาพถ่ายดาวเทียม 

สมช. 
ดศ. 

กห. (ทบ.) 
มท. 
ศธ. 
วธ. 

สขช. 
กปส. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

และภาคประชาชน 
ที่เก่ียวข้อง 



- ๖๕ - 
 

 

กลยุทธ์ (๗ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 
 
 

(๗) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตามภูมิสังคมอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยลดปัญหาที่เป็นเงื่อนไขความมั่นคงและความขัดแย้งในสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ก้าวทันกับบริบทใหม่ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 
 
 



- ๖๖ - 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงด้วยมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง การจัดการโดยสันติวิธี ไปพร้อมกับการน านวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานประสานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

 

กลยุทธ์ (๕ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการความรู้ พัฒนาอย่างเป็นระบบ ก้าวทัน รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งป้องกันความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในสังคม 
(๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีแก่เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
ภาคประชาสังคมและผู้น าท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง โดยเฉพาะด้านอุดมการณ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) ส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมการเรียนรู้ในการจัดการ 
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกระบวนการยุติธรรมในสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็น
ศูนย์ประสานความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา กลุ่มนักการศึกษา และสื่อมวลชน เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย 
สามารถน าไปใช้ในการครองตน และเผยแพร่ ขยายผลเพ่ิมข้ึน 
(๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้คนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายได้
อย่างสันติ เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและลดความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และกระบวนการยุติธรรม 
 

วธ. 
ยธ. 
มท. 
ศธ. 
สมช. 
กห. 

กอ.รมน. 
ทส. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

และภาคประชาชน 
ที่เก่ียวข้อง 



- ๖๗ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างฐานความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลม่ันคง  

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

หน่วยงานประสานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
 

กลยุทธ์ (๙ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธารตามแนวพระราชด าริในพื้นที่เป้าหมาย จากต้นน้ า
ถึงปลายน้ า มุ่งเสริมสร้าง ปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของป่าและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางปลูกป่าในใจคน 
 

(๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิต
และความมั่นคงของมนุษย์ และสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรแผน
ใหม่แก่ประชาชน อาทิ การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 
  

(๓) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและการใช้วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือลดเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้ง และการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

(๔) มุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่เป้าหมายและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยส่งเสริม และสนับ สนุนการสร้างธนาคารอาหาร
ชุมชนและฟาร์มตัวอย่างตามภูมิสังคม  
 

(๕) ด าเนินการส ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและเร่งแก้ไขปัญหาการทับซ้อน แนวเขตที่ดินในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเร่งปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เพ่ือลดเงื่อนไข ที่น าไปสู่ความขัดแย้งและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

(๖) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างบูรณาการ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในปัญหา การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้ง
การปรับสภาพพ้ืนที่ป้องกันและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และการประสานการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ากับประเทศรอบบ้าน 
 
 

ทส. (คพ./ อส. / ปม./ ทช.) 

กษ. (กสก./ พด.) 
กอ.รมน. 

กห. (บก.ทท./ ทบ. /ทร.) 
ตร. 
วท. 
วธ. 
มท. 

ศรชล. 
ศธ. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

 
 



- ๖๘ - 
 

 

กลยุทธ์ (๙ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 
 
 

(๗) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขั้นวิกฤต และภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของคนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ า และการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตาม 
แนวพระราชด าริ 
 

(๘) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่เป้าหมาย ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืน
ควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่ 
 

(๙) ป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรของชาติทางทะเล โดยการพัฒนาการรับรู้และความเข้าใจในคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จาก
ทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ การพัฒนาองค์ความรู้ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการคุ้มครองปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงและการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน พร้อมกับจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน 
หน่วยงานประสานหลัก กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
 

กลยุทธ์ (๕ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด าเนินงานของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ที่น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศรอบบ้าน 
โดยเฉพาะการใช้ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับท้องถิ่นมาใช้ในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนและชุมชนกับประเทศรอบบ้าน 

 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของภาคเอกชน  สมาคมมิตรภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่รัฐบาล 
 

(๓) เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน  เพ่ือมุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิด 
ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 
 

(๔) ประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้านในด้านการพัฒนาสังคม ทั้งด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ชายแดน ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการค้าชายแดน และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
 

(๕) จัดท าแผนบูรณาการความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับประเทศรอบบ้านของหน่วยงานทั้งในประเทศ  และระดับจังหวัด  
กับหน่วยงานราชการไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศรอบบ้าน 
 

กต. 
กห. (บก.ทท. / ทบ. / ทร.) 

กอ.รมน. 
มท. 
ตชด. 
สมช. 
ศธ. 
สธ. 
วธ. 

และหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ

และภาคประชาชน 
ที่เก่ียวข้อง 



- ๗๐ - 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติมีการบูรณาการให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในทุกระดับ 
หน่วยงานก ากับ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
 

กลยุทธ์ (๖ กลยุทธ์) หน่วยงานด าเนนิการ 

(๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กลไกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ/
หรือ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) มอบหมายและสั่งการ 
 

(๒) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยปรับปรุงการบริหารงานระดับพ้ืนที่ให้สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน พัฒนาแผนงานให้การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐมีความรวดเร็ว ทันกับความต้องการของพ้ืนที่ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
การด าเนินการทุกระดับให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานให้มีทักษะความรู้และมีความเข้าใจ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
 

(๓) ให้ความส าคัญและใช้บทบาทของหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยการก าหนดบทบาทและสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะเครือข่ายให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
 

(๔) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

(๕) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน ทีเ่น้นผลลัพธ์และผลกระทบอย่างชัดเจน 
 

(๖) ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ได้กับความเป็นจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกิดเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 

สมช. 
สศช. 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
กอ.รมน. 

มท. 
และหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชน 

ที่เก่ียวข้อง 

 



 

ภาคผนวก ๖ 

บัญชีอักษรย่อ 

กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กค. กระทรวงการคลัง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 
ก.บ.จ. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
กปช.จต. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
กปร. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากระราชด าริ 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ 
ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กรม ศก. กรมศุลกากร 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กห. กระทรวงกลาโหม 
กอ.รมน. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ 
ชป. กรมชลประทาน 
ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตชด. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ตร. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทท. กองทัพไทย 
ทบ. กองทัพบก 
ทภ. กองทัพภาค 
ทร. กองทัพเรือ 
ทรภ. ทัพเรือภาค 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นพช. คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
บก.ทท. กองบัญชาการกองทัพไทย 
บก.รน. กองบังคับการต ารวจน้ า 
ปค. กรมการปกครอง 



 ๗๒   

 

 

ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปม. กรมป่าไม้ 
พช. กรมการพัฒนาชุมชน 
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 
พน. กระทรวงพลังงาน  
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พมพ. คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในระดับพ้ืนที่ 
พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยธ. กระทรวงยุติธรรม 
รง. กระทรวงแรงงาน 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ศรชล. ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
สขช. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
สดช. ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สตม. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สธ. กระทรวงสาธารณสุข 
สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
สมช.  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สล.นพช. ส านักเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนา 
 เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
สล.พมพ. ส านักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นท่ี 
สล.อปพ. ส านักเลขานุการอนุคณะกรรมการอ านวยการและประสานการพัฒนา 
 เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
สศช. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อปท.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อปพ. คณะอนุกรรมการอ านวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

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


