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๒.๑	 รกัษาและป้องกันอธิปไตยและความมัน่คงภายในของประเทศ ท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ  

รวมทัง้ป้องกนัและปราบปรามภยัคุกคามต่าง ๆ  และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบ 

ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง  

การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ 

และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒	 ปลกูจิตส�านกึ	เกียรตภิมิู	และศกัดิศ์รคีวามเป็นชาตไิทย	การมจีติสาธารณะและการมส่ีวนร่วม	

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 

สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส�าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติ	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

มากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง

๒.๔	 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เฝ้าระวงั ดแูล และรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความสงบสขุของประชาชน  

และปัญหายาเสพติดในระดับชมุชนและหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัภาครฐั 

ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

๒.๕	 แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงัทัง้ระบบ ด้วยการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราบปราม 

แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด 

ป้องกันเส้นทางการน�าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่  

และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ 

ทางสาธารณสุข 



๑.	 การรักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ

	 ๑.๑	 การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕)	

มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	 	 ๑.๑.๑	 ขับเคลือ่นงานความมัน่คงสถาบันหลกัของชาต ิพจิารณาแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันของชาติต่อกลุ่มเยาวชน และการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�า (ร่าง) แนวทาง 

การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

	 	 ๑.๑.๒	 ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์แก้ปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืงทัง้ระบบ โดยจดัท�า (ร่าง) แผนปฏิบตักิาร

ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

	 	 ๑.๑.๓	 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง	 มิติความมั่นคงทางทะเล	 กรอบทิศทางการด�าเนินการ 

ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒) แผนความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) 

	 	 ๑.๑.๔	 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านนโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

	 	 ๑.๑.๕	 ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 เป็นการสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

เพื่อรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๑.๑.๖	 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	ดังนี้ 

   (๑) กรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง	 (JWG) การเข้าร่วมประชุมคณะท�างานร่วม 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งที่ ๑๒ (The Twelfth Meeting of Joint Working 

Group on Security Cooperation Between Thailand and India: JWG-SC) จัดข้ึนระหว่างวันที่ ๒-๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีความคืบหน้าการด�าเนินการที่ส�าคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑) การต่อต้านการก่อการร้ายและข่าวกรอง และ ๒) การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสาธารณรัฐอินเดีย 

ให้ความส�าคัญและเน้นย�้าถึงประเด็นปัญหาเรื่องการผลิตธนบัตรอินเดียปลอมในไทยและการลักลอบค้าสัตว์ป่า  
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โดยใช้กรงุเทพมหานครเป็นเส้นทางผ่านในการลกัลอบขนย้ายสตัว์ป่าพนัธุห์ายาก อกีทัง้ตดิตามความคบืหน้าการจดัท�า 

บนัทกึความเข้าใจต่าง ๆ  ในการนี ้ทัง้สองฝ่ายแสดงความพอใจและยนิดต่ีอความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นข่าวกรอง

ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   (๒)  ประสานความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ มีการเดินทางเยือนประเทศ 

ที่มีความร่วมมือกับประเทศไทย ดังน้ี ๑) ประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC)   

ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๖ ณ รัฐมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย ๒) ลาดตระเวนแม่น�้าโขง ประจ�าปี ๒๕๖๒  

ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ๓) ประชมุ Joint Regional High-Level Conference ณ กรงุเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี 

๔) ประชมุเวทผีูล้ีภ้ยัโลก (Global Refugee Forum-GRF) ครัง้ที ่๑ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ๕) ประชมุสดุยอด 

เวทีโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒  

ณ กรงุกโีต สาธารณรฐัเอกวาดอร์ และ ๖) ประชมุเตรยีมพร้อม 

คณะท�างานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ 

กบัคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวดัระนอง และการประชมุ 

เจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็ก

ครั้งที่ ๒ ณ เกาะสอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 ๑.๒	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย	

แรงงานที่ท�างานในสถานประกอบกิจการที่เส่ียงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้  

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เช่น กิจการเกี่ยวเน่ืองประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย เครื่องนุ่งห่ม 

กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมท้ังกิจการท่ีเป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าว

ทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย ๓ มิติ (3D) งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มีความยากล�าบาก 

(Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous) รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน 

ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และป้องกันไม่ให้เป็นผู้เสียหาย 

หรอืตกเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยด�าเนนิการ

ตรวจสถานประกอบกิจการท่ีเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก 

แรงงานบงัคับ แรงงานขดัหนี ้และการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน 

๕๐,๘๗๔ คน และติดตามสถานประกอบกิจการ 

ที่ ได ้ รับการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช ้แรงงานที่ ดี  

(Good Laboratory Practice: GLP) ให้มีการใช้แรงงาน 

ได้ตามมาตรฐานแรงงานหรอืน�าแนวปฏบัิตกิารใช้แรงงาน

ที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ๒๒,๓๐๓ คน
  นอกจากนี้  ได ้ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์

ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานท�าอย่างถูกวิธี  

ทั้งการท�างานในประเทศและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการหลอกลวงคนหางานของนายหน้า

จัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์หลอกลวง การร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกหลอกลวง  

๙๙๖,๕๘๔ คน คุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) ๘,๖๗๘ คน  

จัดประชุม อบรม ชี้แจงแก่ผู้น�าชุมชน ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจจะไปท�างานต่างประเทศ คนหางาน  

ติดตามสถานประกอบกิจการ
ที่ ได้รับการพัฒนา GLP 

ให้มีการใช้แรงงาน 
ได้ตามมาตรฐานแรงงาน 

๒๒,๓๐๓ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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และผูถู้กระงบัการเดินทางทีม่พีฤติการณ์จะลกัลอบไปท�างาน

ต่างประเทศ ๕๑,๕๐๔ คน ให้ได้รบัทราบข้อมลูการไปท�างาน

ต่างประเทศอย่างถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบ 

ไปท�างานต่างประเทศ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ 

กรณีถูกหลอกลวงชักชวนให ้ ไปท�างานต ่างประเทศ  

การให้ความรู้ ค�าแนะน�าแก่นายจ้างและคนต่างด้าวเกี่ยวกับ 

สิทธิประโยชน์ หน้าที่ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ๒๖,๖๑๔ คน  

อบรมเตรียมความพร ้อมให ้คนหางานเพื่ อป ้อง กัน 

การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท�างาน

ต่างประเทศ ๓,๑๔๒ คน และโครงการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด�าเนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการ  

และแรงงานต่างด้าวทีล่กัลอบท�างานโดยผดิกฎหมายตามพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๗๙ คน ๗๘ แห่ง

	 ๑.๓	 การคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	ด�าเนินการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 

ในพ้ืนที ่๒๒ จังหวดัติดทะเล ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

กองทัพเรอื ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 

การค้ามนษุย์ ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง) หรอืหน่วยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยแรงงานได้รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ๖,๐๔๕ คน

  นอกจากนี้  ได ้จัดโครงการศูนย ์ประสาน

แรงงานประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในประเภทกิจการประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

กิจการประมงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมการน�าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ๑๖๖,๒๑๓ คน			

	 ๑.๔	 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	 โดยพิจารณาอนุญาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างาน 

ในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยมีคนต่างด้าว 

ได้รับอนุญาตท�างาน ๘๖๖,๑๐๐ คน ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง  

หรอืลกัลอบจ้างคนต่างด้าวท�างาน ๓๖๖,๓๔๖ คน ๔๔,๕๘๐ แห่ง เพือ่ให้มกีารปฏบิตัใิห้ถกูต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

ให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและโทษของการฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่นายจ้างและสถานประกอบการ  

และผู้เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันการลักลอบท�างานของคนต่างด้าว และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ดำาเนินคดี
กับนายจ้าง สถานประกอบการ  

และแรงงานต่างด้าว 
ที่ลักลอบทำางานโดย

ผิดกฎหมาย  
จำานวน ๒๗๙ คน ๗๘ แห่ง
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๒.	 การปลูกจิตส�านึก	 เกียรติภูมิและศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย	 การมีจิตสาธารณะ	
และการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน

	 ๒.๑	 การด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่นกจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิโดยอ�าเภอทีต่ัง้ตามพระปรมาภไิธยพระมหากษตัริย์ 

พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ๑๒ อ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ให้ด�าเนนิการ 

ขบัเคลือ่น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที ่๑ การปรับปรุงทางกายภาพและเชิงสญัลกัษณ์ และระยะท่ี ๒ การขับเคลือ่นโครงการ/ 

กิจกรรมฯ ให้อ�าเภอด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  

เพ่ือสร้างการตระหนกัรู้ถงึพระมหากรณุาธิคณุทีไ่ด้พระราชทานพระปรมาภไิธยและพระนามตัง้เป็นชือ่อ�าเภอ รวมถึง 

การจัดท�าวีดิทัศน์ การจัดท�าหนังสือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู ่บ ้าน		

ด�าเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นท่ีร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ๒,๐๔๔ ต�าบล ลงพ้ืนท่ี 

อย่างน้อย ๘,๑๗๖ ครัง้ เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึและร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสรมิให้หมูบ้่านมแีผนพฒันา

หมูบ้่านแล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน และหมู่บ้านสามารถน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างน้อย 

๒๒,๐๖๙ หมู่บ้าน 

	 ๒.๓	 การด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์	 มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ได้มาเข้าค่ายท�ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู ้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกัน  

มีสถาบันครอบครัว ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์  

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ท�าให้สังคมท่ีต่างศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข  

ไม่มีความขัดแย้ง ได้รับความรู้ประสบการณ์ ในหลักค�าสอนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ด้านอื่น  

โดยด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๓๐ คน

	 ๒.๔	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง	 เร่งน�าความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความเจริญงอกงามทั้งด้านความรู ้ และคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

น�าคุณค่าแห่งศาสนา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท ้องถ่ินที่ เป ็นทุนอันทรงคุณค่าส่งเสริม 

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ หลักค�าสอนทางศาสนา และได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาศึกษาเรียนรู ้

การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๑๕ คน 

	 ๒.๕	 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้	

และทศันคตเิกีย่วกบัความซือ่สตัย์สจุรติเพือ่การป้องกัน	

และปราบปรามการทุจริต	 และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านจิตอาสา	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านความซือ่สัตย์สจุรติ จติส�านกึสาธารณะและปลกูฝัง 

ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๒
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๓.	 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม	ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติและความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเทิดทูน 

และธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเทิดทูนสถาบัน 

ไว้ด้วยความจงรักภักดี พร้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานไปสู่การปฏิบัติ

ของประชาชน โดยมีอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย

ระดับหมู่บ้านขับเคลื่อนหลักการส�าคัญของวิถีชีวิต ๔ ด้าน  

ประกอบด้วย ๑) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล 

และสันติวิธี ๒) การปฏิบัติตามเสียงข้างมากรับฟังเสียง 

ข้างน้อย ๓) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม  

และ ๔) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง  

โดยผ่านกิจกรรม “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู ่บ้าน” 

๓๔๒ ,๖๕๗  ค รั้ ง  โ ด ยมี ผู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม กิ จ ก ร รม ร วม  

๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน และสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง 

ตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

๔.	 การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน

	 จิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ ๑,๔๘๓ สถานีต�ารวจ/สถานีต�ารวจภูธร (สน./สภ.)  

เข้าปฏบิตักิารในชมุชน/หมูบ้่านเป้าหมาย สถานลีะ ๕ หมูบ้่าน/ชมุชน ในการเผยแพร่ความรูใ้นการเสรมิสร้างความมัน่คง 

ของประเทศ เกี่ยวกับการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อบรมให้ความรู ้

ความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ กฎหมายจราจร การปฏบิตังิานร่วม 

ของอาสาสมัครต�ารวจบ้านและโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

ระดับต�าบล ดังนี้ ๑) ชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ ๑,๔๘๓ สน./สภ. เข้าปฏิบัติการ 

ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย สถานีละ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๗,๔๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ๒) สถานีต�ารวจ ๔๘๖ สถานี  

มีอาสาสมัครต�ารวจบ้าน สน./สภ. ละ ๑๐ นาย รวมทั้งสิ้น 

๔,๘๖๐ นาย ร ่วมปฏิบัติงานในการเป ็นผู ้ช ่วยเหลือ 

เจ ้าพนักงานต�ารวจในการรักษาความสงบเรียบร ้อย  

ตั้ งจุดตรวจจุดสกัด บริการและอ�านวยความสะดวก 

ด้านการจราจร และ ๓) สถานีต�ารวจ ๑,๔๘๒ สถานี  

มีการฝึกอบรมประชาชนเพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับต�าบล 

๑๔๘,๒๐๐ คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
“๑ กิจกรรม ๑ เดือน 
๑ หมู่บ้าน” จำานวน 

๑๑,๗๐๘,๗๓๘ คน
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 นอกจากน้ี รฐับาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่านในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินการ ๓ มิติ ได้แก่ มิติภารกิจของภาครัฐ 

มิติการเสริมสร ้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมิติความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  

สามารถลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา  

และท�าให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบสุขเพิ่มขึ้น

๕.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ

 รฐับาลได้ขับเคลือ่นนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในรอบ	๑	ปี	โดยบรูณาการการด�าเนนิงาน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ ดังนี้ 

 ๕.๑	 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้แทน

ระดับสูงของประเทศเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน, ไทย-เมียนมา  

และไทย-เวียดนาม และยกระดับการปฏิบัติร่วมฯ ไทย-เมียนมา ไทย-สปป.ลาว ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วม 

แม่น�้าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เน้นแลกเปลี่ยน 

ด้านการข่าวเชิงลึกเพื่อท�าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายส�าคัญ ปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย 

และปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ 

จ�านวน ๗,๙๕๐ ครัง้ มุง่เน้นการสกัดกัน้สารต้ังต้น 

และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู ่แหล่งผลิต ส่งผลให้

สามารถท�าลายแหล่งผลิตและแหล่งพักยาเสพติด 

๒๙ แห่ง ของกลางยาบ้า ๓๒๔.๓ ล้านเม็ด  

ไอซ์ ๑๓.๕ ตัน เฮโรอีน ๑.๗ ตัน และคีตามีน  

๐.๖ ตัน ยึดสารต้ังต้นได้ ๑๕.๕ ตัน กาเฟอีน 

๑๐.๑ ตัน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ๑,๐๔๖.๓ ตัน

 ๕.๒	 ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 ยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น 

และเคมภีณัฑ์  โดยเพิม่ความเข้มงวดในช่องทางตามแนวชายแดนใน ๑๕ จังหวดั ๔๐ อ�าเภอ ๑๙ ช่องทาง ทางท่าอากาศยาน

นานาชาติและท่าเรือ มุ่งเน้นท�าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดตามมาตรการทางทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล 

การใช้มาตรการสมคบ มาตรการฟอกเงนิ มาตรการทางภาษ ีและการบงัคบัใช้กฎหมายอืน่ ๆ  เพือ่มุง่ลดความรนุแรง

ของปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด และลดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

  ๕.๒.๑ ด�าเนินการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศได้ ๓๗๐,๒๙๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๕,๑๐๗ คน  

ของกลางยาบ้า ๒๙๔,๘๒๓,๖๒๗ เม็ด ไอซ์ ๒๒,๐๒๙ กิโลกรัม และกัญชา ๙,๐๔๔.๑๐ กิโลกรัม รวมทั้งขยายผล 

ใช้มาตรการสมคบ ๔,๐๒๖ ราย และตรวจสอบทรัพย์สิน ๑,๙๑๒ ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า ๗๕๕ ล้านบาท 

รวมทั้งใช้มาตรการฟอกเงิน ๓๒ คดี ยึดทรัพย์สิน

มูลค่า ๑๓๘.๒ ล้านบาท และมาตรการทางภาษี 

๕ คดี และด�าเนินคดีนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ 

๙๗,๕๒๔ คดี ๑๐๘,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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  ๕.๒.๒ เร่งลดความเดือดร้อนของประชาชน	 จากการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 

ป.ป.ส. ๑๓๘๖ จ�านวน ๑๗,๒๔๓ เรื่อง ด�าเนินการตรวจสอบข่าวสารทุกเรื่อง สามารถด�าเนินการตามข้อร้องเรียนได้  

๑๔,๐๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ 

  ๕.๒.๓ ลดปัญหาการจ�าหน่ายยาเสพตดิในพืน้ท่ีรนุแรง ๒๓,๑๔๐ หมูบ้่าน/ชุมชน และลดความเดอืดร้อน 

ของประชน ซึ่งด�าเนินการแล้ว ๑๘,๓๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ จับกุมผู้ต้องหา ๘,๕๑๒ คน  

น�าเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษา ๒,๗๖๕ คน ของกลางยาบ้า ๔๐,๓๑๘,๑๕๙ เม็ด ไอซ์ ๙๖๔.๗๖ กิโลกรัม เฮโรอีน 

๒๕.๖๗ กิโลกรัม และกัญชา ๔,๐๑๒.๘๙ กิโลกรัม

 ๕.๓	 ด้านการป้องกันยาเสพติด	 ด�าเนินการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน  

เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และในมิติพื้นที่เป้าหมาย โดยสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติด

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ดังนี้

  ๕.๓.๑ สร้างการรับรู้และเพ่ิมภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรท่ัวไป ๔๔,๖๘๒,๗๑๗ คน จากเป้าหมาย  

๓๓.๕ ล้านคน จ�าแนกเป็นเด็กและเยาวชน ๗,๔๐๒,๗๕๖ คน แรงงาน ๑,๒๖๖,๑๘๓ คน และประชาชน  

๓๖,๐๑๓,๗๗๘ คน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ้่าน เสยีงตามสายในโรงเรยีน สถานประกอบการ 

และสังคมออนไลน์ (Social Media) และสร้างภูมิคุ ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงสูง ๑๕-๒๔ ปี โดยความร่วมมือ 

จากหน่วยงานภาคี เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พบว่าด�าเนินการได้ ๓,๘๗๑,๕๖๕ คน จากเป้าหมาย ๔,๘๕๐,๕๗๐ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒

  ๕.๓.๒	 สร้างพื้นท่ีปลอดภัย โดยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวกและควบคุมเฝ้าระวัง

ปัจจยัเสีย่งในสถานศกึษา ๖,๗๓๐ แห่ง สถานประกอบการ ๒,๒๗๒ แห่ง และหมูบ้่านชมุชน ๔,๒๗๘ แห่ง ครอบคลมุ 

๔,๙๔๖ ต�าบล/๔๖ เขต คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๔ จากเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ของ ๗,๒๕๕ ต�าบล/๕๐ เขต ทั่วประเทศ

 ๕.๔	 ด้านการบ�าบัดรักษายาเสพติด นอกจากการบ�าบัดรักษาในระบบปกติรัฐบาลได้พัฒนาแนวทาง 

การน�าชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบ�าบัดรักษาผูใ้ช้ผูเ้สพยาเสพตดิ (Community Based Treatment and Care: CBTx) 

พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติดและภายหลังการบ�าบัดรักษา 

พัฒนาแนวทางการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาท 

ในการติดตามผู ้ผ ่านการบ�าบัด พัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม ่ โดยใช ้การสาธารณสุขน�า ได ้แก ่  

๑) คลินิกให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ๒๕ เพื่อป้องกันการกระท�าผิดซ�้า และ ๒) การลดอันตราย 

จากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยากส่งผลให้

สามารถน�าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาในทุกระบบ ๑๘๗,๐๑๓ คน ให้บริการเพื่อลดอันตราย 

จากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ คน ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ�าบัด ๒๐๐,๖๑๑ คน และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฯ 

๓,๔๕๐ คน

27รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๕.๕	 ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	เน้นการขับเคลื่อนนโยบายพืชเสพติด	ดังนี้

  ๕.๕.๑	 พฒันาพชืกระท่อมให้เป็นพชืเศรษฐกจิ 

ลดทอนความเป็นอาญา เปิดโอกาสให้ศึกษาวิจัยเพื่อใช ้ 

ทางการแพทย์และใช้ตามวถีิชาวบ้าน ถอดพชืกระท่อมออกจาก

ยาเสพติด โดยกระทรวงยุติธรรมเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่งผลให้มีการก�าหนด

พื้นที่น�าร่องที่ท�าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด 

ตามนโยบายการท�าให ้ถูกกฎหมาย (Legal ization)  

ในช่วงแรก ๑๓๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๐ ต�าบล ๑๐ อ�าเภอ 

๑๐ จังหวัด

  ๕.๕.๒	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานกัญชง เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ตามวิถีชาวบ้าน ส่งผลให้มีพื้นที ่

ทีย่ืน่ขออนญุาตปลกูกัญชง เพือ่วจิยั ใช้สอยในครวัเรอืน และผลติเมลด็พนัธุ ์(Hemp) ทัง้หมด ๖๐๑ ไร่ ๑๕๖ ตารางเมตร 

(เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น) ในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๑ ไร่ เชียงราย ๙๔ ไร่ ตาก ๓๗๖ ไร่ และปทุมธานี  

๑๕๖ ตารางเมตร โดยได้ยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนขออนุญาตปลูกกัญชง

เพื่อวิจัยได้ 

  ๕.๕.๓	 ขับเคลือ่นนโยบายกญัชา เน้นพฒันาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ การวจิยั และเป็นทางเลอืก 

แก่ผูป่้วย โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ประสานขอรบัของกลางกญัชาทีมี่การจบัยดึ 

ทั่วประเทศ และขออนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการน�าไปศึกษา

วิจัยได้ใช้ประโยชน์ส่งผลให้มีการสนับสนุนของกลางกัญชา 

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยครั้งแรก 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

จ�านวน ๑๕ หน่วยงาน ๓,๘๖๖ กิโลกรัม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๒

28




