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นโยบายข้อ ๒
การสร้างความมั่นคง
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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	 ปลกูจิตสำ�านกึ	เกียรตภิมิู	และศกัดิศ์รคีวามเป็นชาตไิทย	การมจีติสำาธารณะและการมส่ีำวนร่วม	

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสำามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 

สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส�าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓	 พัฒนาและเสำริมสำร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติ	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

มากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง

๒.๔	 สำร้างความสำงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เฝ้าระวงั ดูแล และรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความสงบสขุของประชาชน  

และปัญหายาเสพติดในระดับชมุชนและหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัภาครฐั 

ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

๒.๕	 แก้ไขปัญหายาเสำพตดิอย่างจรงิจงัท้ังระบบ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราบปราม 

แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด 

ป้องกันเส้นทางการน�าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่  

และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ 

ทางสาธารณสุข 



๑.	 การรักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ

	 ๑.๑	 การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ	

   ๑.๑.๑	 จัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

เพือ่เป็นกรอบทศิทางให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใช้ในการดำ�าเนนิการป้องกนั แจ้งเตอืน แก้ไข หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคุกคาม  

เพื่อธำ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ จ�านวน ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ หมวดำ ไดำ้แก่  

(๑) หมวดประเดน็ความม่ันคง เป็นประเดำน็ภยัคกุคามทีม่ผีลกระทบและแนวโน้มความเสีย่งสูงต่อความมัน่คงแห่งชาติ 

และผลประโยชน์แห่งชาติ รวม ๑๓ นโยบายและแผนความมั่นคง และ (๒) หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง		

เป็นประเดำน็เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพและพฒันาขีดำความสามารถของประเทศในการป้องกันและแก้ไขประเดำน็ความมัน่คง 

ให้มีประสิทธำิภาพมากขึ้น รวม ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง 

  ๑.๑.๒	 จัดท�า	 (ร่าง)	 แผนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย		

(พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือให้คนในชาติไดำ้รับการประกันสิทธิำข้ันพื้นฐานและศักยภาพให้สอดำคล้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธำรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ รวมท้ังบริหารจัดำการความขัดำแย้งโดำยสันติวิธำี 

ผ่านการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน และเสรมิสร้างให้เกดิำความรู้ความเข้าใจให้สงัคมไทยเกดิำการยอมรบัในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธำรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธำรรมของประเทศไทย 

   ๑.๑.๓	 เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์	๒๐๒๒  

เ พ่ือการพัฒนาความสัมพันธำ ์ทางทหารที่ ดีำระหว ่าง 

มติรประเทศทีเ่ข้าร่วมการฝึก รวมถงึพฒันาขีดำความสามารถ 

ในการอ�านวยการยุทธำร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้ก�าลังรบ 

ในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ และการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติ 

ประจ�ากองก�าลังผสมนานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมการฝึก  

จ�านวน ๒๐ ประเทศ รวมยอดำผู ้ เข ้าร ่วมการฝ ึกฯ  

จ�านวน ๓,๔๖๐ นาย โดำยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 



ทางวิชาการ ความช�านาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมท้ังเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับก�าลังพลของกองทัพไทย  

และกองทพัมติรประเทศในการปฏบิตักิารร่วม/ผสม ตลอดำจนเพิม่ขดีำความสามารถในการบรหิารจดัำการการบรรเทา 

สาธำารณภยัในภมูภิาคได้ำอย่างมปีระสทิธำภิาพ ก่อให้เกิดำความสมัพนัธ์ำและเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีำของประเทศไทย

   ๑.๑.๔	 จัดก�าลังป ้องกันชายแดน ไดำ ้จัดำและวางก�าลังทหารและต�ารวจตระเวนชายแดำน  

จ�านวน ๘ กองก�าลงั ก�าลังพลจ�านวน ๓๑,๖๙๘ นาย เพือ่รกัษาและป้องกันอธิำปไตยของชาต ิลาดำตระเวน เฝ้าตรวจรักษา 

และควบคุมภูมิประเทศและช่องทางผ่านเข้า-ออกส�าคัญตามแนวชายแดำน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธำ์ 

และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันและลดำปัญหาความขัดำแย้งที่อาจเกิดำขึ้น  

รวมทั้งการจัดำระเบียบพื้นที่และรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดำน

  ๑.๑.๕	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	 (ระดับต้น)	 รุ่นที่	 ๓ โดำยมีวัตถุประสงค์ 

ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนท่ีสอดำคล้องกับหลักแนวคิดำของยุทธำศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยทุธำศาสตร์ชาตปิระเดำน็ความมัน่คง และนโยบายและแผนระดำบัชาตว่ิาด้ำวย 

ความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ม ี๔ หมวดำวชิา ได้ำแก่ (๑) ความรูพ้ืน้ฐานด้ำานความม่ันคง (๒) การประเมนิ 

และวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง (๓) สถานการณ์ความม่ันคงในบริบทโลกยุคใหม่ และ (๔) การมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติ 

  ๑.๑.๖	 ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์์ระดับชาติ	ประจำปี	๒๕๖๕	(National	Crisis	Management		

Exercise	 2022:	 C-MEX	 22)	 โดำยฝึกบริหารจัดำการสาธำารณภัยกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ระหว่างวันท่ี  

๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทดำสอบกระบวนการวางแผนและน�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธำารณภัย 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติทุกระดัำบ และทดำสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของกองบัญชาการป้องกัน 

และบรรเทาสาธำารณภัยแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดัำบ ทั้งในระดัำบนโยบาย ระดัำบอ�านวยการ  

และระดัำบจังหวัดำ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการประสานแผนการบริหารจัดำการ

สาธำารณภัย การบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานพลเรือน ต�ารวจ ทหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

	 ๑.๒	 การเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	

  ๑.๒.๑	 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน สร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวกรอง 

ให้ครอบคลุมภาคเอกชนและภาคประชาชนให้สามารถแจ้งเตือนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามท่ีจะเกิดำข้ึนในทุกมิต ิ

และทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการข่าวของหน่วยข่าวในประชาคมข่าวกรอง สร้างทัศนคติท่ีดีำ 

ต่อการท�างานร่วมกันและส่งเสริมสภาพแวดำล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานข่าวกรอง  

16 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๒



  ๑.๒.๒	 พฒันาเครือ่งมอืการประเมนิสถานการณ์์ความมัน่คงในระดบัยุทธศาสตร์ ทดำลองดำ�าเนนิงาน

โครงการศนูย์อนาคตศกึษาด้ำานความม่ันคงในลกัษณะคณะท�างานน�าร่อง (Foresight Sandbox Task Force: FSTF)  

ในการผลิตผลงานที่ใช้เคร่ืองมือดำ้านอนาคตศึกษาก่อนจะประเมินผล และบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ในประเดำ็นอนาคต 

  ๑.๒.๓	 เสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์์ พัฒนาระบบ 

การวเิคราะหแ์ละประมาณการขา่วสาร ระบบการจดัำเกบ็ บรหิารจดัำการขอ้มลูขนาดำใหญ ่(Big Data) ทีมี่สมรรถนะสงู  

เพื่อยกระดำับขีดำความสามารถงานดำ้านการข่าวกรองให้มีความรวดำเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ามากขึ้น 

  ๑.๓	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไดำ้แก่ การต้อนรับนาย เตียว เอ็ง ดำี (Teo Eng Dih)  

รองปลัดำกระทรวงกลาโหมสาธำารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือความสัมพันธำ์ทางการทหารระหว่างไทย-สิงคโปร์  

และการประชุมนโยบายดำ้านการป้องกันประเทศ (Defence Policy Dialogue: DPD) ระหว่างกระทรวงกลาโหม 

และกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่อกำหนดำกรอบการเสริมสร้างความร่วมมือในระดำับนโยบายให้เกิดำเอกภาพ 

และทศิทางการปฏบิตัทิีส่อดำคลอ้งกนัในทกุระดำบั รวมทัง้กระชบัความสมัพนัธำอ์นัดำรีะหวา่งทัง้สองประเทศใหแ้นน่แฟ้น้ 

มากย่ิงข้ึน โดำยฝ่ายไทยได้ำน�าเสนอประเด็ำนผลกัดัำน ๓ ประเด็ำน ได้ำแก่ (๑) การแลกเปล่ียนท่ีนัง่หลกัสตูรศกึษาทางทหาร 

ในระดำับนโยบาย (๒) ความร่วมมือดำ้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ (๓) ความมั่นคงทางไซเบอร์

	 ๑.๔	 การประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	

  ๑.๔.๑	 พิจารณ์าความตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง (Draft	 Security	 Cooperation		

Agreement	between	the	Government	of	the	Kingdom	of	Saudi	Arabia	and	the	Government	of		

the	 Kingdom	 of	 Thailand) ภายใต้ร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ซาอุดำีอาระเบีย  

รวม ๑๘ ประเด็ำน และมีการจัดำกลุ่มความร่วมมือให้ชัดำเจน ประกอบด้ำวย กลุ่มภัยคุกคามด้ำานการก่อการร้าย  

กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ และกลุ่มภัยคุกคามอื่น ๆ 

  ๑.๔.๒	 เข้าร่วมการประชุม	 Track	 1.5	 BIMSTEC	 Security	 Dialogue	 Forum	 ครั้งที่	 ๓  

เมือ่วนัที ่๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพือ่ขบัเคล่ือนวสิยัทัศน์ ในฐานะท่ีไทยรบัต�าแหน่งเป็นประธำานวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖  

โดำยมุง่ม่ันให้อนุภมิูภาคอ่าวเบงกอลมคีวามมัง่คัง่ ยัง่ยนื และเปิดำกว้างสูโ่อกาส (Prosperous, Resilient and Robust,  

and Open หรือ PRO BIMSTEC) และเพื่อน�าข้อมูลจากการประชุมฯ เสนอที่ประชุมประจ�าปีของหัวหน้า 

ฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๑.๕	 การจดัท�าแผนปฏบิตักิารรองรับการเปิดประเทศ	และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙		

(โควิด-๑๙)	ปี	๒๕๖๕ โดำยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ไดำ้แก่ (๑) ระยะนำร่อง (ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เป็นการถ่ายทอดำแผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดำทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดำของหน่วยงาน (๒) ระยะที่ ๑  

(ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงานทุกระดำับ จัดำท�าแผนปฏิบัติการตามกลยุทธำ์ 

และมาตรการที่ก�าหนดำ และดำ�าเนินการตามแผนงาน (๓) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธำันวาคม ๒๕๖๔)  

และ (๔) ระยะที ่๓ (ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๕) เป็นการดำ�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ประเมนิผลการดำ�าเนนิงานเป็นระยะ 

และปรับมาตรการให้สอดำคล้องกับสถานการณ์

  ๑.๖	 การขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	

ไปสู่การปฏิบัติ	 โดำยจัดำทำแผนบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ดำ้านแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างช่องทาง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Non-Governmental  

Organizations: NGO) ในพื้นที่ พร้อมจัดำชุดำตรวจ 

บูรณาการในสถานประกอบกิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยง 

ในพื้นที่ ตรวจตามการข่าวและการค้ามนุษย์ในจังหวัดำ 

ร่วมกบัหน่วยงานด้ำานความมัน่คงและฝ่ายปกครองในพื้นที่  

โดำยมีผลการดำำเนินงาน ไดำ้แก่  (๑) ความสำเร็จ 

ในการนำกลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ดำา้นแรงงานไปสูก่ารปฏิบติั รอ้ยละ ๑๐๘.๕๓  

และ (๒) การตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ 

กลุ่มเส่ียงและแรงงานไดำ้รับการคุ้มครองจากการเป็น 

ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ 

แรงงาน จำนวน ๑๓๗,๕๑๒ คน สถานประกอบกิจการ 

จำนวน ๖,๖๓๘ แห่ง 

 ๑.๗	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 แรงงาน	 และการใช้แรงงานเด็ก	

ในรูปแบบที่เลวร้าย โดำยส่งเสริม พัฒนา และก�ากับดูำแลแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไดำ้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

ในสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ำก แรงงานบังคับ แรงงานขดัำหนี้ และการค้ามนุษยด์ำ้านแรงงาน  

โดำยไดำ้ตรวจสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑,๑๘๒ แห่ง ลูกจ้าง จ�านวน ๓๘,๖๙๑ คน นอกจากนี้ ไดำ้ส่งเสริม 

ให้สถานประกอบกิจการและห่วงโซ่อุปทานน�าหลักแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดำี (Good Labour Practices: GLP)  

ไปใช้ในการบริหารดำ้านแรงงาน ประกอบดำ้วย (๑) กิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการดำ้านแนวปฏิบัติการ

ใช้แรงงานทีด่ำ ีเพือ่ไปใช้ในการบรหิารกิจการ/ธำรุกจิ จ�านวน ๓,๒๔๘ แห่ง ลกูจ้างได้ำรบัการคุม้ครองสทิธำติามกฎหมาย  

จ�านวน ๒๐๖,๘๑๗ คน (๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดีำ  

จ�านวน ๙๐๙ แห่ง (๓) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดำท�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดำี จ�านวน ๑,๘๙๘ แห่ง  

และ (๔) จัดำกิจกรรมจัดำงานนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีำ เพื่อสร้างความร่วมมือ 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ผลักดำันให้สถานประกอบกิจการน�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดำี (GLP)  

มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๓๗๒ แห่ง มีลูกจ้างไดำ้รับการคุ้มครองสิทธิำตามกฎหมาย  

จ�านวน ๑๒๙,๔๘๕ คน 

18 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๒



  ๑.๘	 การคุ ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล ดำ�าเนินโครงการคุ ้มครองสิทธำิแรงงานประมงทะเล 

กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพ้ืนท่ี ๒๒ จังหวัดำชายทะเล เพื่อคุ้มครองแรงงาน 

ในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ด้ำานแรงงาน และได้ำรบัสทิธิำประโยชน์ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  

โดำยไดำ้ดำำเนินการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล จำนวน ๓๑๒ ครั้ง ลูกจ้าง จำนวน ๔,๓๐๒ คน และโครงการ 

ศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัดำ เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดำแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการประมงไดำ้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และเป็นการส่งเสริมการนำแรงงานต่างด้ำาว 

เข้ามาทำงานในกิจการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ มีแรงงานต่างดำ้าวเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างถูกต้อง 

มีสภาพการทำงานที่เหมาะสม และได้ำรับความคุ้มครอง 

ตามกฎหมาย รวมทั้งนายจ้างและแรงงานต่างดำ้าว 

มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ไ ด้ำถูกต้อง จำนวน 

๑๓๔,๓๐๗ คน 

 ๑.๙	 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ดำ�าเนินโครงการจัดำท�าทะเบียนคนต่างดำ้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต  

เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดำท�าทะเบียนประวัติของคนต่างดำ้าวที่ไดำ้รับอนุญาตให้ท�างานเป็นไปอย่างถูกต้อง  

โดำยมคีนต่างด้ำาวได้ำรบัใบอนญุาตท�างาน จ�านวน ๔๒๙,๘๗๓ คน และจัดำท�าทะเบียนคนต่างด้ำาวทีไ่ด้ำรับอนญุาตท�างาน  

จ�านวน ๗๓๖,๗๒๐ ครั้ง และดำ�าเนินโครงการตรวจสอบการท�างานของคนต่างดำ้าวและสถานประกอบการ  

รวมทั้งตรวจสอบการลักลอบท�างานของคนต่างดำ้าวเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ดำ้านแรงงาน มีแรงงานต่างดำ้าว 

และสถานประกอบการที่มีการจ้างหรือลักลอบจ้างคนต่างดำ้าวท�างาน จ�านวน ๔๓,๘๗๙ แห่ง แรงงาน  

จ�านวน ๓๗๐,๖๐๓ คน 

  ๑.๑๐	 การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ดำ�าเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวง 

และลักลอบไปท�างานต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีำการเดิำนทางไปท�างานต่างประเทศ 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไดำ้รับสิทธิำการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างท�างานในต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร ่

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานท�าอย่างถูกวิธำี มิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดำยมีคนหางาน 

ได้ำรับการคุ้มครองตามกฎหมาย จ�านวน ๕๖๗,๓๔๑ คน และดำ�าเนนิโครงการป้องกนัการค้ามนษุย์ด้ำานแรงงานต่างด้ำาว  

เพ่ือป้องกันการละเมิดำสิทธำิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ 

ด้ำานแรงงาน โดำยได้ำให้คำปรกึษาแนะนำแก่แรงงานต่างด้ำาวและนายจ้าง จำนวน ๒๘,๑๘๔ คน รวมท้ังดำำเนินโครงการ 

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้อ ม ใ ห้ ค น ห า ง า น เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น 

การตกเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์ด้ำานแรงงานในการไปทำงาน 

ต่างประเทศ ไดำ้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธำีการ 

และขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศโดำยถูกกฎหมาย 

โดำยได้ำจดัำอบรมให้คนหางาน จำนวน ๙๘๗ คน 

ป้องกันและคุ้มครองแรงงาน
จากการหลอกลวงและลักลอบ
ไปท�างานต่างประเทศ
๕๖๗,๓๔๑ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๑.๑๑	 การจดัตัง้จุดสกัดก้ันการเคลือ่นย้ายแรงงาน ในพืน้ท่ีบรเิวณจดุำตรวจให้มคีวามเข้มข้นและสอดำคล้องกบั 

สถานการณ์ โดำยไดำ้จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดำยผิดำกฎหมายผ่านชายแดำนทางบก ในห้วงเดืำอนเมษายน ๒๕๖๕  

จ�านวน ๒,๔๓๙ ครั้ง รวม ๓๓,๔๖๗ คน นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดำของโควิดำ-๑๙  

ไดำ้จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดำยผิดำกฎหมาย ในห้วงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดำ้แก่  

(๑) จับกุมชาวเมียนมา จ�านวน ๒๖,๘๙๐ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา จ�านวน ๑๗,๐๐๕ คน (๓) จับกุมชาวลาว  

จ�านวน ๘,๙๗๓ คน และ (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ จ�านวน ๓,๒๒๓ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น ๕๖,๐๙๑ คน 

 ๑.๑๒	 การจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายทางน�้า โดำยลาดำตระเวนคุ้มครอง 

ผลประโยชน์ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลือดำ้านมนุษยธำรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดำีย 

โดำยผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีำย และการออกปฏิบัติงานการควบคุม  

เฝ้าระวังการท�าการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เช่น (๑) บริเวณหน้าหาดำประภาส ต�าบลก�าพวน อ�าเภอสุขส�าราญ  

จงัหวัดำระนอง พบเรอืประมงพืน้บ้านได้ำท�าการลกัลอบท�าการประมงในทีจ่บัสตัว์น�า้เขตทะเลชายฝ่ัง มผีูร่้วมกระท�าผดิำ  

จ�านวน ๖ คน และ (๒) ทะเลหน้าบ้านรูสะมิแล ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดำปัตตานี  

ตรวจพบเครื่องมือการท�าประมงผิดำกฎหมายประเภทลอบพับไดำ้ จ�านวน ๒๑ ชุดำ 

๒.	 การปลูกจิตส�านึก	 เกียรติภูมิ	 และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย	 การมีจิตสาธารณ์ะ	
และการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน

 ๒.๑	 การเสรมิสร้างอุดมการณ์์และการมีส่วนร่วม	กระตุน้จติส�านกึความรกัและความสามคัคขีองคนในชาต	ิ	

ดำ้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม และสอดำแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดำของโควิดำ-๑๙  

โดำยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดำ-๑๙ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป  

พร้อมทั้งสร้างความรู ้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องและรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีน  

จ�านวน ๒๐๑ ครั้ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานจิตอาสาปลูกฝังจิตส�านึกแก่ประชาชนให้เกิดำความรักชาติ มีจิตสาธำารณะ  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนตนเอง นอกจากนี้ ยังไดำ้ดำ�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ให้ประชาชนในการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดำข้ึนในชุมชนของตนเองไดำ้  

โดำยประชาชนในพื้นที่ไดำ้ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จ�านวน ๒๔,๕๓๗ ครั้ง  

ประกอบด้ำวย (๑) กิจกรรมจติอาสาภยัพบิตั ิจ�านวน ๑๔,๖๒๗ คร้ัง และ (๒) กจิกรรมจิตอาสาเฉพาะกจิ จ�านวน ๙,๙๑๐ คร้ัง 

 ๒.๒	 การพัฒนาเยาวชน โดำยดำ�าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำ้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษา 

ระดัำบอุดำมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส�านึกในการร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดำงออกถึงความกตัญญ ู

ต่อบพุการีและผู้มพีระคณุ/คร/ูอาจารย์ ชาติบ้านเมอืง และการพทิกัษ์เทดิำทนูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ ตลอดำจนรกัษา 

และสืบทอดำความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดำไปภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ”

 ๒.๓	 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรศาสตร์พระราชา 

สู่การจัดำการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน โดำยจัดำอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดำการศึกษาที่ยั่งยืน  

โดำยให้ความรูก้ารน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ศาสตร์พระราชา และหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดำจ็ 

พระบรมชนกาธิำเบศร มหาภูมิพลอดุำลยเดำชมหาราช บรมนาถบพิตร การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

20 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๒



ในการดำ�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการน�าศาสตร์พระราชาสู่การจัดำการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งการออกแบบ 

การเรยีนรูโ้ดำยน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ระบวนการเรียนการสอน ซึง่ได้ำดำ�าเนนิการแล้ว จ�านวน ๓ รุน่  

จ�านวน ๙๑๕ คน

  ๒.๔	 การสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดำยสง่เสรมิการจดัำการเรยีนการสอนอิสลามศกึษา

ในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดำชายแดำนภาคใต้ และสนับสนุนทนุการศึกษาภูมทิายาท และเสริมสร้างโอกาสทางการเรียน

ของนักเรียนโดำยจัดำสรรงบสนับสนุนให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง (โรงเรียนอุปถัมภ์) มีโรงเรียน ๑๒ แห่ง ในพื้นที่ 

จงัหวัดำนราธำวิาส ปตัตาน ียะลา และสงขลา (๔ อำเภอ) นกัเรยีนจำนวน ๗๒๔ คน และจัดำสรรงบใหก้บัสำนกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัำชายแดำนภาคใตเ้พือ่ดำำเนนิกจิกรรมสง่เสรมิพระพทุธำศาสนา จำนวน ๒๖๙ โรงเรยีน รวมท้ัง 

พัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดำชายแดำนภาคใต้ โดำยได้ำก่อสร้าง ปรับปรุง  

ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ  

ส่งผลให้โรงเรียนได้ำรบัการพัฒนาคุณภาพและสามารถ 

รองรับนักเรียนเข้าศึกษาไดำ้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ไดำ้รับ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบไดำ้รับบริการ

ทางการศึกษา จำนวน ๕,๖๒๙ คน

  ๒.๕	 การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดำยนำมิติทางศาสนา ศิลปะ 

และวฒันธำรรม สนับสนนุการแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวดัำชายแดำนภาคใต้ โดำยใช้กระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชน 

ในพื้นที่ผ่านการจัดำกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง”  

ดำำเนินการในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จำนวน ๖๗ ตำบล และตำบลนอกพื้นท่ีตำบลเป้าหมาย จำนวน ๗๑ ตำบล  

และประชาชนกลุ่ ม เ ป้ าหมาย ในจั งหวั ดำชายแดำนภาคใ ต้  

จำนวน ๓๕,๗๐๒ คน ส่งผลให้เดำ็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่  

เกิดำการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธำรรม  

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธำรรม  

สามารถอยูร่่วมกนัไดำอ้ย่างสนัติสขุ รวมทัง้เกดิำการนำทนุทางวฒันธำรรม 

มาสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีกิจกรรม ดำังนี้

  ๒.๕.๑	 กิจกรรมขับเคลื่อนพิพิธภัณ์ฑ์เมืองนราธิวาสเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

โดำยจัดำแสดำงนิทรรศการถาวรและจัดำนิทรรศการหมุนเวียน จ�านวน ๔ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ 

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งเด็ำก เยาวชน และประชาชน ณ พิพิธำภัณฑ์เมือง มีประชาชนท่ัวไปท้ังในพื้นที ่

และนอกพื้นที่เข้าชมนิทรรศการ จ�านวน ๔,๔๖๓ คน และมีการจัดำประชาสัมพันธำ์นิทรรศการในรูปแบบสื่อออนไลน์  

มีผู้เข้าชม จ�านวน ๒๒,๐๘๓ คน 

  ๒.๕.๒	 กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณ์ค่าและเพิ่มรายได้ 

ประกอบดำ้วย (๑) กิจกรรมเทิดำทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่จังหวัดำชายแดำนภาคใต้ (๒) กิจกรรมโขนเยาวชน

ชายแดำนใต้ (๓) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธำรรม เช่น จัดำประชุม 

สร้างความรู ้ความเข้าใจการอยูร่่วมกันในสงัคมพหวุฒันธำรรมในระดำบัหมูบ้่าน และ (๔) กจิกรรมส่งเสรมิศิลปวฒันธำรรม 

ท้องถ่ินชายแดำนใต้ตามความต้องการของพืน้ที ่เช่น จดัำกจิกรรมส่งเสรมิเอีย๊ะตกีาฟ้ในเดำอืนรอมฎอน จดัำกจิกรรมส่งเสริม 

ประเพณลีาซงั และจดัำกิจกรรมอบรมมคัคเุทศก์ชมุชน ซึง่การดำ�าเนนิการดัำงกล่าวช่วยกระตุน้ให้เกดิำการเดิำนทางท่องเทีย่ว 

ภายในประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายไดำ้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจ�าหน่ายสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
อสิลามศึกษาในโรงเรียนของรฐั
๑๒ แห่ง ๗๒๔ คน

เสริมสร้างสงัคม 
พหวุฒันธรรมทีเ่ข้มแข็ง
ในพ้ืนทีต่�าบลเป้าหมาย 
๓๕,๗๐๒ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๓.	 การพัฒนาและเสริมสร ้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมธีรรมาภบิาล	ความรกัชาตแิละความเป็นน�า้หนึง่	
ใจเดียวกัน	 โดำยดำ�าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดำการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน โดำยดำ�าเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดำเลือกชุมชน และท�าความเข้าใจชุมชนเพื่อทราบความเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา  

ความต้องการที่จะแก้ไขพัฒนา และการมีเครือข่าย โดำยมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดำท�าแผนร่วมกับชุมชน  

พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมหรือจัดำกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะที่สนองต่อชุมชน มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๙๒๓ คน 

๔.		 การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน

 ๔.๑	 การเสริมสร้างอุดมการณ์แ์ละการมีสว่นร่วมกระตุน้จิตสำนึกความรักและความสามัคคีของคนในชาติ  

ดำ้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

จ�านวน ๑๘๔ ครั้ง 

 ๔.๒	 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ	

ค้ามนุษย์	 และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ โดำยตรวจตราพื้นที่เฝ้าระวังและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ในสถานที่เสี่ยง จำนวน ๗๖ จังหวัดำ ๘๗๘ อำเภอ และดำำเนินการตามมาตรการสกัดำกั้นเชิงพื้นที ่ 

แบ่งเป็นระดำับจังหวัดำ ๔,๐๓๙ ครั้ง และระดำับอำเภอ ๕๗,๕๒๑ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๖๑,๕๖๐ ครั้ง รวมทั้งดำำเนินการ 

ตามมาตรการประชาสมัพนัธำก์บักลุม่เปา้หมาย แบง่เปน็ ระดำบัจงัหวดัำ ๑๒,๕๙๗ คน และระดำบัอำเภอ ๓๓๔,๒๘๖ คน  

รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๘๘๓ คน

 ๔.๓	 การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดำยเขา้ปฏบิตักิารในชมุชนและหมูบ้่านเปา้หมาย สถานลีะ ๕ หมูบ้่าน/ชมุชน  

จ�านวน ๗,๔๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง ๗ ข้ันตอน โดำยเน้นการให้บริการเชิงรุก พบปะและ 

เยีย่มเยยีนประชาชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาดำของยาเสพติดำ  

กฎหมายจราจร ภยัคุกคามรูปแบบต่าง ๆ  รวมทัง้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ำความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสถาบนัชาต ิศาสนา  

พระมหากษตัริย์ และจดัำให้มอีาสาสมคัรต�ารวจบ้าน สถานตี�ารวจ/สถานตี�ารวจภธูำรละ ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานในการรกัษา 

ความสงบเรยีบร้อยในพื้นที่รวม ๔,๘๖๐ นาย

 ๔.๔	 การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ไดำ้ดำำเนินการ ดำังนี้ 

หน่วย : คน

การกระท�าความผิด จ�านวนการจับกุม	 จ�านวนผู้ต้องหา	

(๑) ความผิดำเกี่ยวกับการพนัน ๔๘,๕๒๓ ๖๐,๖๖๔ 

(๒) ความผิดำเกี่ยวกับยาเสพติดำ ๑๓๔,๐๒๕ ๑๓๓,๔๗๖

(๓) ความผิดำเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
 พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔๕,๔๐๑ ๖๑,๓๗๒ 

(๔) ความผิดำเกี่ยวกับอาวุธำปืน ๒๗,๓๑๘ ๒๖,๐๒๔ 

(๕) ความผิดำตามพระราชบัญญัติว่าดำ้วยการกระท�าความผิดำ 
 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓๘๗  ๒๗๘ 

22 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๒



การกระท�าความผิด จ�านวนการจับกุม	 จ�านวนผู้ต้องหา	

(๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ ๕๑,๗๒๗ ๕๐,๓๙๔ 

(๗) ความผิดำเกี่ยวกับสถานบริการ ๓,๑๖๖ ๓,๔๔๔ 

(๘) ความผิดำเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ทางดำ้านการเงิน ๑,๕๑๙ ๑,๕๒๒ 

(๙) ความผิดำเกี่ยวกับการหลอกลวงจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

 และสินค้าผิดำกฎหมาย 

๒,๒๐๙ ๒,๐๘๗ 

(๑๐) ความผิดำเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวปลอมและคดำีความผิดำ 

 ตามพระราชบัญญัติว่าดำ้วยการกระท�าความผิดำ 

 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔,๓๓๐ ๓,๖๕๕ 

(๑๑) ความผิดำเกี่ยวกับการล่วงละเมิดำทางเพศต่อเดำ็กหรือสตร ี

 ทางอินเทอร์เน็ต และค้ามนุษย์ 

๑,๓๐๙ ๑,๒๗๓ 

(๑๒) ความผิดำเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ  

 และอื่น ๆ 

๑๓,๖๕๔ ๑๓,๘๗๘ 

  ๔.๕	 การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-๑๙	 โดำยจัดำยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

ประกอบด้ำวย ยานพาหนะที่พร้อมใช้งานทันที จำนวน ๓๑ คัน ซึ่งได้ำสนับสนุนศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์  

และจัดำเพ่ิมเติมอีก จำนวน ๒๑ คัน ทั้งนี้ ได้ำมีการจัดำ 

หมุนเวียนปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เป็นประจำทุกวัน  

ยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On Call) เตรียมไว้  

จำนวน ๑๖ คนั และรถพยาบาลจากกองบญัชาการกองทพัไทย  

จำนวน ๔ คัน รวมทั้งกำลังพลจากสำนักงานแพทย์  

กรมยุทธำบริการทหาร เข้าร่วมสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

ศนูย์สนบัสนุนการเคลือ่นย้ายผูป่้วยโควิดำ-๑๙ ศนูย์ปฏบิตักิาร 

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดำ้านความมั่นคงเพื่อประสาน 

นำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป

๕.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ

 ๕.๑	 การพัฒนากฎหมาย ไดำ้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดำให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเลิกความผิดำ 

และอัตราโทษอันเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติ 

ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีกำหนดำกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดำ การควบคุมยาเสพติดำ  

การตรวจสอบทรัพย์สินคดำียาเสพติดำ การกำหนดำความผิดำในคดำียาเสพติดำ และการลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติกรรม 

ในการกระทำความผิดำ รวมไปถึงการพิจารณาคดีำของศาลใช้ดำลุยพินจิพจิารณาการลงโทษท่ีเหมาะสม หรือใช้มาตรการ 

ทางเลือกอื่นไดำ้ตามระดำับความร้ายแรงของการกระทำความผิดำ รวมท้ังแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดำโดำยวิธำีการ 

ทางสาธำารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธำรรมทางอาญา ยึดำหลัก “ผู้เสพ” คือ ผู้ป่วยที่ควรไดำ้รับการช่วยเหลือ 

ให้เข้ารับการบำบัดำรักษา ตลอดำจนมีการติดำตามช่วยเหลือให้กลับมาดำำรงชีวิตในสังคมไดำ้อย่างยั่งยืน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๒	 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ดำ้านยาเสพติดำในทุกมาตรการท้ังดำ้านการปราบปราม การป้องกัน การบ�าบัดำรักษา การบริหารและอ�านวยการ  

โดำยมคีวามร่วมมอืสำคญั ได้ำแก่ แผนปฏิบติัการร่วมสามเหลีย่มทองคำ ๑๕๑๑ ซึง่เกิดำข้ึนจากมติของ ๖ ประเทศสมาชิก 

ไดำ้แก่ ประเทศไทย สาธำารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธำารณรัฐประชาธำิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา  

สาธำารณรัฐประชาชนจีน และสาธำารณรัฐสังคมนิยมเวียดำนาม เพื่อการควบคุมยาเสพติดำ ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) มีผลการดำ�าเนินการจับกุม ๖ ประเทศ จ�านวน ๑,๒๒๔ คดำี ผู้ต้องหา จ�านวน ๒,๑๓๙ คน  

ยาบ้า จ�านวน ๖๖๓,๒๙๐,๘๐๒ เม็ดำ ไอซ์ จ�านวน ๒๑,๒๙๘ กิโลกรัม เฮโรอีน จ�านวน ๓,๙๔๑ กิโลกรัม สารตั้งต้น  

จ�านวน ๑๔,๐๕๐ กิโลกรัม และเคมีภัณฑ์ จ�านวน ๒๘๕,๐๒๔ กิโลกรัม 

 ๕.๓	 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ไดำ้ดำ�าเนินการ ดำังนี้

  ๕.๓.๑ ปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส�าคัญและผู ้มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติด		

๒๙๒ เครือข่าย และขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน ๓๓๙ คน มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดำและอายัดำ ๘๖๕.๓๘ ล้านบาท 

  ๕.๓.๒ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ไดำ้รับแจ้ง จ�านวน ๑๕,๕๖๒ เรื่อง ดำ�าเนินการแล้วเสร็จ 

จ�านวน ๑๒,๐๑๔ เรื่อง คิดำเป็นร้อยละ ๗๗.๒๐ 

  ๕.๓.๓ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไดำ้รับแจ้ง จำนวน ๒๘๙ ราย ดำำเนินการแล้ว 

จำนวน ๒๒๒ ราย 

  ๕.๓.๔ จับกุมหรือแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดฐ์านสมคบ	 สนับสนุน	 ช่วยเหลือ ตามกฎหมาย 

ว่าด้ำวยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดำเก่ียวกับยาเสพติดำ จำนวน ๙๘๕ คำขอ/คดีำ ผู้ต้องหา  

จำนวน ๒,๒๗๕ ราย มีคำส่ังอนุมัติแจ้งข้อหา จำนวน ๑,๙๐๒ ราย และมีคำสั่งจับกุม จำนวน ๑๘๑ ราย  

ศาลออกหมายจบั จำนวน ๙๒ ราย จบักมุตามหมายจบั จำนวน ๒๕ ราย โดำยจบักมุคดำยีาเสพตดิำในภาพรวมท้ังประเทศ  

จำนวน ๒๓๘,๐๒๘ คดีำ ผูต้้องหา จำนวน ๒๔๕,๓๘๓ คน ยดึำและอายัดำทรพัย์สินคดีำยาเสพติดำ มลูค่ารวม ๑๐,๒๔๓ ล้านบาท 

  ๕.๔	 การป้องกันยาเสพติด โดำยการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่ บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดำน 

และการพัฒนาทางเลือก การสร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน และการป้องกันยาเสพติดำ 

ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธำรรม สามารถดำำเนินการไดำ้ จำนวน ๗,๗๖๘,๑๒๐ คน จำแนกเป็น  

กลุ่มเดำ็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 

๖,๘๐๕,๖๐๘ คน กลุ่มเด็ำกและเยาวชน

นอกสถานศึกษา จำนวน ๘๔,๔๙๑ คน  

และกลุ่มผู้ ใ ช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

ดำำเนินการไดำ้ ๒๓,๐๘๓ แห่ง แรงงาน จำนวน 

๘๗๘,๐๒๑ คน 

 ๕.๕	 การบำบดัรกัษาผู้ตดิยาเสพตดิ โดำยบรูณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการสงเคราะห ์สนบัสนนุ  

ให้ผู้ติดำยาเสพติดำไดำ้รับการบำบัดำรักษาโดำยสมัครใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดำ้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ  

ตลอดำจนการติดำตามดำูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำ�ารงชีวิตในสังคมไดำ้อย่างปกติสุข มีผลดำ�าเนินการ  

ไดำ้แก่ การพัฒนาระบบการบ�าบัดำรักษาและน�าผู้เสพผู้ติดำยาเสพติดำเข้าระบบการบ�าบัดำรักษา จ�านวน ๖๙,๑๔๒ ราย  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบ�าบัดำรักษายาเสพติดำ มีการติดำตามผู้ผ่านการบ�าบัดำ จ�านวน ๕๐,๒๐๙ ราย  

และพัฒนาคณุภาพชวิีตและการฟ้ื้นฟ้สูภาพทางสงัคม รวมท้ังการให้ความช่วยเหลอืผูผ่้านการบ�าบัดำ จ�านวน ๖๔๐ คน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งหมูบ้่าน ชมุชน 
ความร่วมมอืของครอบครวั
๗.๗๗ ล้านคน 
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 ๕.๖	 การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ โดำยไดำ้ดำำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธำ์ความรู้เกี่ยวกับ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดำในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒๓,๐๘๓ แห่ง และลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้อง  

จ� านวน ๘๗๘,๐๒๑ คน ส ่ ง เสริมให ้ข ้อมูลแนะน�าดำ ้ านสุขภาพ/บ�าบัดำรักษา/พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ฝึกและพัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือแรงงาน ให้สามารถพึ่งพาตนเองไดำ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๗,๘๘๕ คน  

รวมท้ังโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดำในสถานประกอบการ โดำยมีกลุ่มเป้าหมายแรงงาน 

ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คนลงมา และในกลุ ่มแรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงปัญหา 

ของยาเสพติดำ จำนวน ๒๑,๔๑๙ คน และจัดำตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ในการป้องกันยาเสพติดำ และแรงงานมีภมูคิุม้กันปลอดำภัยจากยาเสพติดำ โดำยได้ำจดัำตัง้ชมรม ๑๑๕ ชมรม/ศูนย์เพือ่นใจฯ  

๖๓ ศูนย์ 

  ๕.๖.๑	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี  

ส�าหรับผู ้ผ่านการบ�าบัดำยาเสพติดำ เพ่ือฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ มีผู ้ไดำ้รับการอบรม  

จ�านวน ๘๔๗ คน

   ๕.๖.๒	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิระบบการจดัการด้านยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ ประกอบด้ำวย  

(๑) รณรงค์และประชาสัมพันธำ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดำในสถานประกอบกิจการ  

จ�านวน ๑๕,๕๗๑ แห่ง ลูกจ้าง จ�านวน ๘๑๘,๗๙๖ คน (๒) ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่ง 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดำ จ�านวน ๒๘๔ แห่ง (๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สถานประกอบกิจการที่เข้าสู ่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดำ จ�านวน ๕,๐๓๔ คน  

(๔) จัดำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดำีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดำ  

จ�านวน ๙๔ ครั้ง และ (๕) กิจกรรมดำ�าเนินโครงการโรงงานสีขาว จ�านวน ๑,๓๕๐ แห่ง 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๗	 การบริหารจัดการด้านยาเสพติดอย่างบูรณ์าการ ควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดำ  

(เช่น พืชกระท่อม กัญชา และกัญชง) ในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรมโดำยจัดำให้มีมาตรการ 

ควบคุมและป้องกันการใช้พืชเสพติดำในทางที่ไม่เหมาะสม โดำยเฉพาะในเดำ็กและเยาวชน รวมท้ังการขับเคลื่อน 

แผนปฏิบัติการดำ้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดำ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านกลไกการอ�านวยการตั้งแต่ระดัำบชาต ิ

จนถึงระดัำบพื้นที่ ก�ากับติดำตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดำการพัฒนามาตรการและแนวทางการดำ�าเนินงาน 

จากข้อมลูเชงิประจักษ์ เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดำอย่างเป็นรปูธำรรม เกดิำประสทิธิำภาพประสทิธิำผล และเกดิำเอกภาพ 

ในการบริหารจัดำการ

26 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
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