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คำ�นำ�
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตระหนักถึงสถานการณ์ภัยคุกคาม
ข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมและประเทศโดยรวม และได้กำ�หนดไว้ในนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ในส่วนของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปนโยบาย
ที่ ๕ ให้มีการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติจงึ ได้จดั ทำ�ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ขึ้น โดยผ่านการหารือ
ระดมสมองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ไปใช้ในการพัฒนา
การดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นอาชญากรรมข้ามชาติทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการพัฒนาในภาครัฐ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
และการส่งเสริมให้มกี ารนำ�เทคโนโลยีมาประกอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีม่ ากขึน้
สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทาง
ในการทำ�งานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพัฒนา  ยกระดับ
ความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรากฏผลเป็นรูปธรรม
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ภาพรวมของยุทธศาสตร์
ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

เป้าหมาย
เพื่อให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีความรุนแรงและการกระจายตัวลดลง
โดยเฉพาะในพืนที่เสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลดลงตามกัน ประเทศไทยมี
กลไกการท�ำงานร่วมกันและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีระบบชัดเจน
เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีความพร้อมในทุกด้าน และท�ำงานอย่างมีศกั ยภาพ
และประสิทธิภาพ มีช่องทางความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมโดยรวม
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วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
นอกภาครัฐ และเสริมสร้าง และพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ

กรอบแนวคิด
เพื่อการด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
และความปลอดภัยความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และ
การมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์โดยแบ่งเป็นแนวคิดหลัก ๔ แนวคิด คือ
๑. การทบทวน
		 ข่าวและกฏหมาย กลไก
การประสานงาน กลไกการปฏิบัติ
กลไกนโยบาย
๒. การป้องกัน
		 เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ภาครัฐ เครือข่ายนอกภาครัฐ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น

๓. การตอบโต้ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้มีผลรูปธรรม
เพื่อลดความล่อแหลมของการเป็น
เป้าหมายของการถูกโจมตี
๔. การเตรียมพร้อม
เตรียมการเพื่อลดความเสียหาย
รองรับผลกระทบและสร้าง
ความพร้อมด้วยการพัฒนา
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
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ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
(Non-traditional Security Threat) ประเภทหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง
และมีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันมากขึ้น โดยหลักแล้วเป็นผลที่เกิดจากพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้ามพรมแดน ที่สะดวกยิ่งขึ้น
ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้น ท�ำให้ความสามารถในการโยกย้าย
ทั้งคน ทุนและสิ่งของมีเพิ่มตามไปด้วย ประกอบกับผลประโยชน์จูงใจมหาศาล และ
อาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบต่อประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และด้านอื่นๆ
ที่ ผ ่ า นมา  ประเทศไทยก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาดั ง กล่ า วเช่ น กั น
จากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเดินทาง
คมนาคมเชื่ อ มต่ อ กั บ ต่ า งประเทศ จึ ง มี ก ารเข้ า ออกประเทศของชาวต่ า งชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มคี วามเสีย่ งของการใช้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน
และปลายทาง เนื่องจากบุคคล ขบวนการ หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
อาจแสวงโอกาสเข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น ไทยจึงควรรับมือกับ
ปัญหานี้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และเตรียมพร้อมให้ครอบคลุมและถูกจุดมากที่สุด
อีกทั้งประเทศไทยเองก็ได้มีพันธกรณีระหว่างประเทศเพิ่มเติม และมีการปรับเปลี่ยน
กฎหมายภายใน ดังนั้น ส�ำนักงานฯ จึงได้ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงโครงสร้างและกลไก
ของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป และเน้นการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนและตรงจุดมากขึ้น
การประเมินสภาพปัญหาและความท้าทาย พบว่า  ไทยยังคงประสบภัย
จากอาชญากรรมข้ามชาติหลักๆ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบ

-6ขนคนเข้ า เมื อง การฟอกเงิน การลัก ลอบค้าอาวุธ การกระท�ำอั นเป็ นโจรสลั ด
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางการเงินในส่วนของ
การฉ้อโกงประชาชน การปลอมแปลงธนบัตร การปลอมแปลงหนังสือเดินทางและ
เอกสารปลอม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมสิง่ แวดล้อม รวมถึงความเกีย่ วโยงกัน
ระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติสาขาต่างๆ อาทิ ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดกับ
การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึง่ ใช้ผหู้ ลบหนีเข้าเมืองด�ำเนินการล�ำเลียงยาเสพติด
ผ่านเข้ามาทางพรมแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน การค้ายาเสพติดหรือการค้าผลผลิต
จากสัตว์ป่ามาเป็นเงินทุนสนับสนุนการก่ออาชญากรรมอื่นๆ
จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและรับฟังสภาพปัญหาในเชิงปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง พบปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ดังนี้
ด้ า นนโยบายระดับชาติ ไทยมุ่งเน้นการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ เป็นช่องทาง
ให้คนแสวงประโยชน์ในการกระท�ำความผิดได้ง่าย
ด้านกลไกภาครัฐ ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญ ได้แก่ การบริหาร
จัดการกลไกภาครัฐ กฎหมายและการบังคับใช้ ระบบฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐ
เครื่องมือและเทคโนโลยี และงบประมาณ
ด้านความตระหนักของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนัก
เกีย่ วกับภัยและผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมองว่าปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติเป็นเรื่องไกลตัว ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนตกเป็นเหยื่อ รวมถึงขาดการ
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังต้องการความร่วมมือในการป้องปราม
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง
การด�ำเนิ น การเชิ ง รุ ก ในการแสวงประโยชน์ จ ากกรอบหรื อ กลไกความร่ ว มมื อ
ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาค
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กรอบแนวคิด

จากการประเมิ น สถานการณ์ ปั ญ หาอุ ป สรรค ตลอดจนผลกระทบ
ในวงกว้างและรุนแรงทัง้ ต่อความมัน่ คงและเศรษฐกิจ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
จึงได้น�ำข้อมูลที่ประมวลได้มาจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ า มชาติ โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากนโยบายความมั่ นคงแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ * ทีร่ ะบุถงึ ผลประโยชน์แห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงของชาติ
ในส่วนของภัยคุกคามและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ คือ การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ และความปลอดภัย ความเป็นธรรม
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
เตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย โดยน�ำมาแปรเป็นแนวคิดหลักได้ ๔ แนวคิด คือ
ทบทวน
– ทบทวนการข่าวและกฎหมาย กลไกการประสานงาน
กลไกการปฏิบัติ กลไกนโยบาย
ป้องกัน
– เสริมสร้างความแข็งแกร่งภาครัฐ เครือข่ายนอกภาครัฐ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น
ตอบโต้
– การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ มี ผ ลรู ป ธรรมเพื่ อ ลด
ความล่อแหลมของการเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตี
เตรียมพร้อม - การเตรียมการเพื่อลดความเสียหาย รองรับผลกระทบ
และสร้างความพร้อมด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้

*ภายใต้มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มนี โยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
ขึน้ ตามข้อเสนอแนะของสภา จึงให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นกรอบระดับชาติดา้ นความมัน่ คง แทนนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๔
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นิยามศัพท์ อาชญากรรมข้ามชาติ

คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ
“อาชญากรรมข้ามชาติ” หมายถึง การกระท�ำขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล สมคบ
และร่วมมือกระท�ำความผิดต่อเนือ่ งจากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ หรือหลายประเทศ
อันเป็นความผิดตามกฎหมายหรือบทลงโทษของประเทศ ที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นด�ำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์และอ�ำนาจ
ทีข่ ดั ต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมัน่ คง
ของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ “อาชญากรรมข้ามชาติ”
ไว้ว่าเป็นการกระท�ำที่ประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ประเทศ ถือว่าเป็นความผิด
ตามกฎหมายอาญา  และก�ำหนดโทษโดยมีลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกันโดยบุคคล
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ในรูปแบบขององค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาอ�ำนาจและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการตระเตรียม การพยายาม และลงมือกระท�ำความผิด
ต่อเนื่องกันจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ
ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ค�ำจ�ำกัดความ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ไว้ว่า
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(ความผิดที่กระท�ำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ)
๑) ความผิดที่กระท�ำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ
การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระท�ำความผิดได้กระท�ำในอีกรัฐหนึ่ง
๒) ความผิดที่ก ระท�ำในรัฐหนึ่ง แต่เ กี่ย วข้ อ งกั บองค์ ก รอาชญากรรม
ที่มีการกระท�ำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
๓) ความผิดที่ก ระท�ำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท�ำที่ ส�ำคั ญ เกิ ด ขึ้ น
ในอีกรัฐหนึ่ง

-9ส�ำหรับประเภทของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยเรือ่ งอาชญากรรมข้ามชาติของสภาเศรษฐกิจ
และสัง คมขององค์ ก ารสหประชาชาติ (World Ministerial Conference on
Organized Transnational Crime / United Nations Economic and Social
Council) ณ เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้จ�ำแนกกิจกรรมที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติออกเป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่
๑) การลักลอบค้ายาเสพติด ๒) การลักลอบน�ำคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ๓) การลักลอบ
ค้าอาวุธ ๔) การลักลอบค้าวัตถุนิวเคลียร์ ๕) องค์กรอาชญากรรมและการก่อการร้าย
๖) การลักลอบค้าหญิงและเด็ก ๗) การลักลอบค้าชิ้นส่วนของร่างกาย ๘) การโจรกรรม
และลักลอบค้ายานพาหนะ ๙) การฟอกเงิน และ ๑๐) กิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ
ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations –
ASEAN) ได้จดั ตัง้ กลไกการประชุมอาเซียน ระดับรัฐมนตรีและกลไกการประชุมอาเซียน
ระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติขนึ้ และได้จดั ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ให้ความส�ำคัญเป็นหลักไว้ ๘ ประเภท คือ ๑) การก่อการร้ายสากล ๒) การลักลอบ
ค้ายาเสพติด ๓) การค้ามนุษย์ ๔) การฟอกเงิน ๕) การลักลอบค้าอาวุธ ๖) การกระท�ำ
อันเป็นโจรสลัด ๗) อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ๘) อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
ทัง้ นี้ ตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ก�ำหนดให้ อาชญากรรมข้ามชาตินนั้ เป็นการกระท�ำผิดโดยบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์กรที่อาจรวมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยการ
เตรียมการ วางแผน การก่อการจนส�ำเร็จนั้นเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งหรือมากกว่า และ
อาจส่งผลในประเทศที่เตรียมการ วางแผนและก่อการ หรืออาจส่งผลในรัฐอื่นๆ ก็ได้
โดยเป็นความผิด ตามกฎหมายหรือบทลงโทษของประเทศที่บุคคล องค์กรหรือ
กลุ่มบุคคลเหล่านั้นด�ำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงประโยชน์ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม และอ�ำนาจทีข่ ดั ต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศโดยรวม
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ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
เป้าหมาย

ปั ญ หาอาชญากรรมข้ า มชาติ มี ค วามรุ น แรงและการกระจายตั ว ลดลง
โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
ของประเทศจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลดลงตามกัน
ประเทศไทยมีกลไกการท�ำงานร่วมกันและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างมีระบบชัดเจน เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีความพร้อมในทุกด้าน และ
ท�ำงานอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ มีช่องทางความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งนอกภาครัฐ
๓. เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงเพื่อพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ
มาตรการ ระเบียบปฏิบัติประจ�ำรวมถึงบทลงโทษ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหา ให้ครอบคลุมทั้งฝ่ายประกอบ
อาชญากรรม
๑.๒ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในตัวบทกฎหมายให้ชัดเจน

- 12 ๑.๓ ด�ำเนิ น การด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง
ในการป้องกันและปราบปรามบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มขบวนการ หรือองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้กระท�ำผิด
๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในพื้นที่เสี่ยง เน้นการจัดระเบียบ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการข่าวกรอง
๒.๑ เน้นการข่าวกรองเพื่อ การป้ อ งกั นและการเฝ้ า ระวั ง
เพื่อมิให้อาชญากรรมขยายตัวหรือพัฒนาไปเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๒.๒ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพกลไกและระบบ
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ส่งเสริมเวทีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และข่าวกรอง รวมถึงมุมมอง การประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม และองค์ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๒.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ เฝ้าระวัง ติดตาม พิสูจน์หลักฐาน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการข่าวกรอง ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
๓.๑ โครงสร้าง
๓.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทัง้ ในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม และเน้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์
และน�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๑.๒ จัดท�ำงบประมาณให้มีความชัดเจนและก�ำหนด
ให้มีโครงการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๑.๓ พั ฒ นาระบบโครงสร้ า งอั ต ราก�ำลั ง ที่ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน

- 13 ๓.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีทที่ นั สมัยให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๓.๑.๕ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการท�ำงานร่ ว มกั น ของ
หน่วยงานรัฐให้มีเอกภาพในด้านนโยบาย เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง
๓.๒ บุคลากร
๓.๒.๑ สร้างความตระหนัก ความตื่นตัว ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่แท้จริงและให้ความส�ำคัญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจน
สร้างทัศนคติที่ดีในการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม
๓.๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานระดับปฏิบัติ
ให้มที กั ษะและความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป แนวโน้มใหม่ๆ ความรูใ้ นการสืบสวนสอบสวน
ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา  ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคนิค
๓.๓ การพัฒนาองค์ความรู้
๓.๓.๑ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๓.๓.๒ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ เชิ ง วิ ช าการโดยเน้ น
การศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง แลกเปลี่ยนความรู้ และผลการศึกษาวิจัย ทั้งในองค์กรหรือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความร่วมมือนอกภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตส�ำนึก
๑.๑ ประชาสัมพันธ์เ พื่อสร้า งจิ ต ส�ำนึ ก ความตื่ นตั ว และ
ความตระหนักรู้ให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในทุกระดับ
เกี่ยวกับภัยและผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็น
เหยื่อกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๒ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ การด�ำเนินการของรัฐ

- 14 กลยุทธ์ที่ ๒ ความร่วมมือกับภาคประชาชน
๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตส�ำนึกและ มีความเข้มแข็ง
๒.๒ ส่งเสริมสถาบัน/องค์กรทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ฯลฯ ให้มีบทบาทและความส�ำคัญในการระดมพลัง
จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง ให้กบั ประชาชน โดยเน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
๒.๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
๒.๔ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประชาชน
หรือชุมชนชายแดนของไทย กับประเทศเพื่อนบ้านในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติในบริเวณพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์ที่ ๓ ความร่วมมือกับภาคเอกชน
๓.๑ พัฒนากลไกหรือส่งเสริมโครงการความร่วมมือแบบหุน้ ส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ ส่งเสริมเวทีการหารือระหว่างภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ
เอกชนอย่างสม�่ำเสมอในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนแสวงหา
หรือก�ำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๓.๓ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รภาคธุ ร กิ จ เอกชน
พัฒนามาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติหรือด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลและ
พัฒนามาตรการสร้างความโปร่งใสในการท�ำธุรกิจของภาคเอกชน

- 15 กลยุทธ์ที่ ๔ ความร่วมมือกับภาควิชาการ
๔.๑ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ เชิ ง วิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ องค์กรหรือหน่วยงานวิจยั เชิงวิชาการ ทัง้ ของภาครัฐ
และเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒ ส่งเสริมเวทีการหารือแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดเห็น
กับภาควิชาการทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระดับสูง
๑.๑ ส่งเสริมการหารือระดับผู้น�ำประเทศ เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของรัฐบาลไทย ตลอดจนในระดับปฏิบัติ กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาค
๑.๒ แสดงบทบาทความเป็นผูน้ �ำในฐานะประเทศขนาดกลาง
ของภูมิภาคในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ หรือการด�ำเนินการของไทยในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความไว้เนื้อ
เชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดชายแดนของประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ
พื้นที่บริเวณชายแดนในการเฝ้าระวังและตรวจตราการเข้าออกของคน ทุนและสิ่งของ
รวมถึงการตรวจจับเอกสารการเดินทางปลอมให้มีประสิทธิภาพ

- 16 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง การประชุมหารือ การติดต่อสือ่ สาร และการปฏิบตั กิ ารร่วม
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี
๓.๑ จัดทบทวนความร่วมมือ ข้อตกลง และพันธกรณีที่ไทย
มีกับต่างชาติทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตามให้เป็นรูปธรรม
๓.๒ ผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในเวทีระหว่างประเทศที่เหมาะสม
๓.๓ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
การประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๔ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ข่าวกรองกับองค์การต�ำรวจสากลให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และตอบสนองต่อสถานการณ์
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพร่วมของบุคลากร ผ่านโครงการ
ความร่วมมือทีเ่ ป็นรูปธรรม ในการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
รวมถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
๓.๖ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา
๓.๙ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
๓.๑๐ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาร่วมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม่ คี วามก้าวหน้า  ทันสมัย และมีความเหมาะสม กับประเทศ
ที่พร้อมจะร่วมมือกับไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

- 17 ๓.๑๑ ก�ำหนดให้มจี ดุ ประสานงาน/ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดประสาน ความร่วมมือระดับชาติดา้ นอาชญากรรมข้ามชาติกบั ต่างประเทศ
ในภาพรวม
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะสหประชาชาติ
๔.๑ ทบทวนพันธกรณีของไทยและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเน้นการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒ สนับสนุนการเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญา  อนุสญ
ั ญา  พิธสี าร
และความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงความริเริม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๔.๓ ส่งเสริมความร่วมมือและเรียนรูจ้ ากองค์การระหว่างประเทศ
ทั้งสหประชาชาติและองค์การอื่นๆ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๔.๔ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร/สถาบั น วิ ช าการ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ทางวิชาการของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
พิมพ์ครั้งแรก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จ�ำนวนหน้า
๒๖ หน้า
จ�ำนวนพิมพ์
๒๐,๐๐๐ เล่ม
ลิขสิทธิ์โดย
ส�ำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ออกแบบปกและรูปเล่ม นางสาวพิมพ์กานต์ คล่องสั่งสอน
นายกฤตัชญ์ รัสมิภูตานนท์
พิมพ์ที่
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๑๓, ๐ ๒๒๔๓ ๐๓๙๙
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๒๐

