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	 สภาความม่ันคงแห่งชาติ	 เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกโดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้มีสภาเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าวขึ้นเมื่อปี	2453	ใช้ชื่อว่า 

“สภาเกี่ยวกับการป้องกันพระราชอาณาจักร”	โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานฯ

	 ต่อมา	 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและองค์ประกอบของสภามาเป็นล�าดับ	จนกระทั่งเป็น 

“สภาความมัน่คงแห่งชาต”ิ	จากการประกาศใช้พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2502 

โดยก�าหนดให้มี	“ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”	ซึ่งมีหน้าที่ด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามมต ิ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นส่วนราชการพลเรือน	สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม	มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา

	 ปัจจุบนั	สมช.	ได้ปรับปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2502	ในลกัษณะ 

ยกเลกิกฎหมายเดิม	โดยเมือ่วนัที	่26	กนัยายน	2559	พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559 

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

2453 2502 2559

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีสภา
เพื�อทําหน้าที�ดังกล่าวขึ�น
ใช้ชื�อว่า “สภาเกี่ยวกับการป้องกัน
พระราชอาณาจักร”

พระราชบัญญัติสภาความมั�นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2502 มีการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบและองค์ประกอบของสภา
มาเป�นลําดับ จนกระทั�งเป�น
“สภาความมั่นคงแห่งชาติ”

สมช. ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาความมั�นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
ในลักษณะยกเลิกกฎหมายเดิม
โดยพระราชบัญญัติ
สภาความมั�นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลบังคับใช้เป�นกฎหมาย
เมื�อวันที� 26 กันยายน 2559

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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“องค์กรน�าด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติ

อย่างสมดุลและยั่งยืน”

National 
Interest

การมุ่งรักษา
ผลประโยชน์
ของชาติ

N
Strategic 
Thinking 

การคิดวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์

S

Competency 

การมีสมรรถนะ
ในอาชีพ

C

วิสัยทัศน์ สมช.

ค่านิยม NSC

พันธกิจ

ประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง
และการเตรยีมความพร้อม
แห่งชาติและบริหารวิกฤติ
ความมั่นคงในการรับมือ
ภัยคกุคามด้านความม่ันคง

3

พัฒนาองค์ความรู้
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอื
กับทุกภาคส่วน4

พัฒนาประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากร
เพื่อเป็นองค์กรหลัก
ด้านความมั่นคง

5

ให้ค�าปรกึษา และเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์
แนวทางและแผน
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นทศิทางด้านความม่ันคง
ของประเทศ

1

อ�านวยการ ประสาน
และติดตามประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ด้านความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2
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	 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	มีความมุ่งหมายส�าคัญ	ดังนี้

  ให้สภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นองค์กรหลกัด้านความมัน่คง ท�าหน้าทีก่�าหนดทศิทาง 

นโยบายและยทุธศาสตร์	เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาติในมติิด้านความมัน่คง 

และก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาติ	รวมท้ัง 

ประเมนิและวเิคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชงิยทุธศาสตร์อันเป็นภัยคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาติ 

โดยมีองค์ประกอบของสมาชิกสภาความม่ันคงแห่งชาติที่ครอบคลุมภารกิจงานในด้านการรักษา 

ความมั่นคงแห่งชาติที่ครบถ้วน

	 นอกจากนี	้ยงัมสีมาชกิอกีประเภทหนึง่เรยีกว่า	สมาชิกเฉพาะกิจ	โดยสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

อาจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองที่จะพิจารณา 

หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคง 

ในเรื่องนั้นให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวด้วยก็ได้	โดยมีฐานะเป็นสมาชิกส�าหรับการประชุม 

ครั้งที่ได้รับเชิญ

สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เรียกโดยย่อว่า สภา มช. 
มีองค์ประกอบ ดังนี้

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.  นายกรัฐมนตรี    ประธาน

2.  รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย    รองประธาน

3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    สมาชิก

4.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    สมาชิก

5.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    สมาชิก

6.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    สมาชิก

7.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   สมาชิก

8.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    สมาชิก

9.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    สมาชิก

10.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด    สมาชิก

11.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ    สมาชิกและเลขานุการ
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 1 	 จัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณา

 2 	 เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านความมั่นคง 

หรือประเด็นเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ	หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติ	ต่อนายกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี

 3 	 พิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	แผนเตรียมพร้อม 

แห่งชาติ	และแผนบริหารวิกฤตการณ์	ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

 4 	 ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง 

แห่งชาติ	เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 5 	 ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นภัยคุกคาม 

ต่อความมั่นคงแห่งชาติ

 6 	 ก�ากับและติดตามการด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 

แห่งชาติ

 7 	 ปฏิบัติหน ้าที่อื่นตามที่บัญญัติ ไว ้ ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น	หรือ 

ตามที่นายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 อน่ึง	ในการท�าหน้าทีข่องสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิประธานสภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาเพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอแนะความเห็น 

และข้อพิจารณาต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ส�าคัญ 

ได้แก่

 1  คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิท�าหน้าที่ในการเสนอแนะ 

และให้ความเห็นเกีย่วกับยทุธศาสตร์	นโยบาย	และแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรือ่ง	แผนปฏิบตัริาชการ 

ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง	และแผนงานหรอืโครงการส�าคญั	ตลอดจนแนวทางการด�าเนนิการตามนโยบาย 

และแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิก่อนเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาตต่ิอไป	คณะกรรมการ 

นโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	มีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

โดยมรัีฐมนตรว่ีาการกระทรวงทีเ่ก่ียวข้องด้านความม่ันคงเป็นกรรมการ	 และเลขาธกิารสภาความม่ันคง 

แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

10



 2  คณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแห่งชาติ	ท�าหน้าทีใ่นการเชือ่มโยง 

และประสานงานในการน�ายทุธศาสตร์	และนโยบายด้านความมัน่คง	ไปสูก่ารปฏบิติั/การก�ากบั/ตดิตาม 

ผ่านการขับเคลื่อนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

 3  คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คงแห่งชาติ ท�าหน้าทีน่อกเหนอืจาก 

คณะกรรมการตามข้อ	1)	และ	2)	โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาเร่ืองการวางแนวทางปฏบิติั	หรือการแก้ไข 

ปัญหาความมั่นคงเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

 4  คณะทีป่รกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิตามทีพ่ระราชบญัญตัสิภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2559	ได้ก�าหนดให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของ 

สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม	ประเมนิ	วเิคราะห์	สถานการณ์อนัเป็นภยัคกุคาม 

ต่อความมั่นคงแห่งชาติ	และเสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ 

ความมัน่คงแห่งชาตติามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยคณะทีป่รึกษาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ประกอบด้วย 

หวัหน้าส่วนราชการและผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์เกีย่วกบัความมัน่คง 

ในด้านต่าง	ๆ 	จ�านวน	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการเตรยีมพร้อมและป้องกนัประเทศ	2)	ด้านความมัน่คงภายใน 

และระหว่างประเทศ	3)	ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	4)	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและดิจิทัล 

5)	ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	และ	6)	ด้านการข่าวกรอง

    ก�าหนดกลไกการผลักดันเพื่อน�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

อย่างเป็นรูปธรรม	โดยจัดให้มี	“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 

เป็นกรอบหรือทิศทางการด�าเนินการด้านความมั่นคงแห่งชาติ	รวมถึงการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ 

ส�านกังบประมาณ	โดยให้หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องจัดท�าแผนงานหรอืโครงการซึง่ถอืเป็นเร่ืองส�าคญั 

(Flagship	Project)	ซึ่งด�าเนินการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

    ก�าหนดให้มสี�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานหลักทางนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ	และเป็นท่ีปรึกษาด้านความม่ันคงให้แก่นายกรัฐมนตรีและ 

คณะรัฐมนตรี	รวมทั้งอ�านวยการและประสานงานเชื่อมต่อภารกิจงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานอย่างสอดคล้องต้องกันและเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ
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 1 	 รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 2 	 จัดท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและ 

แนวทางที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ก�าหนดเพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 3 	 เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาความมัน่คงแห่งชาติ	หรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์	แผนงาน	และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

 4 	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	และให้ความเห็น	ตลอดจนอ�านวยการและประสาน 

การปฏิบัติงานใด	ๆ 	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5 	 ตดิตาม	ประเมิน	วเิคราะห์	และแจ้งเตอืนสถานการณ์ด้านความมัน่คง	การเปลีย่นแปลง 

ของสถานการณ์สภาวะแวดล้อม	ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์	พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ 

ภัยคุกคามและการประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ

 6 	 ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความมั่นคง 

ระหว่างประเทศ	ด้านความมัน่คงในเชงิยทุธศาสตร์	ด้านการประเมนิสภาวะแวดล้อม	และด้านวชิาการ 

ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 7 	 ศึกษา	วิจัย	รวบรวม	พัฒนา	ส่งเสริม	และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติ

 8 	 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น	หรือตามที่สภา 

นายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 สมช.	ได้จัดโครงสร้างภายในตามยุทธศาสตร์องค์กร	เป็น	4	กลุ่มภารกิจ

    กลุ่มภารกิจนโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง	เพ่ือก�าหนดทิศทางนโยบายภาพรวม 

ด้านความมั่นคง

    กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ�านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน	เพื่อเสนอแนะนโยบาย/ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แนวทางความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

เฉพาะเรื่อง

    กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายการมีส่วนร่วม	เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

และขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

    กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางการบริหารเพื่อสนับสนุนงานทางการบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มภารกิจสนับสนุน
ทางวิชาการและเครือข่าย

การมีส่วนร่วม

สถาบันความมั่นคงศึกษา

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มภารกิจนโยบาย
และบริหารแผนงานความม่ันคง

กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง

กองประเมินภัยคุกคาม

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
และอ�านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน

กองความมั่นคง
ภายในประเทศ

กองความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

กองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

กองความมั่นคง
กิจการชายแดน

และประเทศรอบบ้าน

กองความมั่นคงทางทะเล

กองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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รากชารา�ข

 261 คน

ะลยอ�รน�ปเดิค
49.2

งา�จกูล

10 คน

ะลยอ�รน�ปเดิค
3.0

รากชารนางกันพ

25 คน

ะลยอ�รน�ปเดิค
7.6

ามหเงา�จนางกันพ

132 คน

ะลยอ�รน�ปเดิค
40.1

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ จํานวนรวมทั้งสิ้น 329 คน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ผลการด�าเนินงานของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไตรมาสที ่1 และ 2

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

C H A P T E R

ส่วนที ่ 2

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความส�าคัญกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ	เพื่อเป็น 
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	โดยได้เสนอ 
แนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติ	คณะรัฐมนตรี	และให้ข้อคิดเห็น 
แก่ส่วนราชการ	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	“มีเสถียรภาพภายในประเทศ	ลดภัยข้ามพรมแดน	และ 
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”	โดยมีการด�าเนินงานส�าคัญ	ได้แก่

ผลการด�าเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) /
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

กรอบการจัดท�า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ภารกิจที่ สมช. ได้รับมอบหมายพิเศษ

ผลการด�าเนินงานทางวิชาการของสถาบันความมั่นคงศึกษา

ผลการด�าเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะที่ปรึกษา
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 การประชมุสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิครัง้ที	่1/2563 

เมื่อวันที่	 23	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุมวิจิตรวาทการ 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	ภายหลังจากท่ีได้ม ี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ใช้เป็นแผนหลักของชาต ิ

ที่เป็นกรอบและทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม	เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง 

ความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยจะขับเคล่ือนไปในคราวเดียวกันกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นความมั่นคง	เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	ระยะท่ี	1 

(พ.ศ.	2563	-	2565)	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางด�าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง 

ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย	ถูกต้อง	และสมบูรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนกลไก 

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม	ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบ 

ในวงกว้าง	เป็นเรือ่งทีร่ฐับาลจะต้องเตรยีมพร้อมในการบรหิารจดัการ	จงึได้มีการพจิารณาหารอืกลไกตามกฎหมาย 

ที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว	โดยการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 

ด้านการข่าว	หน่วยงานด้านความมัน่คง	และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ประโยชน์ในการเตรียมการให้สงัคม 

เกิดความมั่นใจในมาตรการต่าง	ๆ 	ในการเตรียมพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไข	อีกท้ังท่ีประชุมยังได้ประเมิน 

สถานการณ์ความมั่นคงและความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในห้วงปัจจุบัน	รวมทั้งพิจารณา 

ความเป็นไปได้ของสถานการณ์และผลกระทบทีอ่าจเกิดกับประเทศไทย	เพือ่เตรยีมความพร้อมและวางแนวทาง 

ด�าเนินการรองรับสถานการณ์	โดยเฉพาะการดูแลและแจ้งเตือนความปลอดภัยของคนไทยในพ้ืนที่เส่ียง 

การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์	และการเฝ้าระวังกลุ่มคนสัญชาติที่มีความเสี่ยงด้านก่อการร้ายเดินทาง 

เข้าประเทศไทย	 ซึ่งส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสมและดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศไทย

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการด�าเนนิงานของสภาความมัน่คงแห่งชาติ และคณะทีป่รกึษา
ของสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ส่วนที ่ 2
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 การประชุมสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิครัง้ท่ี	2/2563	เมือ่วันท่ี	9	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุม 

วิจติรวาทการ	ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิทีป่ระชมุได้รบัทราบการจัดตัง้คณะกรรมการ	จ�านวน	2	คณะ 

เพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	ได้แก่	1)	คณะกรรมการบรูณาการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน	และ 

2)	คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมการ	5	คณะ	ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประธาน

ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับการปรับโครงสร้าง 

การแบ่งส่วนราชการภายในของส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาติ	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป 

น�าไปสูก่ารจดัตัง้กองความมัน่คงทางทะเล	เพือ่พฒันานโยบาย 

ยทุธศาสตร์	และประสานงานในการรกัษาผลประโยชน์ของชาต ิ

ทางทะเล	และการจัดตั้งกลุ ่มกฎหมายในการอ�านวยการ 

บงัคับใช้กฎหมายว่าด้วยสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิและกฎหมาย 

ว่าด้วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	อันประกอบด้วย	1)	การเร่งรัดออกประกาศ	โดยอาศัยอ�านาจประกาศ 

ตามมาตรา	11	ของพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบับที่	3) 

เพื่อให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่น�าส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีไปยังระบบจัดเก็บข้อมูล 

ของต�ารวจภูธร	ภาค	9	และ	2)	การก�าหนดต�าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงให้กับกลุ่มสอบสวน 

ในกองบงัคบัต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	และทีป่ระชมุยงัได้รบัทราบเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัความคบืหน้า 

การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพัฒนาการมาตามล�าดับอีกด้วย

นอกจากน้ี	ที่ประชุมได้พิจารณา	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 

ระยะที่	1	(พ.ศ.	2563	-	2565)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

ภายใต้หลกัการส่งเสรมิการเข้าเมอืงอย่างถกูกฎหมายและป้องกนัการเข้ามาอย่างผดิกฎหมาย	โดยจะได้มกีาร 

ประกาศใช้ต่อไปรวมถึงที่ประชุมได้พิจารณาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน�้าร้อน 

(พ.ศ.	2564	-	2565)	ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการงานความมั่นคงควบคู ่กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนในพ้ืนที่คลองยุทธศาสตร์ช่วงบ้านคลองใหญ่	-	เขาหนองบัว	ต�าบลคลองใหญ่	อ�าเภอโป่งน�้าร้อน 

จังหวัดจันทบุรี	เป็นแหล่งเก็บน�้าธรรมชาติ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนและตอบสนองความมั่นคงทางทหาร 

ตามแนวชายแดนซึ่งจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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 การประชุมสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิครัง้ที	่3/2563 

เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องประชุมวิจิตรวาทการ 

ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิซึง่ทีป่ระชมุดงักล่าวได้รบัทราบ 

แนวทางการปรับยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงและความคบืหน้า 

การจัดท�านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นและปรับปรุง 

(ร่าง)	นโยบายฯ	ให้สอดคล้องกบัความคิดเหน็ของภาคส่วนต่าง	ๆ  

ก่อนเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาของกลไกทีเ่กีย่วข้องตามล�าดบั	ต่อไป

อกีทัง้ทีป่ระชุมได้รบัทราบเกีย่วกบัการด�าเนินการเสรมิสร้างความมัน่คงในด้านเทคโนโลย	ี5G	ของไทย 

ซึ่งส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้กลไกของ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงส�าหรับเทคโนโลยี	5G	ของไทย 

อย่างเหมาะสม	ทั้งในการด�าเนินการระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 

รวมถึงประเด็นการจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมศ.	สมช.) 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการศึกษา	วิจัย	พัฒนาองค์ความรู้	และบริหารจัดการคลังสมองเผยแพร่ข้อมูล 

และองค์ความรูด้้านความมัน่คง	และรบัทราบการด�าเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายวชิาการด้านความมัน่คง 

ใน	3	ประเดน็	ประกอบด้วย	1)	ความร่วมมอืระหว่างส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตกิบัหน่วยงานภายในประเทศ 

และต่างประเทศ	2)	การสร้างการรบัรูร้บัทราบการด�าเนนิงานด้านความมัน่คง	และ	3)	การก�าหนดนโยบายวชิาการ 

ด้านความมั่นคง

นอกจากนี	้ ทีป่ระชมุได้ร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมของคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

ตามประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแต่งต้ังและการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะท่ีปรกึษาของสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	อันประกอบด้วย	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู ้เช่ียวชาญสาขาต่าง	ๆ 	นักวิชาการ	รวม	6	ด้าน 

ได้แก่	1)	ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ	2)	ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ 

3)	ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	4)	ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและดิจิทัล	5)	ด้านการต่อต้าน 

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	และ	6)	ด้านการข่าวกรอง

ประเดน็สดุท้าย	ทีป่ระชมุเหน็ชอบแนวทางการพัฒนาแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาตเิพือ่รองรบัภยัคกุคาม 

ด้านความมัน่คงอบุตัใิหม่จากโรคตดิต่ออนัตรายซึง่จะมส่ีวนช่วยพฒันาระบบบรหิารวกิฤตกิารณ์ของประเทศ 

เพ่ือรองรับกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงอุบัติใหม่จากโรคติดต่ออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

และเห็นชอบในการมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหาแนวทางการผลิต 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ให้ส�าเร็จโดยเร็วต่อไป
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	 การประชุมสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิครัง้ที	่1/2564 เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2564	ณ	ห้องประชมุ 

วิจิตรวาทการ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ท�าเนียบรัฐบาล	ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบ	(ร่าง) 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2564	-	2566	เพ่ือเป็นกรอบทิศทางหลัก 

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมท้ังมิติความมั่นคงและการพัฒนาผ่านกระบวนการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนและทกุภาคส่วนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยมคีวามเชือ่มโยง 

กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย/แผนหลักที่เก่ียวข้อง	ทั้งน้ี	จะได้น�า	(ร่าง)	นโยบายดังกล่าวเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป

นอกจากน้ี	ที่ประชุมยังได้รับทราบการด�าเนินงานของคณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

และการด�าเนินงานทางวชิาการด้านความมัน่คงซึง่มุง่เน้นการด�าเนนิงานในการส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์	นโยบายและแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคง 

ที่ส�าคัญของประเทศต่อไป

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุกเดือน 

เพ่ือติดตามสถานการณ์และเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นความมั่นคงท่ีส�าคัญท้ังภายในและ 

ภายนอกประเทศ	เสนอข้อคิดเห็นให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรวบรวมและเสนอแนะ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติใช้ประโยชน์ต่อไป	รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�านโยบาย 

และแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่	และ	(ร่าง)	แผนปฏบิตักิารด้านการเสรมิสร้าง 

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข

นอกจากนี้	 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ได้ติดตามสถานการณ์ที่เป็นประเด็น 

ส�าคัญเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยเมื่อวันที่	 4	 มีนาคม	 2564	 คณะที่ปรึกษาฯ 

ได้มีการประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ	(เฉพาะกิจ)	ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กรมข่าวทหาร	 กรมข่าวทหารบก	 กรมข่าว 

ทหารเรือ	และส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	เพื่อก�าหนดฉากทัศน์และท่าทีของไทยต่อประเทศเมียนมา 

รวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลา	เสนอต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2564	ซึง่มนีายกรฐัมนตรใีนฐานะประธานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

เป็นประธาน	เพื่อให้ท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณาใช้ข้อเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายต่อไป

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ปัจจุบัน	 คณะที่ปรึกษาฯ	 อยู่ระหว่างการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติตามประเด็น

ความมั่นคงที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความประสงค์ขอรับความคิดเห็น	จ�านวน	7	เรื่อง	ได้แก่

และมปีระเดน็ความมัน่คงทีค่ณะทีป่รกึษาฯ	 เหน็ความส�าคญัและอยูร่ะหว่างการให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

อีกจ�านวน	4	เรื่อง	ได้แก่

โดยมสีถาบันความมัน่คงศกึษาท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนุนและขับเคลือ่นการด�าเนินงานของคณะทีป่รกึษาฯ 

ดังกล่าว

การพัฒนาก�าลงัพลส�ารอง
ให้ปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าการ
ในกองทพั

กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

การแก้ไขปัญหาพ้ืนทีท่บัซ้อน
ของไหล่ทวปีระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศกมัพูชา

1

3

2

4

การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม4
แนวทางการจัดการความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามภูมิสังคม5

6
การเสริมสร้างกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ
จากภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย

การพัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง7

แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรด้านความมั่นคงและแผนการพัฒนา
ภายในองค์กรเพื่อรองรับสภาวการณ์ในอนาคต1

2 การศึกษาและพิจารณาสถานการณ์ ภัยคุกคาม
หรือแนวโน้มด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

การประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ (National Power)
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่3
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในหกด้านของยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งก�าหนดขึ้น 

ภายใต้กรอบแนวคดิ	“ความมัน่คงแบบองค์รวม”	โดยมเีป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญั	คอื	“ประเทศชาตมิัน่คง 

ประชาชนมีความสุข”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 

ปลอดภัย	เอกราช	อธิปไตย	และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจ 

จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยใช้กลไกการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับ 

ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	เพ่ือให้สามารถด�าเนินงาน 

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 บรรลผุลส�าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม	 และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ

ด้านต่าง	ๆ 	ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	ประกอบด้วย	5	เป้าหมาย 

ได้แก่	1)	ประชาชนอยู่ดี	กินดี	และมีความสุข	2)	บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ	3)	กองทัพ 

หน่วยงานด้านความมัน่คง	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนมคีวามพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ความมั่นคง	4)	ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ	และ	5)	การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งน้ี	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด�าเนินการโดยการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 

จะด�าเนินการผ่านแผนระดับที่	2	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิซึง่เป็นกรอบแนวทางด�าเนนิการทีม่คีวามส�าคัญ 

ในการน�าไปสูก่ารจดัท�าแผนระดบัที	่3	ประกอบด้วย	1)	แผนปฏบัิตกิารด้าน...	ซ่ึงเป็นแผนปฏบัิตท่ีิเป็นแผนพฒันา 

เชิงประเด็น	(Issue-Based)	และ	2)	แผนปฏิบัติราชการรายปีและ	5	ปี	โดยมีการระบุการด�าเนินงาน/ 

โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงาน	ซ่ึงสนับสนุนการด�าเนินงานของแผนระดับท่ี	2	และ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคงให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

ในภาพรวม	และเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบขับเคลือ่นแผนระดบัท่ี	2	ได้แก่	1)	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง 

โดยนัยมติ	 ครม.	 เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 เรื่อง	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ	 ได้ก�าหนด 

ให้	สมช.	เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขบัเคลือ่นระดบัประเดน็แผนแม่บทฯ	(จ.1)	หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่นเป้าหมาย 

บทบาทของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ผลการด�าเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. 2561 - 2580)/แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ความมัน่คง 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)

ส่วนที ่ 2
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ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ	(จ.2)	และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับของแผนย่อย	(จ.3)	และ 
2)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิตามทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบัญญตัสิภาความมัน่คง 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2559

ทั้งนี้	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2560	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี	 โดยก�าหนดให้แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติมีฐานะเป็นแผนระดับที่	2	รองรับการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในฐานะแผนระดับที่	1	ซึ่งทั้ง	2	แผนมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	เป็นแผนระดับท่ี	2	ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการน�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	คือ	“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชน 
มีความสุข”	โดยแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	ประกอบด้วย	5	แผนย่อย	ดังนี้

	 แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ	มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ 
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง	ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง	เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข	มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน	สังคมมีความเข้มแข็ง	สามัคคีปรองดอง 
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ

	 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเดิม 
ทีม่อียูอ่ย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเรว็	และป้องกนัไม่ให้ปัญหาใหม่เกดิขึน้	อนัจะส่งผลให้การบรหิาร 
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก	ๆ 	ด้าน	ด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง

	 แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง 
ของชาต	ิมุง่เน้นการยกระดับขดีความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่คงท้ังระบบของประเทศ 
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ	รวมทั้งสามารถติดตาม	ป้องกัน	แก้ไข	และ 
รับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอ 
ต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง

	 แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ	รวมถึง 
องค์กรภาครฐั	และท่ีมิใช่ภาครัฐ	มุง่เน้นการสร้างเสริมความสงบ	สนัตสิขุ	ความมัน่คง	และความเจรญิก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ	ภูมิภาค	และโลก	อย่างยั่งยืน	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้

	 แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	มุ ่งเน้นการพัฒนา 
ให้กลไกส�าคญัต่าง	ๆ 	ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรหิารและพฒันาประเทศ 
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม	มีการใช้หลักธรรมาภิบาล	และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ 
มปีระสิทธิภาพ	สามารถขจัดปัญหา	การทจุรติและประพฤตมิชิอบอย่างจริงจงั	เกดิความมัน่ใจได้ว่าหน่วยงาน 
รับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สาระส�าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง
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พระราชบัญญัตสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559	ก�าหนดให้ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
จดัท�านโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	 ตามเป้าหมายและแนวทางทีส่ภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
ก�าหนด	เพ่ือเสนอต่อสภาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ	รวมท้ังให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องและของประชาชน	 และจดัท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ	 และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา

 เจตนารมณ์ของการจดัท�านโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง	หรือด�าเนินการตามหน้าท่ีอ�านาจ 
ในการก�าหนดแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิแผนบรหิารวิกฤตการณ์ท่ีเกีย่วข้อง 
กับความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการก�าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมัน่คงแห่งชาต	ิหรอืการปฏบิตัริาชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคง 
แห่งชาต	ิโดยสามารถด�าเนินการป้องกนัแจ้งเตือน	แก้ไข	หรอืระงบัยบัยัง้ภยัคกุคามเพือ่ประโยชน์ในการธ�ารงไว้ 
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับปัจจุบัน	เป็นฉบับปี	พ.ศ.	2562	-	2565 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2562	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 วสิยัทศัน์ “มเีสถยีรภาพภายในประเทศ	มศีกัยภาพในการลดภยัข้ามเขตพรมแดนไทย	มบีทบาท 
สร้างสรรค์ในภมูภิาคและประชาคมโลก”	กล่าวคือ	ชาตมิเีสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น	ประชาชนมคีวามมัน่คง 
ในชีวิต	ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน	พร้อมเผชิญวิกฤตการณ ์
มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ	เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและ 
ผลประโยชน์ของชาติ

 ผลประโยชน์แห่งชาติ
	 1.	 การมีเอกราช	อธิปไตย	และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ
	 2.	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
	 3.	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
	 4.	 การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข	เป็นปึกแผ่น	มั่นคงทางสังคม	ท่ามกลางพหุสังคมและ 

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 5.	 ความเจริญเติบโตของชาติ	ความเป็นธรรม	และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
	 6.	 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	ความมั่นคงทางพลังงาน	อาหาร
	 7.	 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

ระหว่างประเทศ

	 8.	 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สาระส�าคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565)
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 วัตถุประสงค์แห่งชาติ
	 1.	 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข
	 2.	 เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึของคนในชาตใิห้มีความจงรกัภักด	ีและธ�ารงรกัษาไว้ซ่ึงสถาบันชาต	ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์
	 3.	 เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความสามคัคปีรองดอง	ความเป็นธรรม	และความสมานฉนัท์ 

ในชาติ	เพื่อลดการเผชิญหน้า	และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
	 4.	 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
	 5.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 

ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
	 6.	 เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และอาหาร	มีความมั่นคง 

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ	รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ 
ของกระแสโลกาภิวัตน์

	 7.	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ ์
ความมั่นคง	อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

	 8.	 เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพของกองทพัในการป้องกนัประเทศ	สนบัสนนุภารกจิท่ีไม่ใช่การสงคราม 
และสามารถผนึกก�าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศ 
ในทุกรูปแบบ

	 9.	 เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู ่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
กลุม่ประเทศอาเซียน	ประชาคมโลก	บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์	และการด�ารงเกียรติภูมิของชาติ

นโยบายท่ี 1

นโยบายที่ 2

นโยบายที่ 3

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ

ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่ 7 จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

ประกอบด้วย 16 นโยบาย และ 19 แผนประเด็นด้านความมั่นคง

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ16

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายที่ 8

นโยบายที่ 9

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1

7

9

10

5

6

8

การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด�ารงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก�าหนด

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด

การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร

การสร้างความสามัคคีปรองดอง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี

การบรหิารจดัการผูห้ลบหนีเข้าเมอืง การบรูณาการและการบรหิารจดัการผูห้ลบหนเีข้าเมอืงมเีอกภาพและประสทิธภิาพ

3
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ สถาบนัพระมหากษัตรย์ิภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ได้รบัการธ�ารงรกัษาด้วยการปกป้อง เชดิช ูเทดิทนู อย่างสมพระเกยีรติ

การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ ระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลกัในการเผชญิ
กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อม
สนบัสนนุการเตรยีมพร้อมของชาตร่ิวมกนัในลกัษณะประชารฐั ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืกบัต่างประเทศ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ19

การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การมรีะบบข่าวกรองทีม่กีารบรูณาการ มคีวามทนัสมยั
และมเีครอืข่ายความร่วมมอืทีพ่ร้อมเผชญิภยัคกุคาม รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
ที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้

2

4

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (ต่อ)16

25



ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิได้ก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 
ผ่านแผนระดบัที	่2	ได้แก่	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง	กบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คง 
แห่งชาติ	(พ.ศ.	2652	-	2565)	ไปในคราวเดียวกัน	เนื่องจากแผนทั้งสองฉบับเป็นแผนระดับที่	2	ที่เป็นกรอบ 
แนวทางหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของชาติ	ที่ได้ก�าหนดห้วงระยะเวลาการด�าเนินการ 
ทีส่อดคล้องกนั	ซึง่หน่วยงานสามารถขบัเคลือ่นแผนงานโครงการท่ีก�าหนดการขับเคลือ่นไว้ในห้วงเวลาดงักล่าว 
ไปในคราวเดียวกันได้	รวมถึงการก�าหนดประเด็นความมั่นคง	(Security	Issues)	หรือแนวทางการพัฒนา 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	โดยที่การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	ประเด็น 
ความมั่นคงควบคู่ไปกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ	จะช่วยลดความซ�้าซ้อนของการด�าเนินการ	และส่งผล 
ให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ	ทั้งนี้	การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2563	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	มีมติรับทราบแนวทาง 
การขับเคลื่อนดังกล่าวแล้ว	และเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสต์ชาติด้านความมั่นคงผ่านแผนระดับท่ี	2 
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	ส�านักงานฯ	ได้ด�าเนินการเพื่อขับเคล่ือน	ได้แก่	1)	การจัดตั้ง 
กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	2)	การจัดท�าร่างแผนบูรณาการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	และ	3)	การประสานงานและสนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต
รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสม
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน

18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน�้า ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน�้ามีคุณภาพ
ตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน

19 การรกัษาความม่ันคงด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

14

การรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ประเทศไทยสามารถรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน
และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ

16

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (ต่อ)19
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1   การจัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(NSC)

(นรม. เป็นประธาน)

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(Integration of driving National Strategy
on Security Committee)
(รอง นรม. เป็นประธาน)

คณะรัฐมนตรี
(Cabinet)

คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

(National Strategy on Security
Formulation Committee)

(พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
National Strategy Committee

(นรม. เป็นประธาน)

การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

เลขาธิการ
กอ.รมน.

การรักษา
ความสงบ

ภายในประเทศ

เลขาธิการ
กอ.รมน.

การบูรณาการ
ความร่วมมือ

ด้านความมั่นคง
กับอาเซียน

และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

(ปลัด กต. เป็นประธาน)

การพัฒนากลไก
การบริหารจดัการ
ความมัน่คง
แบบองค์รวม

(ลมช. เป็นประธาน)

การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ

ให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคง

ของชาติ

(ปลัด กห. เป็นประธาน)

ส�านักงานฯ	ได้จัดต้ังกลไกบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงใน	2	ระดับ	คือ 

กลไกระดับนโยบาย	และกลไกระดับอ�านวยการขับเคลื่อน	เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด ้ านความ ม่ันคงได ้อย ่ างมีประสิทธิภาพ	 โดยเมื่ อ วัน ท่ี 	 13	 มีนาคม	 2563	 นายกรั ฐมนตร ี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	/	ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้ลงนามค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ที่	6/2563	เรื่อง	แต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และ	ค�าสั่ง 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่	7/2563	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นความมั่นคง	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	มีรายละเอียด	ดังนี้

แผนผังกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ผลการด�าเนินงานในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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1)	คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	เป็นกลไกระดับนโยบาย 

โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สวุรรณ)	เป็นประธานกรรมการ	มหีน้าท่ีอ�านาจในการพจิารณา 

และก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงให้บูรณาการกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านอืน่	ๆ  

และก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนระดับที	่3	ให้รองรบัแผนระดบัท่ี	2	ได้แก่	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง 

แผนการปฏิรูปประเทศ	นโยบายและแผนระดับชาติฯ	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รวมถึง 

พจิารณาแนวทางการพฒันาเป้าหมายและตัวชีว้ดั	และรายงานผลต่อสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิคณะกรรมการ 

จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

2)	คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	และนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	 เป็นกลไกระดับอ�านวยการขับเคลื่อนที่จัดตั้งขึ้น 

อย่างสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง	ทีมี่จ�านวน	5	แผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง 

โดยมหีวัหน้าส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง	เป็นประธาน 

มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการอ�านวยการ	ประสานงาน	สัง่การ	ปฏบัิตกิาร	และก�ากบัดแูลการจดัท�าและขับเคลือ่น 

แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คงให้เป็นไปตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัอย่างสอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พัฒนาการก�าหนดหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ตดิตาม	ประมวลผลการด�าเนินงานของแผนระดับที	่3	โดยให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ประกอบด้วย	5	คณะ	ดังนี้

   คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 

	 	 มี เลขาธิ การกองอ� านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร 

	 	 เป็นประธานกรรมการ

   คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนย่อยด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ 

	 	 ต่อความม่ันคง	มเีลขาธกิารกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

	 	 เป็นประธานกรรมการ

    คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนย่อยด้านการพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อม 

	 	 เผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	มีปลัดกระทรวงกลาโหม 

	 	 เป็นประธานกรรมการ

    คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคง 

	 	 กับอาเซียนและนานาชาติ 	 รวมทั้ งองค ์กรภาครัฐและที่มิ ใช ่ภาครัฐ 

	 	 มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธานกรรมการ

    คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนย่อยด้านการพฒันากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง 

	 	 แบบองค์รวม	มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธานกรรมการ

 คณะที่ 1 :

 คณะท่ี 2 :

 คณะท่ี 3 :

 คณะที ่4 :

 คณะท่ี 5 :
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  ผลการประชมุตามกลไกบูรณาการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่คง

1.	 การประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	ครัง้ที	่1/2563

 รองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ)	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรูณาการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	16	เมษายน	2563	ณ	ห้องประชุมวิจิตร 

วาทการ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการแต่งตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 ได้แก่	 คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

และการแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็ความมัน่คง	และนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	โดยประธานได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการบูรณาการฯ 

ประสานการท�างานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ	ท้ัง	5	คณะ	รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพือ่ขบัเคลือ่นงานความมัน่คงให้เกดิผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาต	ิและให้จดัท�าแผน 

ระดบัที	่3	ในห้วง	พ.ศ.	2563	-	2565	ให้ครอบคลมุ	37	แนวทางการพฒันา	ตามแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง 

และ	ครอบคลุม	19	ประเด็นความมั่นคง	ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ	รวมถึงให้ก�าหนดโครงการส�าคัญ 

รองรับแผนระดบัที	่3	ในห้วง	พ.ศ.	2563	-	2565	ทีจั่ดท�าทุกแผน	เพือ่ใช้ในการก�ากบั	ตดิตาม	และประเมนิผล 

ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

2.	 การประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนย่อยด้านการพฒันากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง 

แบบองค์รวม	เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต/ิประธานกรรรมการ	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการฯ 

รวม	2	ครั้ง	ดังนี้

	 (1)	 ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2563	โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	และนโยบายและแผน 

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	รวมถึงได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนย่อยที่	5	:	แผนย่อย 

ด้านการพัฒนากลไกบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	แนวทางการขับเคลื่อนแผนระดับที่	3	รองรับ 

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็ด้านความมัน่คง	และกรอบแนวทางการด�าเนนิงานในมิตด้ิานความมัน่คง 

ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า	(โควิด	-	19)

	 (2)	 ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�าเนินการของ 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็ความมัน่คง	และนโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ทั้ง	5	คณะ	และเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนบูรณาการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2   การจัดท�า (ร่าง) แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  (พ.ศ. 2564 – 2565)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในระยะที่ผ่านมา	ยังคง 

มีข้อจ�ากัดที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ก�าหนดไว้	อาทิ 

ความไม่ชดัเจนของเป้าหมายและตวัช้ีวดั	และการบูรณาการและประสาน 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงส่งผลต่อการประเมินผล 

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ส�านักงานฯ	ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวม 

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ด�าเนินการจัดท�า	(ร่าง)	แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2564	-	2565) 

โดยมวัีตถุประสงค์	 ดังนี	้ 1)	 เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจสาระส�าคญั	แนวทาง	และกลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมัน่คง	 2)	 เพือ่ก�าหนดแนวทางการประสานและบรูณาการด�าเนนิงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

และ	3)	เพ่ือถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิติัผ่านการถ่ายระดับเป้าหมายและประเดน็ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

สู่แผนระดับที่	2	และแผนระดับที่	3	อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดย	(ร่าง)	แผนบูรณาการฯ	ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการจากการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความม่ันคงให้ความเห็นชอบ	ก่อนน�ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

พิจารณาอนุมัติแผนบูรณาการฯ	เพื่อให้หน่วยงานน�าไปปฏิบัติต่อไป

(ร่าง)	แผนบูรณาการฯ	มีสาระส�าคัญโดยสรุป	แบ่งออกเป็น	5	บท	ได้แก่	1)	บทน�า	2)	แนวทาง 

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	 3)	 กลไกบรูณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

4)	แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	และ	5)	การติดตามและประเมินผล	ซึ่ง	(ร่าง)	แผนบูรณาการฯ 

ให้ความส�าคญักบัการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงไปสูก่ารปฏบิตั	ิการก�าหนดแนวทางการประสาน 

และบรูณาการการด�าเนนิงาน	เพือ่สนบัสนนุและประสานการบรูณาการการด�าเนนิงานให้เกดิความเช่ือมโยง 

และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	รวมถึงให้ความส�าคัญกับการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้คณะกรรมการตามกลไกระดับอ�านวยการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	และนโยบาย 

และแผนระดับชาติฯ	ทั้ง	5	คณะ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม
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3   การประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
3.1	การด�าเนินการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

	 ส�านักงานฯ	ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

โดยมี	พลเอก	สมศักดิ์	รุ่งสิตา	ประธานกรรมการฯ	ได้สนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการจัดท�าฯ 

ดงันี	้1)	ประมวลผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ

ประเดน็ความมัน่คง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	และ	2)	ประเมนิแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมัน่คง 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2566	-	2570	โดยด�าเนินการร่วมกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินแนวโน้มและ 

สถานการณ์ด้านความมัน่คงในช่วงปี	พ.ศ.	2566	-	2570	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการทบทวนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง	และแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคงในห้วงถัดไป

3.2	การประสานงานและการประชุมหารือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

	 ส�านักงานฯ	ได้ประสานการด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่หารอืแนวทาง 

การขับเคลื่อน	ตลอดจนการพัฒนาและการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด	ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมั่นคงได้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม	ดังนี้

	 1)	 การประชุมเพื่อหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเดน็ความมัน่คง	ภายใต้โครงการพฒันาระบบสถติข้ิอมลูและตวัชีว้ดัเพือ่ใช้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ตามยทุธศาสตร์ชาติ	ร่วมกับศูนย์บริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดยส�านกังานฯ	ได้ให้เสนอแนะ 

เพือ่ประกอบการก�าหนดแนวทางการทบทวน/ปรบัปรงุ	ตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง 

ในห้วงถัดไป	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและขีดความสามารถของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

	 2)	 การประชุมหารือตัวชี้วัดแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	ภายใต้แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	ร่วมกับผู้แทนกระทรวงกลาโหม 

เพือ่ร่วมกันก�าหนดแนวทางการทบทวน/ปรบัปรุงตวัชีว้ดัแผนย่อยการพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ 

ภยัคกุคามทีก่ระทบต่อความมัน่คงของชาต	ิซึง่กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ	ให้มคีวามเหมาะสม 

ต่อภารกิจการด�าเนินงานและขีดความสามารถทางการทหารของประเทศไทย

	 3)	 การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	ภายใต้แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ	ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

และกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	เพือ่ให้การถ่ายทอดเป้าหมายดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ทัง้ในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย 

ทีก่�าหนดไว้	โดยทีป่ระชมุเหน็พ้องให้มจัีดตัง้อนกุรรมการเพือ่ขบัเคล่ือนแผนระดบัที	่3	รองรบัแนวทางการพฒันา 

การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์	เพ่ือเป็นกลไกหลัก 

ในการขบัเคลือ่นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้สามารถสะท้อนเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ให้บังเกดิผลเป็นรปูธรรม
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3.3	การสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ	วุฒิสภา 

และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และการจัดท�าและด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

  ส�านักงานฯ	 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพ

รวมได้ด�าเนินการสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ	 วุฒิสภา	 และ

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ดังนี้

	 	 1)	 การชี้แจงผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนการปฏิรูป 

ประเทศ	ในส่วนที่ส�านักงานฯ	รับผิดชอบ	ต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัด 

การปฏิรูปประเทศ	และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง	โดยมี 

พลเอก	วรพงษ์	สง่าเนตร	สมาชิกวุฒิสภา	เป็นประธาน	และมีผู้อ�านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร ์

ความมั่นคง	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นอนุกรรมการ	ซ่ึงส�านักงานฯ	ได้ช้ีแจงความคืบหน้า 

การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงและแผนการปฏรูิปประเทศในส่วนท่ีส�านกังานฯ	รบัผดิชอบ 

อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง 

ในภาพรวม	การขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	ซ่ึงถือเป็น 

แผนย่อยฯ	 ทีม่คีวามส�าคญัในการก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงให้บงัเกดิผล 

และการขับเคล่ือนในระดับแนวทางการพัฒนา	อาทิ	แนวทางการพัฒนาการเมือง	แนวทางการพัฒนา 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	 รวมถึงส�านักงานฯ	 ได้น�าข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

มาพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 	 2)	 การสมัมนาทางวชิาการ	เรือ่ง	“แนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19”

	 	 	 คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ	วุฒิสภา	ร่วมกับ	ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง	 “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19”	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2563	เวลา	09.00	น. 
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ณ	ห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูม	ชั้น	6	โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์	ถนนรัตนาธิเบศร์	อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จงัหวัดนนทบรุ	ีโดยม	ีพลเอก	บญุสร้าง	เนียมประดิษฐ์	ประธานกรรมาธิการ	เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
ซ่ึงการสมัมนามวัีตถปุระสงค์เพือ่ประเมนิสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คงภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค	COVID-19	เสนอแนะความจ�าเป็นในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง 
หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น 
ความมั่นคง	และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	รวม	250	คน	ท้ังนี้	สมช.	เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ 
การจัดท�าและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเชิงนโยบาย

	 	 	 ในการนี	้เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พลเอก	สมศกัดิ	์รุง่สติา)	ได้กล่าวบรรยายพเิศษ 
ในหวัข้อ	“จากโควดิ	-	19	:	ปฐมบทของการบรูณาการแก้ไขภยัคกุคามรปูแบบใหม่สูก้่าวต่อไปของการขบัเคลือ่น 
ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง”	เสนอบทเรยีนการบรหิารจดัการวกิฤตการณ์ความมัน่คงภายใต้ศนูย์บรหิาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(ศบค.)	ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากจะน�ามาเป็น 
กรอบแนวคิดการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว	จะเป็นข้อมูล 
น�าเสนอคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับแผนแม่บทฯ 
ประเด็นความมั่นคง	ต่อไป

	 	 	 นอกจากนี้	ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลการด�าเนินงานของ	สมช.	และรับฟัง 
การบรรยายเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนและวิเคราะห์เชิงนโยบายต่อการประเมิน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	และแนวคิดการปรับ 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอีกด้วย

	 	 3)	 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ	วุฒิสภา 
ณ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ท�าเนียบรัฐบาล

	 	 	 พลเอก	ณัฐพล	นาคพาณิชย์	 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ	วุฒิสภา	และคณะอนุกรรมาธิการฯ	วุฒิสภา	โดยม ี
พลเอก	บุญสร้าง	เนียมประดิษฐ์	ประธานกรรมาธิการ	เป็นหัวหน้าคณะในโครงการศึกษาดูงาน	เร่ือง 
“การติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และแผนแม่บทฯ	ท่ีเก่ียวข้องและ 
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งานด้านความมัน่คงอืน่	ๆ 	ตามบทบาท	หน้าที	่และอ�านาจของหน่วยงาน”	เมือ่วนัพธุท่ี	4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563 
เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิจิตรวาทการ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ท�าเนียบรัฐบาล

	 	 	 คณะกรรมาธิการฯ	ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม	สมช.	 เป็นหน่วยงานแรกในฐานะ 
หน่วยงานเจ้าภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และเป็นครั้งแรก 
ที่คณะกรรมาธิการฯ	มาเยือน	สมช.	แบบครบองค์คณะ	พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการรวม	4	คณะ 
ได้แก่	(1)	คณะอนุกรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ	และการจดัท�าและด�าเนนิการ 
ตามยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	(2)	คณะอนุกรรมาธิการกจิการทหารเพือ่ความม่ันคง	การพัฒนาประเทศ 
และการช่วยเหลือประชาชน	(3)	คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	รวมทัง้การรกัษาความมัน่คงและปกป้องผลประโยชน์ของชาตท้ัิงทางบกและทางทะเล 
และ	(4)	คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

	 	 	 ในการนี้	คณะศึกษาดูงานได้รับทราบบทบาท	หน้าที่และภารกิจของ	สมช.	ได้แก ่
สถานการณ์ความมัน่คงในปัจจบุนั	แนวความคิด	นโยบาย	มาตรการและวธิกีารในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ
ด้านความมั่นคงในภาพรวม	แนวความคิดในการจัดท�าแผนบูรณาการแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
ของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน	(ร่าง)	แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ	อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19	พ.ศ.	2564	-	2565	ปัญหาและอุปสรรค 
ผลการด�าเนินการ	รวมทัง้ข้อเสนอแนะทีต้่องการให้คณะกรรมาธิการฯ	ช่วยผลกัดัน	อาท	ิการจดัสรรงบประมาณ 
ให้กับหน่วยงานปฏิบัติ	ข้อกฎหมาย	และกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านความมั่นคง 
เฉพาะเรื่องที่จ�าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

	 	 	 นอกจากนี้	คณะศึกษาดูงานได้ให้ข้อสังเกต	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการขับเคลื่อนภารกิจในประเด็นความมั่นคงที่จ�าเป็นต้องเร่งบรรเทาและแก้ไขโดยเร็ว	และแนวทาง 

การบรูณาการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัผ่ิานช่องทางการจดัสรรงบประมาณ	ผลจากการศึกษาดงูาน 

ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ	วุฒิสภา	ในคร้ังนี้	สมช.	จะได้น�าไปขยายผลการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมาย	และจะได้ประสานการท�างานร่วมกับคณะกรรมาธิการ 

และคณะอนุกรรมมาธิการฯ	วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการประชุมและโครงการร่วมต่าง	ๆ

34



จ�าแนกตามประเด็นความมั่นคง / แนวทางการพัฒนาที่ สมช. รับผิดชอบ มีดังนี้
1   การเสรมิสร้างความม่ันคงของสถาบนัหลกัของชาตภิายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นการเสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ 

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีความเช่ือมโยงกับแผน 

ระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

1.2	แผนปฏิบัติการด้านการธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ	(พ.ศ.	2564	-	2570)

ความรู้ / ความส�าคัญ

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส�าคัญและผูกพันกับสังคมไทยและคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร ์

ของประเทศ	ในฐานะที่เป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่ทรงน�าพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดมา 

เป็นศนูย์รวมความรกั	ความสามคัคขีองคนในชาติมาจนถึงปัจจุบัน	แผนปฏบัิตกิารด้านการธ�ารงรกัษาสถาบันหลัก 

ของชาติ	พ.ศ.	2564	-	2570	จึงมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของ 

สถาบันพระมหากษัตริย์	สามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงธ�ารงรักษา 

ไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทฯ ประเดน็ความมัน่คง และนโยบาย
และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)

ส่วนที ่ 2

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การรักษาความสงบภายในประเทศ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง 
 ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ 
 ประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายท่ี 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ: การเสรมิสร้างความมัน่คง 
 ของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ

แผน
ระดับที่
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สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักรู้	มีความภาคภูมิใจ	
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง	มีกลไกในการพิทักษ์ 
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง	มีการเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณี	และทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการธ�ารงรกัษาไว้ซึง่ความมัน่คงยัง่ยนื 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือรับฟังความเหน็ประกอบการจดัท�า	(ร่าง)	แนวทางการรกัษาความมัน่คง 
สถาบันหลักของชาติฯ	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมแมนดาริน	กรุงเทพฯ	ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ 
ให้ปรับปรุงถ้อยค�าให้มีความครบถ้วน	สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2)	 การประชมุเพือ่พจิารณา	(ร่าง)	แนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบันหลกัของชาตฯิ	ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาควชิาการ	เพือ่พฒันา	(ร่าง)	แนวทางการรกัษาความมัน่คงสถาบันหลกัของชาตฯิ	อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้	(ร่าง)	แนวทางฯ	ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3)	การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคง 
สถาบันหลักของชาติฯ	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2563	ณ	โรงแรมวี	กรุงเทพฯ	เอ็มแกลเลอรี 
บาย	โซฟิเทล	เพือ่พจิารณา	(ร่าง)	แนวทางการเสรมิสร้างการรกัษาความมัน่คงสถาบันหลกัของชาตฯิ	ซ่ึงท่ีประชุม 
มมีตใิห้ใช้ชือ่	“แนวทางการเสรมิสร้างความมัน่คงสถาบนัหลกัของชาตฯิ”	และให้ปรบัปรงุถ้อยค�าให้มคีวามครบถ้วน 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส�าคัญของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

แนวทาง

ที1่

แนวทาง

ที1่

การส่งเสรมิการเรยีนรูห้ลักการทรงงานและแนวพระราชด�ารใิห้ทกุภาคส่วนสามารถประยกุต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิต

การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริและขยายผลโครงการออกไป
ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน

การด�าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง

การเฝ้าระวัง และด�าเนินการต่อการเคล่ือนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การเสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางการด�าเนินการ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้

แนวทาง

ที่ 2

แนวทาง

ที่ 4

แนวทาง

ที่ 6

แนวทาง

ที่ 3

แนวทาง

ที่ 5
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4)	ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ได้มหีนงัสอืสอบถามความเหน็จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีม่ต่ีอ 

(ร่าง)	แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	ควรเปลี่ยนชื่อจาก 

(ร่าง)	แนวทางฯ	เป็น	“(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ” 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับ	3	ตามรูปแบบของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5)	 การประชมุเชิงปฏบิติัการเพือ่ระดมความเหน็การปรบัปรงุ	(ร่าง)	แนวทางการเสริมสร้างความมัน่คง 

สถาบนัหลกัของชาตฯิ	ระหว่างวนัที	่5	-	7	สงิหาคม	2563	ณ	โรงแรมแคนทาร	ีฮลิล์	จังหวดัเชียงใหม่	ซ่ึงท่ีประชุม 

ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อแนวทาง	จาก	“(ร่าง)	แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ” 

เป็น	“(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ”	เพื่อให้สอดคล้องกับ 

แผนระดบั	3	ตามรปูแบบของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิพร้อมกนันีย้งัได้ก�าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั/รอง	และตัวชีว้ดัในเบือ้งต้น	รวมถงึปรบัแก้ไขข้อความให้มคีวามครบถ้วน	สมบรูณ์ 

และมีความรัดกุมมากขึ้น

6)	การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคง 

สถาบนัหลกัของชาต	ิภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	ครัง้ท่ี	2/2563 

เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องประชุมโรงแรมอนันตรา	สยาม	กรุงเทพฯ	โดยท่ีประชุมมีความเห็น 

ให้ปรบัแก้ไขชือ่	และห้วงระยะเวลาด�าเนนิการเป็น	(ร่าง)	แผนปฏบิติัการด้านการธ�ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิ

พ.ศ.	2564	-	2570	พร้อมทัง้ปรบัและเพิม่เติมข้อความใน	(ร่าง)	แผนปฏิบัตกิารฯ	เพือ่ให้เกดิความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ก่อนน�าเข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

7)	การประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที ่

11	มกราคม	2564	ณ	ห้องประชุมวิจิตรวาทการ	สมช.	ท�าเนียบรัฐบาล	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป

8)	การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564	ณ	ห้องประชุม 

วจิติรวาทการ	สมช.	ท�าเนียบรฐับาล	ทีป่ระชมุมมีติเห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัตกิารฯ	และ	(ร่าง)	ค�าสัง่แต่งตัง้ 

คณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนการธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ

37



2   การเสรมิสร้างความมัน่คงของมนษุย์
2.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเดน็การเสรมิสร้างความม่ันคงของมนษุย์	มคีวามเช่ือมโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

2.2	แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามทางความมั่นคง	มีความซับซ้อน	หลากหลาย	ละเอียดอ่อน	ครอบคลุม 

และเชื่อมโยงกันในหลายมิติ	อาทิ	อาชญากรรมข้ามชาติ	ภัยธรรมชาติ	การโจมตีและจารกรรมทางไซเบอร์ 

ความมัน่คงทางอาหาร	พลงังาน	และทรพัยากรธรรมชาต	ิรวมท้ังมคีวามหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละพืน้ท่ี 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมในทุกมิติ	ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

จงึไม่อาจใช้แนวทางและวธิกีารด้ังเดิมทีใ่ช้แผนงานด้านความมัน่คงด�าเนนิการเพยีงอย่างเดยีว	หากแต่จ�าเป็น 

ต้องน�าแผนงานด้านการพฒันามาด�าเนนิการเพือ่เสรมิงานความมัน่คง	โดยบูรณาการความร่วมมอืระหว่างกัน 

หลายภาคส่วนเพื่อป้องกัน	แก้ไข	และลดเงื่อนไขของปัญหา

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565)	มุ ่งเน้นการพัฒนาคน 

ชมุชนในพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีผ่่านการประเมนิสถานการณ์และจดัล�าดบัความส�าคญั	เพือ่ให้ประชาชนมภีมูคิุม้กนั 

ด้านความมัน่คง	เตรยีมพร้อม	รบัมอื	และตอบสนองกบัภยัคกุคามความมัน่คงท้ังรปูแบบดัง้เดมิและรปูแบบใหม่ 

โดยแผนดังกล่าวมีการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	คือ	พื้นที่ที่มีปัญหา 

ความมั่นคงหรือเงื่อนไขที่กระทบความมั่นคงของชาติหรือพื้นท่ีเฉพาะซ่ึงก�าหนดขอบเขตอย่างชัดเจน 

เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา	ลด	หรือควบคุมเง่ือนไขท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การรักษาความสงบภายในประเทศ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์

  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 
  2565) ปรากฏอยู่ในทุกนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และแผนระดับชาติ 
 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง 
มคีวามพร้อมตระหนกัในเรือ่งความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

แผน
ระดับที่

2SECOND
 L

EV
EL

 PLAN

FIRS
T 

LE
VE

L 
PL

ANแผน
ระดับที่

1

38



โดยได้จ�าแนกพืน้ทีอ่อกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1)	พืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงท่ีจังหวดัประกาศ 

2)	พืน้ทีโ่ครงการพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงเฉพาะพืน้ที	่และ	3)	พืน้ท่ีเป้าหมายอืน่	ๆ 	ซ่ึงมขีอบเขตพืน้ท่ีทุกจังหวดั 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ	(กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา)	ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัช้ันใน 

จังหวัดชายแดน	และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง	ทั้งนี้	 ไม่รวมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก ่

จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดยะลา	จังหวัดปัตตานี	และ	4	อ�าเภอในจังหวัดสงขลา	(อ�าเภอจะนะ	อ�าเภอนาทวี 

อ�าเภอเทพา	และอ�าเภอสะบ้าย้อย)	เนือ่งจากเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายล�าดบัแรกตามนโยบายการบริหารและการพฒันา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรการสืบสานเรียนรูและขยายผลการพัฒนาดวยศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชายฝงทะเล เกาะแกง
และชุมชนพื้นที่สูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงดวยมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรการเสริมสรางฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อความสมดุลมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

STRATEGIC 

01

ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2STRATEGIC 

02
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40



การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้บคุลากรผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่เป็นการพฒันาและเสรมิสร้าง 

คนในทกุภาคส่วนให้มคีวามเข้มแขง็	มคีวามพร้อม	ตระหนกัในเรือ่งความม่ันคง	และมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(ยุทธศาสตร์ที่	1	การรักษาความสงบภายในประเทศ	ประเด็น 

การพัฒนาที่	1)	เป็นอย่างดี	โดยด�าเนินการใน	2	รูปแบบ	ดังนี้

	 1.1)	 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน	“การพัฒนา 

พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	และการบริหารจัดการชายแดน”	ประจ�าปี	2563	เมื่อวันท่ี	14	-	18 

มกราคม	2563	ณ	โรงแรมอาร์	เอส	โฮเต็ล	และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อให้บุคลากรจากส่วนราชการ 

ทีโ่ยกย้ายมารับผิดชอบงานในส่วนทีเ่กีย่วกบัมคีวามรูค้วามเข้าใจ	และสามารถขยายฐานองค์ความรูจ้ากการอบรม 

ไปยงับคุลากรในหน่วยงาน	และเกิดการขบัเคลือ่นแผนการพฒันาพ้ืนท่ีฯ	อย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นเอกภาพ

	 1.2)	 การเข้าร่วมประชุม	และเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการพัฒนาพื้นท่ี 

เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงจัดข้ึนโดยกลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นท่ีฯ 

ในระดับต่าง	ๆ 	ทั้งในระดับอ�านวยการ	หน่วยงานประสานหลัก	และระดับภาค	จ�านวนทั้งสิ้น	26	ครั้ง	อาทิ 

(1)	การสมัมนา	การอบรมและพฒันาบคุลากร	การประชุมระดับส�านกังานเลขานกุาร	และระดบัคณะกรรมการ 

เพือ่ขบัเคล่ือนแผนการพฒันาพ้ืนทีฯ่	ของกลไกระดบัภาค	(2)	การประชมุส�านกังานเลขานุการคณะอนกุรรมการ 

อ�านวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ	(สล.อปพ.)	และการสัมมนาท่ีเก่ียวข้อง 

(3)	การสัมมนา	หารือ	และพิจารณาเกี่ยวกับแผนจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	ชายฝั่งทะเล	เกาะแก่ง	และ 

ชุมชนพื้นที่สูง	(4)	การประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท�าโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี	และ 

(5)	การหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน	ณ	จังหวัดอุตรดิตถ์
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2)	 การจัดท�าคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ 

เสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เพ่ือให้การติดตาม 

ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ	มีความชัดเจนและ 

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน	ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดร่วม	ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์	และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	รวมท้ัง 

ข้อมูลประกอบ	อาทิ	ค�าอธิบายตัวช้ีวัด	ขอบเขตตัวช้ีวัด	หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานด�าเนินการ	ตารางการรายงานผล	และ 

แนวทางการติดตามประเมินผล	โดยเล่มคู ่มือตัวชี้วัดดังกล่าว 

ผ่านการประชุมเพื่อพิจารณาจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องและ 

ประชุมกลุ่มย่อย	รวม	13	ครั้ง	และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ระดับนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการ 

พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ	 (นพช.)	คร้ังท่ี	1/2563 

เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2563	โดยมี	รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรรณ)	เป็นประธาน 

ซึ่งคู่มือดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือผลักดันการด�าเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้เกิดผลลัพธ ์

ด้านความมั่นคงเชิงพื้นที่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย	น�ามาสู่ความเป็นอยู่ที่ดี	และมีความสุข

3)	 การผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ีโป่งน�้าร้อน	(พ.ศ.	2562	-	2565) 

ที่จัดท�าโดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพ้ืนท่ีในเขตกองบัญชาการ 

ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด	(สล.พมพ.กปช.จต.)	ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่	เพื่อขยาย 

พื้นที่คลองยุทธศาสตร์บริเวณบ้านหนองใหญ่	-	เขาหนองบัว	และสร้างประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่ให้สามารถ 

สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้	โดยส�านักงานฯ	ได้ผลักดัน 

โครงการดังกล่าวให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ	และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามล�าดับ

2.3	แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

สถานการณ์ในภูมิภาคและของโลกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้บริบทด้านความมั่นคงของประเทศ 

โดยเฉพาะกระแสด้านสิทธิมนุษยชน	ที่เชื่อมโยงกับปัญหาความรู้สึกไม่เท่าเทียม	และความเหลื่อมล�้า 

จึงอาจน�าไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิ	เสรีภาพ	การตอบสนองความต้องการ	และการแสดงอัตลักษณ ์

เฉพาะกลุม่	อนัอาจจะน�ามาซึง่ปัญหาความขดัแย้ง	การใช้ความรนุแรงระหว่างกนั	และเป็นอปุสรรคต่อการสร้าง 

ความสมานฉันท์ของคนในชาติ	กอปรกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม	(เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี	4 

ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง)	ก�าหนดให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานหลักจัดท�าแผน 

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	ส�าหรับเป็นกรอบการทิศทางส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�าไปประกอบจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ	และแนวทางการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุน 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางสังคม

 แนวทางที่ 1
เสริมสรางการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

 แนวทางที่ 2
เสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
และการแกไขปญหาของประเทศ

 แนวทางที่ 3
สงเสริมใหคนในชาติอยูรวมกัน
ไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไดรับสิทธิและการพัฒนา
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และบริบทของพื้นที่

 แนวทางที่ 4
เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย และการดําเนินการที่เกี่ยวของของภาครัฐ

 แนวทางที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐ
ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
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สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ในการจดัท�า	แผนส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัภายใต้สงัคมพหวุฒันธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2562	-	2565 

ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา	และแนวทางพระราชทานที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้พระราชทานไว้	คอื“เข้าใจ	เข้าถึง	พฒันา”“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”“การพฒันาตามภมูสิงัคม” 

และแนวทางตามพระราชด�าริที่เกี่ยวข้อง	โดยมีกรอบแนวคิดการด�าเนินงาน	ดังนี้

 แนวทางที่ 1
เสริมสรางการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

 แนวทางที่ 2
เสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
และการแกไขปญหาของประเทศ

 แนวทางที่ 3
สงเสริมใหคนในชาติอยูรวมกัน
ไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไดรับสิทธิและการพัฒนา
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และบริบทของพื้นที่

 แนวทางที่ 4
เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย และการดําเนินการที่เกี่ยวของของภาครัฐ

 แนวทางที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐ
ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ในการพัฒนาและ
การแกไขปญหาที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และอัตลักษณของแตละพื้นที่
โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของชุมชน และผลประโยชน
ของชาติ
อยางสอดคลองกัน

โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
และคํานึงถึง
ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ดําเนินการภายใต
กรอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
และบริบทของสังคมไทย
รวมทั้งตระหนักและเคารพ
ในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเปนภาคี

01

ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
นิติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

02
บริหารจัดการทรัพยากร
และบริการของภาครัฐ
และภาคสวนที่เกี่ยวของ
รวมกันบนพื้นฐานของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

03
ยึดหลักตามแนวทาง
สันติวธิี และใชกระบวนการ
การมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
ตามกลไกประชารัฐ

แนวทางการด�าเนินการ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ	ภาควิชาการ	และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว	ในพื้นที่ภาคเหนือ 

และภาคใต้	จ�านวน	6	ครั้ง	เพื่อพิจารณาทบทวนสถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ ์

ในพื้นที่สูง	และในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน	รวมถึงการได้ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามแผนส่งเสริมฯ 

ของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า

1.	 สถานการณ์ปัญหากลุม่ชาติพนัธุ	์ยงัคงพบปัญหาเก่าทีย่งัคงมีอยู	่อาท	ิปัญหาด้านอคตทิางวฒันธรรม 

ปัญหายาเสพตดิ	และปัญหาการค้ามนษุย์	ปัญหาสถานะบคุคล	ปัญหาการขยายตัวของชมุชนเมอืง	และการสญูเสยี 

อตัลักษณ์เฉพาะกลุม่	นอกจากนี	้พบความท้าทายใหม่ทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงจากด้านเทคโนโลย ี

และโครงสร้างทางสังคม	(สังคมผู้สูงอายุ)	รวมทั้งการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2.	 การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา	ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม/งานส�าคัญหลายประการ 

อาทิ	การจัดสรรที่ดินท�ากินให้กับกลุ่มชาติพันธุ์	การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงในพื้นท่ีซ่ึงเป็น 

พืน้ทีอ่ทุยานและเขตอนรุกัษ์	การแก้ปัญหาสถานะบคุคล	รวมทัง้การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

อย่างไรก็ตาม	ยังพบปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีส�าคัญ	อาทิ	ไม่มีกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่อง 

กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะขาดการบูรณาการ	และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3   การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ
3.1	การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม 
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นความมั่นคง  ภายใต้แผนย่อย 
 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
 ความมั่นคงของชาติ แนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)
  นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง 
 ความม่ันคงของชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : 
 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
  นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ : การพัฒนาศักยภาพ 
 การป้องกันประเทศ

แผน
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3.2	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ในปัจจุบันและในอนาคต	ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามท่ีมีความซับซ้อน	ครอบคลุม 
เช่ือมโยงหลายมิติส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น	ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จงึได้มกีารพัฒนาปรบัปรงุแผนทีเ่กีย่วข้องทัง้ในด้านสาธารณภยั	ด้านภยัจากการสูร้บ	และภยัด้านวกิฤตการณ์ 
ความมั่นคง	อาทิ	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความมั่นคงทางทะเล	และปัญหาโรคอุบัติใหม่	ดังนั้น 
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ 
การเตรยีมความพร้อมของประเทศเพ่ือรบัมอืกบัภยัคุกคามยงัต้องปฏบิตัติามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	21	กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	พ.ศ.	2558	-	2573 
ซึง่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องด�าเนนิการทัง้ในเรือ่งความร่วมมอืและการปรบันโยบายยทุธศาสตร์แผน	และมาตรการ 
ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือดังกล่าว

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565)	 เป ็นกรอบและทิศทางหลักของประเทศ 
ในการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปก�าหนดแผนงาน	 โครงการ	งบประมาณรองรับ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ท�าให้สามารถพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศด้วยการผนึกก�าลัง 
ทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ	รวมท้ังเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ลดความเสี่ยง	ลดความสูญเสีย	และผลกระทบ 
ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ตัง้แต่ภาวะปกต	ิซึง่แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาตฯิ	ให้ความส�าคญักบัการเตรยีมพร้อม 
รบัมอืกบัภยั	3	รปูแบบ	คือ	สาธารณภยั	ภยัจากการสูร้บ	และวกิฤตการณ์ความม่ันคง	โดยแผนเตรยีมพร้อม 
แห่งชาตฯิ	ได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์	คอื	ระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ	เป็นทิศทางและแนวทางหลกั 
ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตัง้แต่ก่อนเกดิเหต	ุขณะเกิดเหตุ	และหลงัเกดิเหตุ	โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนนุการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

01 การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยง
อยางบูรณาการ

การเสริมสรางความเชื่อมั่น ภูมิคุมกันและศักยภาพของทุกภาคสวนใหมีความตระหนัก
และมีความเขมแข็งรวมกันในลักษณะประชารัฐ

STRATEGIC 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

02
STRATEGIC 

การเสริมสรางความรวมมือการเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคามกับตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

03
STRATEGIC 

การบริหารจดัการแผนมกีารบรูณาการและผนึกกําลังในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

04
STRATEGIC 
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2563	(National	Crisis	Exercise	Management	: 
C	-	MEX	20)	เป็นการฝึกฯ	คร้ังที	่14	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้น�าแผนเผชิญเหตขุองหน่วยงาน 
มาทดสอบเพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อน	ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกและกระบวนการ 
บริหารจัดการภัย	ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุ	โดยเฉพาะในด้านการฟื้นฟูและเยียวยา 
พื้นที่สังคม	และชุมชน	ภายหลังการแก้ไขปัญหา	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ท�าให ้
หน่วยงานต่าง	ๆ 	สามารถตอบสนองต่อวกิฤตการณ์ความมัน่คงทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ 
โดยการฝึกฯ	ประจ�าปี	2563	ได้ด�าเนนิการจดัการฝึกฯ	ออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	1)	การฝึกประเดน็ด้านการบริหาร 
จัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่	รับผิดชอบโดยจังหวัดเชียงใหม่ 
2)	การฝึกประเดน็การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	รบัผดิชอบโดยศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล	และ	3)	การฝึกประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย	รับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล

2)	 การเตรียมแนวทางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ประจ�าปี	2564	(C	-	MEX	21) 
โดยการประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก�าหนดกรอบการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดับชาต	ิประจ�าปี	2564 
และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าสถานการณ์และแนวทางการควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ ์
ระดับชาติ	ประจ�าปี	2564	เพื่อก�าหนดประเด็นการฝึกให้สอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงที่ส�าคัญ 
จ�านวน	5	ประเด็น	ได้แก่	1)	การฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย	2)	การฝึกการผนึกก�าลังและทรัพยากร 
เพื่อการป้องกันประเทศ	 3)	 การฝึกต่อต้านการก่อการร้าย	 4)	 การฝึกบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ 
และ	5)	การฝึกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ทั้งนี้	การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาต ิ
ประจ�าปี	2564	ซึง่ก�าหนดกรอบการฝึกให้สอดคล้องกบัปัจจยัทีส่�าคญั	จ�านวน	4	ปัจจยั	ได้แก่	1)	ยทุธศาสตร์ชาต ิ
และข้อส่ังการของผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐับาล	2)	บทเรยีนจากการบรหิารจัดการภยั	3)	การประเมนิความเสีย่ง 
และแนวโน้มภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและประชาชนเป็นอย่างมาก 
และ	4)	ผลการฝึก	C	-	MEX	ที่ผ่านมา	ตลอดจนสอดคล้องกับประเด็นการฝึกท่ีหน่วยงานต่าง	ๆ 	ก�าหนดข้ึน 
อาทิ	การรับมือกับอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	(WMD)	การรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์จากมัลแวร์ 
ประเภทต่างๆ	การบริหารจัดการอุทกภัย	การบริหารจัดการสถานการณ์เรือโดนกัน	การบริหารจัดการ 
น�า้มนัร่ัวไหลลงสูท่ะเล	การอพยพประชาชนจากพ้ืนทีต่ามแนวชายฝ่ังทะเล	และรบัมอืกับโรคตดิต่ออบุตัใิหม่

3)	 การจดัท�า	Management	Plan	ตามแผนแม่บทฯ	โดยสอดคล้องกบัเป้าหมาย	“แผนเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง”	โดยได้มีการหารือกับเจ้าภาพแผนแม่บทฯ	แผนย่อยท่ี	3	คือ 
กระทรวงกลาโหม	(กห.)	และได้ข้อยุติว่ามอบให้	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานหลักในการบรรล ุ
ผลส�าเร็จของตัวช้ีวัดที่ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพของหน่วยงานข่าวกรองและประชาคมข่าวกรอง 
พร้อมทั้งมีการชี้แจงและรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ 
การทหารและความมัน่คงของรฐั	วฒุสิภา	เพือ่รับทราบข้อคดิเหน็และข้อเสนอในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนา 
ศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	และน�ามาปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานเพิ่มเติม	อาทิ	การพิจารณา 
โครงการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการภัย 
จากนิวเคลียร์และรังสี	ร่วมกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 เพื่อจัดท�าแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
รองรับภาวะวิกฤต	ซึ่งต้องมีการบูรณาการการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน	ตั้งแต่หน่วยงานด้านการข่าว 
จนถึงหน่วยงานปฏิบัติการด่านแรก	(Frontliner)
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4)	 การศึกษาภัยความมั่นคง/วิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจน�าไปสู่ภาวะไม่ปกติซึ่งประเทศไทย 

ต้องมีการเตรียมความพร้อมในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566	-	2570)	เพื่อทบทวนและเตรียมการจัดท�าแผน 

เตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับใหม่	โดยมีการหารือกับสถาบันการศึกษาซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ 

และประเมินแนวโน้มภยัคกุคามท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต	(Unprecedented	Issue)	การหารือร่วมกบัทีป่รกึษาของ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	รวมทั้งการจัดท�าแบบสอบถาม 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	และได้ทราบผลการประเมิน 

จากหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามว่า	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของตัวชีว้ดั	“ระดับความส�าเรจ็ในการพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาตใิห้พร้อมเผชิญกบั 

ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ”	ภายใต้นโยบายและแผนความมั่นคงฯ

4   การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง
4.1	การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ 

ความมั่นคง	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเด็นการพัฒนาระบบงานข ่าวกรองแห ่งชาติแบบบูรณาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ 
 ต่อความมั่นคงของชาติ แนวทางการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง 
 แบบบูรณาการ

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายที่ 15 : การพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ
  แผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ : การข่าวกรองและการประเมิน 
 สถานการณ์ด้านความมั่นคง
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4.2	ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ท้ังในระดับโลก	ระดับภูมิภาค 

และระดบัภายในประเทศ	ภยัคกุคามต่าง	ๆ 	มคีวามสลบัซบัซ้อนและเชือ่มโยงกนักนัมากขึน้ในโลกยคุโลกาภวิตัน์ 

ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก	ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ดงันัน้	เพือ่ให้ประเทศสามารถก้าวเดนิไปได้อย่างมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื	ท่ามกลางภยัคกุคาม 

และบริบทความมัน่คงทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	งานข่าวกรองจึงเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัยิง่ในการพิทกัษ์รกัษา 

ความมัน่คงแห่งชาต	ิและส่งเสรมิผลประโยชน์พร้อมทัง้เสรมิสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านต่าง	ๆ 	ให้กบัประเทศ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565)	 มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้การด�าเนนิงานของประชาคม 

ข่าวกรองและหน่วยราชการอื่น	ๆ 	ที่มิใช่หน่วยงานเกิดเอกภาพในการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในลักษณะ 

บรูณาการ	มทีศิทางและเป้าหมายเดียวกนั	ค�านงึถงึความมัน่คงและผลประโยชน์แห่งชาตเิป็นเป้าหมายสงูสดุ 

มุ่งด�าเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามที่เป็นแก่นหลักของประเทศเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีสันติสุข 

ลดความเส่ียงจากเป้าหมายภยัคกุคามทกุรูปแบบ	เสรมิสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ	สร้างภมูคุ้ิมกนั 

ของสังคมทุกระดับ	และพัฒนาศักยภาพงานข่าวกรอง

ประเด็นความมั่นคง
เปาหมาย : ใหประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นแผ

นร
ะด

ับท
ี่ 1

แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 2
แผ

นร
ะด

ับท
ี่ 3

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ดานการขาวกรองและการประเมินสถานการณ

ดานความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ

(พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบาย 15

การพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคง

แผนแมบทยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ตอความมั่นคงของชาติ

เปาหมาย : ใหหนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรองทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพรอมแหงชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง

	 การประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวกรองและความมั่นคง	ริเริ่มโดยการด�าริของ 

พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	ที่ต้องการรับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวและสั่งการ 

ทางยุทธการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง	โดย	พล.อ.ประวิตรฯ	เป็นประธาน	และมีเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นฝ่ายเลขานุการและอ�านวยความสะดวกการประชุม	ทั้งนี้	มีการประชุม 

1	ครั้ง/สัปดาห์

2)	 การประชุมคณะอนุกรรมการ

	 2.1)	 คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	(อสกช.) 

ตามค�าสั่งคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ท่ี	4/2563	มีหน้าท่ีและอ�านาจ 

ในการวิเคราะห์	ประเมินสถานการณ์	และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีผลกระทบ 

ต่อความมัน่คงของชาติให้รวดเรว็	ทนัสถานการณ์	และมคีวามต่อเนือ่งในการปฏบิตังิาน	ซึง่จะมกีารวเิคราะห์ 

สถานการณ์ความมัน่คงภายในประเทศ	สถานการณ์ความมัน่คงจงัหวัดชายแดนภาคใต้	 สถานการณ์ความมัน่คง 

ชายแดนและประเทศรอบบ้าน	และสถานการณ์ต่างประเทศ	โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประธาน	และมีการประชุม	2	ครั้ง/เดือน

	 2.2)	 คณะอนกุรรมการประสานงานเพือ่ประเมินภยัคุกคามด้านการก่อการร้าย	(อปกร.)	ตามค�าสัง่ 

คณะกรรมการพิจารณาประกาศสถานการณ์อนัเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาต	ิในด้านการก่อการร้าย 

ที	่1/2562	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการติดตาม	ตรวจสอบ	วเิคราะห์สถานการณ์การก่อการร้ายทีอ่าจก่อให้เกดิ 

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ	และแจ้งเตือน	พร้อมท้ังเสนอความเห็น	แนวทาง	มาตรการ	หรือ 

การด�าเนินการอืน่ทีจ่�าเป็น	รวมทัง้พสิจูน์ทราบข้อเทจ็จรงิและรวบรวมข้อมลูพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ 

พิจารณาประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ	ในด้านการก่อการร้าย	พิจารณา 

ด�าเนนิการต่อไป	โดยมรีองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาตท่ีิได้รบัมอบหมายเป็นประธาน	ท้ังนี	้ในห้วงท่ีผ่านมา 

ได้จัดประชุม	อปกร.	ไปแล้ว	จ�านวน	6	ครั้ง	โดยจัดประชุมครั้งที่	1	เมื่อวันจันทร์ท่ี	18	พฤศจิกายน	2562 

เพื่อประเมินภัยคุกคามในห้วงสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย	ระหว่างวันท่ี	20	-	23 

พฤศจิกายน	2562	ครั้งที่	2	เมื่อวันพุธที่	18	ธันวาคม	2562	เพื่อประเมินภัยคุกคามในห้วงเทศกาลคริสต์มาส 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรขาวกรองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

ยุทธศาสตรขาวกรองเพื่อปองกันและแกไขภัยคุกคามทั่วไปและเสริมสรางโอกาสดานความมั่นคง

STRATEGIC 

01
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2STRATEGIC 

02
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3STRATEGIC 

03

ยุทธศาสตรสนับสนุนงานขาวกรอง
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และปีใหม่เดือนธันวาคม	2562	ครั้งที่	3	เม่ือวันพุธที่	29	มกราคม	2563	เพื่อประเมินภัยคุกคามจาก 

เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ	กับอิหร่าน	ครั้งที่	4	 เมื่อวันอังคารท่ี	18	กุมภาพันธ์	2563 

เพื่อประเมินภัยคุกคาม	จากกลุ่มอุยกูร์หัวรุนแรงและข่ายงานที่สนับสนุนอุยกูร์ในไทย	ครั้งที่	5	เมื่อวันที ่

7	ธนัวาคม	2563	เพ่ือประเมนิภยัคุกคามในห้วงเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่เดอืนธนัวาคม	2563	และครัง้ที	่6 

เมือ่วันที	่14	มกราคม	2564	เพือ่ประเมนิภยัคกุคามด้านการก่อการร้ายจากกลุม่อยุกร์ูหวัรนุแรงและข่ายงาน 

ที่สนับสนุนอุยกูร์ในไทย

	 2.3)	 คณะอนกุรรมการประสานและอ�านวยการยทุธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	(อปยข.)	เพือ่เป็นกลไก 

การด�าเนนิงานข่าวกรองในระดบันโยบาย	และเป็นกลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	(พ.ศ.2562	-	2565) 

โดยมเีลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นประธาน	ทัง้นี	้ในห้วงทีผ่่านมาได้จดัประชมุ	2	ครัง้	อย่างไรกต็าม 

ปัจจุบนั	อปยข.	ได้ยกเลกิไปแล้ว	เน่ืองจากกลไกดังกล่าวซ�า้ซ้อนกับกลไกการด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญตัิ 

ข่าวกรองแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาต ิ

(อปภช.)	ขึน้มาทดแทน	โดยมอี�านาจหน้าท่ีในการประสานงาน	ตดิตาม	ประเมิน	วเิคราะห์แนวโน้มภยัคกุคาม 

ในเชงิยทุธศาสตร์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาตใินภาพรวม	ทัง้ในระดบัโลก	ภมูภิาค	และประเทศ 

ทั้งนี้	อปภช.	ได้จัดประชุมไปแล้ว	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	เพื่อประเมินทิศทางนโยบาย 

ของชาติมหาอ�านาจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย

3)	 การประชุมประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 

เพือ่ยบัยัง้และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค	COVID	-	19	โดยพจิารณาทัง้จดุแขง็	จดุอ่อน	ผลกระทบ	ประโยชน์ 

ที่ได้รับ	ความรู้สึกของประชาชน	และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหา	กรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องต่ออายุ 

การบังคับใช้พระราชก�าหนดฯ	ต่อไปอีก	หรือความเหมาะสมในการยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�าหนดฯ 

โดยด�าเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ	ทั้งน้ี	ในห้วงที่ผ่านมาจัดประชุมมาแล้ว	11	ครั้ง	โดยมีเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน

4)	 การจดัท�ารายงานสถานการณ์ความมัน่คงรายเดอืนเสนอคณะรฐัมนตร	ีตามท่ีคณะรัฐมนตรไีด้มีมต ิ

เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2561	มอบหมายส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	จัดท�ารายงานสถานการณ์ 

ความมั่นคงของประเทศในภาพรวม	เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง	นั้น	สมช.	ได้ด�าเนินการ 

จดัท�ารายงานสถานการณ์ความมัน่คงประจ�าเดือน	โดยเสนอเรือ่งเสมอืนการเสนอเรือ่งเข้า	ครม.	ตามขัน้ตอน 

ที่	พรฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม	ครม.	ปี	48	ก�าหนด	ทั้งนี้	จะด�าเนินการน�าเสนอเรื่องเข้า	ครม. 

ในสัปดาห์ที่สองของเดือน

5)	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	ในห้วงที่ผ่านมา	สมช.	ได้ประสานความร่วมมือกับ 

หน่วยงานต่างประเทศ	โดยเฉพาะหน่วยข่าว	ประกอบด้วย	เกาหลีใต้	เยอรมัน	สวิตเซอร์แลนด์	สหรัฐอเมริกา 

และออสเตรเลยี	เพือ่หารอื	วเิคราะห์	และประเมนิสถานการณ์ด้านความมัน่คงร่วมกัน	รวมท้ังเป็นการแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน	และเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์กบัหน่วยข่าวของมติรประเทศ 

ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2563	นายลี	วุค	เฮียน	(Lee	Wook-heon)	เอกอัครราชทูตเกาหลีใต ้

ประจ�าประเทศไทย	ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	ลมช.	เนื่องในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่	รวมทั้งได้หารือข้อราชการ 

เพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ
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5   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
5.1	การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

5.2	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	(พ.ศ.	2560	-	2562)

ความรู้ / ความส�าคัญ

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้มแีนวโน้มลดลง	แต่ยงัมคีวามรุนแรงและความไม่สงบ 

ต่อเนื่อง	และยังคงน�าปัจจัยหลักเดิม	คือ	ชาติพันธุ์	ศาสนา	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์	มาเป็นเงื่อนไข 

ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง	ในขณะทีก่ารพัฒนาพืน้ทีท่ัง้ในเรือ่งของการพฒันาเศรษฐกจิ 

คุณภาพชีวิต	สังคม	และการศึกษา	ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่

นายลี วุค เฮียน (Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ�าประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเด็นการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้

  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ด้านความมัน่คง ภายใต้แผนย่อย 
 การพัฒนาการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนา 
 ประเทศ แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
 ความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 
 ภาคใต้
  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายท่ี 3 : ป้องกนัและแก้ไขการก่อเหตรุนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 และแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ: การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	มาตรา	4	ก�าหนดให้ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จัดท�านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้ เพื่อเป็นกรอบ 
ทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีสาระส�าคัญครอบคลุมมิติงานด้านความมั่นคง 
และด้านการพฒันา	รวมทัง้สอดคล้องกบัวถิชีวีติและความต้องการของประชาชน	ศาสนา	วฒันธรรม	อตัลกัษณ์ 
ชาตพินัธุ	์และประวติัศาสตร์ท้องถิน่	ควบคูก่บัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ	โดยเสนอต่อสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
และคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	รวมทัง้น�าเสนอรฐัสภาเพือ่ทราบ	ท้ังนี	้ให้มกีารพจิารณาทบทวน 
ตามวงรอบสามปี	หรือตามที่คณะรัฐมนตรี	เห็นสมควร

อน่ึง	ทีผ่่านมา	ส�านกังานฯ	ได้ด�าเนนิการจดัท�านโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
รวม	2	ฉบบั	คอื	ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	-	2557	และ	ฉบบัปี	พ.ศ.	2560	-	2562	โดยท่ีนโยบายฯ	ฉบับปี	พ.ศ.	2560	-	2562 
ได้ถงึก�าหนดส้ินสดุห้วงบงัคับใช้	ส�านักงานฯ	จึงได้ด�าเนนิกระบวนการพจิารณาทบทวนนโยบายฯ	มาโดยล�าดบั 
ทั้งน้ี	 ในระหว่างการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ	ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	(คปต.)	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2563	จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้นโยบายฯ 
ฉบบัปี	พ.ศ.	2560	-	2562	เป็นกรอบการด�าเนินงานของภาครฐัต่อไป	จนกว่านโยบายฯ	ฉบับใหม่จะแล้วเสรจ็

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

นโยบายการบรหิารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(พ.ศ.	2560	-	2562)	มสีาระส�าคญัครอบคลมุ 
ทั้งมิติด้านการพัฒนา	และความมั่นคง	รวมทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 
โดยมีวิสัยทัศน์คือ	“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง	วิถีชีวิต 
ของทกุคนได้รับการปกป้อง	พฒันา	บนพืน้ฐานสงัคมพหวุฒันธรรม	และมส่ีวนร่วมในกระบวนการเสรมิสร้าง 
สนัตสิขุอย่างยัง่ยนื”	โดยในกระบวนการจัดท�าได้น้อมน�าแนวทางยทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พฒันา” 
และ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	รวมถึงยึดมั่นในหลักสันติวิธี	หลักสิทธิมนุษยชน	และนิติรัฐ	นิติธรรม 
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม

แนวนโยบายด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 23 แนวนโยบาย
เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ 6 ประการ ดังนี้

เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ ปราศจากเง่ือนไขที่เอื้อต่อ 
การใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย (แนวนโยบาย 6 ข้อ)

เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แนวนโยบาย 4 ข้อ)

เพือ่พัฒนาการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในพ้ืนที ่ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ (แนวนโยบาย 3 ข้อ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสงัคม (แนวนโยบาย 5 ข้อ)

การสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (แนวนโยบาย 3 ข้อ)

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดข้ึนต่อสังคมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเก้ือกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ (แนวนโยบาย 2 ข้อ)

วัตถุประสงค์

1

วัตถุประสงค์

3
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5

วัตถุประสงค์

2
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การทบทวนนโยบายการบรหิารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้	ส�านกังานฯ	ได้อาศยักลไก 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (อทน.ชต.) 

เป็นกลไกหลกั	โดยได้ด�าเนินงานตามกรอบแผนการทบทวนนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	(มติที่ประชุม	อทน.ชต.	ครั้งที่	1/2562)	ซึ่งได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน	4	กระบวนการส�าคัญ 

โดยล�าดับ	ดังนี้

	 1.1)	 กระบวนการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ได้ด�าเนินการ 

ผ่านการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายฉบับเดิม	(พ.ศ.	2560	-	2562)	การศึกษางานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง	การประมวลข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่าง	ๆ 	การส�ารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า	30	เวที

	 1.2)	 กระบวนการทบทวนและปรบัปรงุนโยบายฯ	ได้ประมวลข้อมลูและข้อคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจาก 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ

	 1.3)	 กระบวนการรับฟังความคดิเห็นต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ	ภายหลงัท่ีประชมุ	อทน.ชต.	ครัง้ท่ี	2/2562 

เมือ่วนัที	่2	กนัยายน	2562	มมีตเิหน็ชอบหลกัการ	(ร่าง)	นโยบายฯ	เรยีบร้อยแล้ว	ส�านกังานฯ	ได้จัดเวทีการรบัฟัง 

ความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ	รวม	10	เวที	ประกอบด้วย	หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	ภาคส่วนอืน่นอกภาครฐัในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้	อาทิ	คณะกรรมการอสิลามประจ�าจังหวดั 

ภาควิชาการ	ผู้แทนชาวพุทธ	ผู้แทนสตรี	เด็กและเยาวชน	ผู้แทนภาคธุรกิจ	นักกิจกรรม	และนักการเมือง 

ของพืน้ที	่รวมถงึคณะกรรมการทีป่รึกษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

สภาท่ีปรกึษาการบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ทัง้นี	้ส�านกังานฯ	ได้น�าความเห็นต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ 

ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุง	(ร่าง)	นโยบายฯ	ให้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแล้ว

	 1.4)	 กระบวนการพจิารณากลัน่กรอง	โดยได้ผ่านความเหน็ชอบจากกลไกตามล�าดบั	ดงันี	้อทน.ชต. 

ครั้งที่	1/2563	เม่ือวันที่	21	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2564	และคณะกรรมการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2564	(เพื่อทราบ)	รวมทั้ง	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2564 

เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2564	ทัง้นี	้ในล�าดบัต่อไปจะน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรใีห้ความเหน็ชอบ	ก่อนน�าเสนอรฐัสภา 

เพื่อรับทราบ	ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ	ต่อไป

2)	 การน�านโยบายส�าคัญไปสู่การปฏิบัติ

	 2.1)	 การพฒันาด้านการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ได้ด�าเนินการผ่านกลไกคณะอนกุรรมการ 

บริหารจัดการด ้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 	 (อบม.จชต.) 

ซ่ึงม	ีนายประกจิ	ประจนปัจจนกึ	เป็นประธาน	โดยทีผ่่านมาได้มกีารพจิารณาจดัท�าแผนการสนบัสนุนการศกึษา 

ของนกัศกึษาไทยมุสลมิในต่างประเทศ	เพือ่สนบัสนนุให้นกัเรยีนและนกัศกึษาไทยมสุลมิในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ทีศ่กึษาต่อในต่างประเทศได้รบัการดูแลอย่างท่ัวถึง	 นอกจากนี	้ มกีารพจิารณามาตรการรองรบันกัศกึษาไทย 

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ทีเ่ดนิทางกลบัมาจากต่างประเทศ	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19 
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โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	ในการสานสัมพันธ์กับนักศึกษา 

และสมาคมศิษย์เก ่าต ่างประเทศ	การเสริมสร ้างความเข้าใจนักศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อเป็นเครือข่ายยุวทูต	จชต.	การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชมรม	สมาคม 

และเครือข่ายนักศกึษาในต่างประเทศ	และการประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกับนกัศึกษา	รวมทัง้	ได้จดัการหารอื 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอาชีพส�าหรับกลุ่มแรงงานและนักศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ

	 2.2)	 การสนบัสนนุแนวทางของภาครฐัต่อองค์การระหว่างประเทศ	(IOs)	และองค์กรพฒันาเอกชน 

(NGOs)	 ทีเ่ก่ียวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยด�าเนนิการผ่านกลไกคณะอนกุรรมการพฒันาความร่วมมือ 

กบัองค์การระหว่างประเทศ	(IOs)	และองค์กรพัฒนาเอกชน	(NGOs)	ในการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

(อพอ.จชต.)	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน	โดยที่ผ่านมาได้พิจารณาจัดระบบ 

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือกับ	IOs	และ	NGOs	และก�าหนด 

แนวทางการด�าเนินงานต่าง	ๆ 	ในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับ	 IOs	และ	NGOs	รวมถึง 

สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	นอกจากนี้	ได้จัดท�าข้อมูลส�าคัญส�าหรับการช้ีแจง 

และพัฒนาความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับ	IOs	และ	NGOs	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อให้หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อการด�าเนินงานของภาครัฐร่วมกับ 

IOs	และ	NGOs	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.3)	 การบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้ด�าเนินการผ่านกลไก 

คณะอนุกรรมการบรูณาการฐานข้อมลูด้านความมัน่คงในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(อขม.จชต.) 

ซึ่งมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน	โดยในห้วงที่ผ่านมา	ส�านักงานฯ	ในฐานะเจ้าภาพ 

ในระดับนโยบาย	ได้อ�านวยการ	ประสาน	และสนับสนุนให้	กอ.รมน.ภาค	4	สน.	พัฒนาต่อยอดระบบ 

ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรอง	 (Southernmost	 Intelligence	Center:	SMIC)	และปัจจุบันได้เปิด 

ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลแล้ว	ท้ังนี้	ส�านักงานฯ	ได้ด�าเนินการติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนินงาน	และประสานงานส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	โดยเฉพาะการพิจารณาจัดระบบข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูล	และพิจารณาความเป็นไปได้ 

ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพิ่มเติม	เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 2.4)	 การด�าเนินการด้านกฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	ท่ีผ่านมา	ส�านักงานฯ 

ได้ด�าเนินการพิจารณาขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ตามวงรอบทกุ	3	เดือน	อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2548	จนถึงปัจจบัุน	รวม	63	ครัง้	โดยได้พจิารณากลัน่กรอง 

และเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พจิารณาเหน็ชอบ	รวมท้ังเสนอคณะรัฐมนตร	ีตามล�าดบั 

นอกจากนี้	ได้พิจารณาปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ตามแผนการและขั้นตอนการปรับลด 

พื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	(มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันท่ี	12	กันยายน	2560) 

เพือ่น�าพระราชบญัญัติการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2551	มาบังคบัใช้แทน	ท้ังน้ี	ท่ีผ่านมา 

ต้ังแต่ปี	2561	มีการปรับลดพื้นที่	จ�านวน	5	อ�าเภอ	ต่อมาในห้วงตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน	ได้ปรับลดพื้นท่ี 

อีก	1	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอไม้แก่น	จังหวัดปัตตานี
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5.3	แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

แผนปฏบิตักิารด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	(พ.ศ.	2562	-	2565) 

ถือเป็นแผนระดับ	3	ที่จัดท�าขึ้นเป็นเคร่ืองมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	รองรับการขับเคลื่อน 

ยทุธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	นโยบายและแผนหลกัทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นความมั่นคง	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงให้ความส�าคัญ 

ทั้งมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาควบคู่กัน	โดยแผนปฏิบัติการฯ	ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (คปต.)	เม่ือวันท่ี	2	สิงหาคม	2562 

และได ้ถูกน�าไปใช ้ เป ็นกรอบการจัดท�างบประมาณรายจ ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เป็นต้นมา

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการฯ	ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เร่งด่วน	ในการลดเหตุการณ ์

ความรุนแรง	และด�าเนินการพูดคุยเพ่ือสันติสุข	โดยด�าเนินการควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

สังคมพหุวัฒนธรรมและการกระบวนการยุติธรรม	เพื่อเป็นทิศทางส�าคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาว	และ 

การยกระดับคณุภาพชวีติของคนในพืน้ที	่และเป็นการเชือ่มโยงวิถชีวิีตของคนในพืน้ทีใ่ห้ทดัเทยีมและมส่ีวนร่วม 

กับคนในภูมิภาคอ่ืน	โดยได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานรองรับไว้	2	ด้านส�าคัญ	คือ	ด้านความมั่นคง	และ 

ด้านการพัฒนา	โดยมี	กอ.รมน.	และ	ศอ.บต.	เป็นหน่วยงานเจ้าภาพท�าหน้าที่อ�านวยการ	ประสานขับเคลื่อน 

งานแต่ละด้าน	ตามล�าดับ

แผนปฏิบัติการฯ	ได้พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์ด�าเนินงาน	และแผนงานต่าง	ๆ 	รวม	3	กลยุทธ์หลัก 

13	แผนงาน	ประกอบด้วย

(1)	กลยุทธ์การแก้ปัญหา	ที่มุ่งด�าเนินการต่อศูนย์ดุลของปัญหาในพื้นที่

(2)	กลยุทธ์การป้องกันปัญหา	ที่มุ่งขจัดเงื่อนไขเก่าและไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่

(3)	กลยุทธ์การเสริมความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสร้างความยั่งยืน	 พร้อมทั้งจัดหน่วยงานเจ้าภาพ 

รับผิดชอบแผนงาน	 เพื่อประสานการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง	 และมุ่งสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว ้

ดังนี้

มิติ
งานดาน

ความมั่นคง  

มิติ
งานดาน

การพัฒนา
แผนงาน

แผนงาน

(กอ.รมน.)
(ศอ.บต.)
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แผนงานที่ 1

แผนงานที่ 2

แผนงานที่ 3

แผนงานที่ 4

แผนงานที่ 5

แผนงานที่ 6

แผนงานที่ 7

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล
ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.)

แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระท�าผิดกฎหมาย
(กอ.รมน.)

แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(กอ.รมน.)

แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
(กอ.รมน.)

แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา (กอ.รมน.)

แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(สมช./สล.คพส.)

แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
(กอ.รมน.)
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แผนงานที่ 8

แผนงานที่ 9

แผนงานที่ 10

แผนงานที่ 11

แผนงานที่ 12

แผนงานที่ 13

แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(ศอ.บต.)

แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชน
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปส.)

แผนงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(สป.ยธ.)

แผนงานต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
(สมช./สล.คปต.)
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การจัดท�าแผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2563	และ	2564	ซึง่เป็นแผนงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ในการขับเคลือ่นการแก้ไข 
ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้	โดยส�านกังานฯ	ในฐานะฝ่ายเลขานกุารร่วมกบั	กอ.รมน.	ศอ.บต.	สศช.	ก.พ.ร. 
และ	สงป.	ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์	ขอบเขตภารกจิ	เป้าหมายร่วม	ตวัชีว้ดั	รวมถงึประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ในการจัดท�าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2562	-	2565

2)	 การขับเคลื่อนงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในห้วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564 มีมติส�าคัญ	อาทิ	1)	เห็นชอบแนวทางการพัฒนามาตรการในการ 
บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2)	เห็นชอบในหลักการให้จัดท�าความตกลงระหว่าง 
ประเทศเจ้าภาพกับองค์การระหว่างประเทศ	(Host	Country	Agreement)	ระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(International	Committee	of	the	Red	Cross	:	ICRC) 
3)	เห็นชอบในหลักการของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้	และโครงการสานฝัน 
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	และ	4)	เห็นชอบในหลักการ	(ร่าง)	แผนการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจ�าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2563	-	2565	นอกจากนี้	
ได้มกีารตดิตามเร่ืองส�าคญั	อาท	ิการด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัระเบยีบชายแดน	และโครงการ 
ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	จังหวัดยะลา

3)	 การแต่งต้ังกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้	คปต.	ท้ังในมิติด้านความม่ันคง	มิติด้านการพัฒนา 
และมิติด้านอ�านวยการและขับเคลื่อน	เพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนภารกิจ	รวม	8	คณะ	อาทิ 
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงระหว่างประเทศเพือ่สนบัสนนุการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทีดิ่นท�ากนิในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 คณะอนกุรรมการอ�านวยการ 
และประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน	จชต. 
พ.ศ.	2562 -	2565

4)	 การพัฒนาการก�ากับติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยก�าหนด 
แนวทางในการรายงานผลการด�าเนินงาน	ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน	โดยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าภาพติดตาม 
และก�ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแนวทางของแผนปฏิบัติการฯ	และสนับสนุนให้มีบทบาทส�าคัญ 
ในการประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	รวมท้ังทบทวนรายละเอียดตัวช้ีวัดระดับแนวทาง 
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5)	 การขบัเคลือ่นโครงการส�าคัญตามแผนบรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	และ	พ.ศ.	2564	ไตรมาสที่	1

	 5.1)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้	มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ	การติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการฐานข้อมูล 

ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรอง 
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(Southernmost	 Intelligence	Center	 :	 SMIC)	 ให้รองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	2562	-	2565	 โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องส�ารวจความต้องการ 
ข้อมูล	และส�ารวจชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	ก่อนที่จะน�ามาพิจารณาปรับปรุง 
และจดัระบบฐานข้อมลูฯ	ให้รองรบัการขบัเคลือ่นงานในแต่ละแผนงานต่อไป	รวมทัง้การจดัระบบการบูรณาการ 
ฐานข้อมลูให้เชือ่มโยงกบัแผนปฏบิตักิารด้านการบรูณาการข้อมูลด้านความมัน่คง	ระยะที	่1	(พ.ศ.	2563	-	2565)

	 5.2) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ 
การเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ใช้ความรุนแรง	และการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่าง	ๆ  
และน�ามาออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	รวมทั้งการเปิดพื้นที่ทางการเมือง 
ให้ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัย	ตลอดจน 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้มีส่วนสนับสนุนกระบวนการ 
พูดคุยฯ	และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลอย่างสร้างสรรค์

	 5.3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
อาทิ	การวางระบบและกลไกส�าคัญในการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 
และการติดตามผลการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	รายเดือน	และรายไตรมาส	รวมถึงการทบทวน 
และพัฒนาตวัชีวั้ดในระดับแนวทาง	แผนงาน/โครงการส�าคญั	โครงการ/กจิกรรมหลกั	กจิกรรม/กจิกรรมรอง 
ให้มีความสอดคล้องกันทุกระดับ	สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4	 ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

	 5.4.1	 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน	(กบฉ.)	ในไตรมาสท่ี	1	และ	2 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

	 	 	 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้	(จชต.)	สบืเนือ่งจากต้ังแต่	ปี	2547	มกีารก่อเหตุรนุแรง 
ในพืน้ที	่จชต.	อย่างต่อเนือ่ง	และยงัคงทวคีวามรนุแรงขึน้	ท�าให้ส่งผลเสยีหายต่อชีวติและทรพัย์สนิของประชาชน 
เป็นจ�านวนมาก	ดังนั้น	การบังคับใช้	พ.ร.ก.	การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
จึงยงัคงมคีวามจ�าเป็นเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืทางกฎหมายส�าหรับการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีร่ฐัในการป้องกนั 
ระงับ	ยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

	 	 	 ส�าหรับการด�าเนินการในห้วงที่ผ่านมา	สมช.	ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สถานการณ์ฉุกเฉิน	(กบฉ.)	จ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 1)	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2563	ได้จัดการประชุม	กบฉ.	ครั้งที่	4/2563	โดยมีรองนายก 
รฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน	เหน็ชอบให้เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาขยายระยะเวลา 
การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงในเขตท้องท่ีทกุอ�าเภอในพืน้ที	่3	จชต.	ยกเว้น	อ�าเภอไม้แก่น 
อ�าเภอแม่ลาน	จงัหวดัปัตตาน	ีอ�าเภอเบตง	จงัหวดัยะลา	และอ�าเภอสไุหงโก-ลก	อ�าเภอสคุรินิ	อ�าเภอศรสีาคร 

จังหวัดนราธิวาส	ออกไปอีก	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2563	และสิ้นสุดในวันที่	19	มีนาคม	2564 
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ทั้งนี้	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2563	นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงในพ้ืนท่ีดงักล่าวด้วยแล้ว	โดยเป็นการขยาย 
ระยะเวลาการประกาศฯ	มาแล้ว	62	ครั้ง

	 	 	 2)	 เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564	ได้มีจัดการประชุม	กบฉ.	ครั้งที่	1/2564	โดยมีรองนายก 
รัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีทุกอ�าเภอในพื้นท่ี	3	จชต. 
ยกเว้นอ�าเภอไม้แก่น	อ�าเภอแม่ลาน	จงัหวดัปัตตาน	ีอ�าเภอเบตง	จังหวดัยะลา	และอ�าเภอสไุหงโก-ลก	อ�าเภอสคุรินิ 
อ�าเภอศรีสาคร	 จังหวัดนราธิวาส	 ออกไปอีก	 3	 เดือน	 ตั้งแต่วันที่	 20	 มีนาคม	 2564	 และสิ้นสุดในวันที ่
19	มิถุนายน	2564	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2564	นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ได้มมีตเิหน็ชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงในพืน้ทีด่งักล่าวด้วยแล้ว 
โดยเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศฯ	มาแล้ว	63	ครั้ง

	 	 	 ซึง่การบงัคับใช้กฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ียงัคงมคีวามจ�าเป็นเพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืทางกฎหมาย 
ในการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน	ระงับ	ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์จากการใช้อ�านาจตามกฎหมายในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย	จ�านวน	30	วัน 
ตามมาตรา	11	อนัน�าไปสูก่ารสืบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือน�าผูก่้อเหตมุาด�าเนนิคดีตามกระบวนการ 
ยุติธรรม	รวมท้ังเป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง 
กับผู้ถูกควบคุมตัว	ให้มีความเข้าใจในบทบาทและการท�างานของเจ้าหน้าท่ี	และช้ีให้เห็นความเดือดร้อน 
ของประชาชนจากการกระท�าของกลุม่ผูก่้อเหตุรนุแรง	 ตลอดจนเพือ่ดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
ของประชาชนในพื้นที่	ทั้งนี้	การบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าว	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
จะต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและหลีกเลี่ยงการกระทบสิทธิต่าง	ๆ	ของประชาชนเกินจ�าเป็น

	 	 	 ส�าหรับการพิจารณาปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 
ได้ด�าเนินการปรับลดมาแล้ว	จ�านวน	5	อ�าเภอตามพื้นที่เป้าหมาย	ที่ด�าเนินการปรับลดมาแล้วตั้งแต่ปี	2553 
ได้แก่	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา	อ�าเภอสุไหงโก-ลก	อ�าเภอสุคิริน	อ�าเภอศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	และ 
อ�าเภอไม้แก่น	จังหวัดปัตตานี	เมื่อไปรวมกับพื้นที่อ�าเภอแม่ลาน	จังหวัดปัตตานี	ที่ปรับลดไปแล้วในปี	2563 
ปัจจบุนัยงัคงเหลอื	27	อ�าเภอ	ทีป่ระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีมคีวามร้ายแรงในพืน้ท่ี	3	จชต.	ตามพระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	จากทั้งหมด	33	อ�าเภอ	ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2560	ทีไ่ด้เห็นชอบแผนการและขัน้ตอนการปรบัลดพืน้ทีก่ารประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
ท่ีมคีวามร้ายแรง	เพือ่น�าพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2550	มาบงัคบัใช้แทน

	 	 	 นอกจากนี	้ ได้มกีารพจิารณาการเพิม่ประสทิธภิาพด้านการสบืสวนสอบสวนคดคีวามมัน่คง 
ในพื้นที่	จชต.	อาทิ	การก�าหนดต�าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงให้กับกลุ ่มงานสอบสวน 
ในกองบังคับการต่าง	ๆ 	ในพื้นที่	จชต.	เพื่อรองรับภารกิจด้านการสอบสวนคดีความมั่นคงเป็นการเฉพาะ 
รวมถงึการจดัตัง้ส�านกังานอยัการคดีความมัน่คง	ภาค	9	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพภารกจิงานด้านคดีความมัน่คง 
ในพืน้ที	่จชต.	ทัง้นี	้ได้ติดตามความคืบหน้าการเร่งรดัแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ร่าง)	พระราชบัญญตักิารรกัษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักร	(ฉบบัที	่...)	พ.ศ.	....	เพือ่เสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาและด�าเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมาย 
โดยเร็ว
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6   การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
6.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นการรกัษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน	มคีวามเช่ือมโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

6.2	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

สถานการณ์ปัญหาบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดน	จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที ่
ซ่ึงมคีวามสัมพนัธ์เชือ่มโยงกบัมติต่ิาง	ๆ 	และมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศโดยรวม 
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย	1)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด 
และปัญหาการค้าอาวธุ	2)	ปัญหาแรงงานผดิกฎหมายและการลกัลอบเข้าเมอืงผดิกฎหมาย	3)	ปัญหาการท�าประมง 
รุกล�้าน่านน�้า	4)	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามแนวชายแดน	และ	5)	ปัญหาความไม่ชัดเจนของ 
แนวเขตแดน

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2562	-	2565)	ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและภารกิจ 
ของหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	พร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดน 

ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในลกัษณะประชาคมความมัน่คงทีเ่ก่ียวข้อง	โดยมจีดุประสงค์เพือ่แก้ปัญหาบรเิวณชายแดน 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเล และในประเด็นการเสริมสร้างและรักษา 
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง แนวทางการพัฒนา 
 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน และภายใต ้
 แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ 
 นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ แนวทางการพัฒนา 
 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะระหว่างประเทศ

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)
  นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาข้ามพรมแดน และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : 
 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
  นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 
 ประเทศ และแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ: การรกัษาดลุยภาพ 
 สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

แผน
ระดับที่

2SECOND
 L

EV
EL

 PLAN

FIRS
T 

LE
VE

L 
PL

ANแผน
ระดับที่

1

60



ดังนี้	1)	ปัญหาเส้นเขตแดน	2)	ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	3)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	4)	ปัญหายาเสพติด	

5)	ปัญหาการค้าสิง่ผิดกฎหมาย	และ	6)	ปัญหาความมัน่คงอืน่	ๆ 	โดยให้ความส�าคัญในเชิงพ้ืนท่ีบรเิวณชายแดน 

ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศรอบบ้านและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ครอบคลุม	31	จังหวัดทางบก	และ	23	จังหวัด 

ทางทะเล	โดยมเีป้าประสงค์ทีจ่ะให้พืน้ทีช่ายแดนเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามมัน่คง	ปลอดภยั	น�าไปสูแ่ผนการพฒันา 

ได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน

การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด	-	ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง	ๆ  

จ�านวน	3	คร้ัง	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	อาทิ	1)	การยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่น 

อ�าเภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว	เป็นจุดผ่อนปรนการค้า	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนในพื้นท่ี 

ภาคตะวันออกของประเทศ	2)	การระงับการขยายเวลาเปิดด่านสะเดา	-	บูกิตกายูฮิตัม	24	 ช่ัวโมง 

แนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย 10 แนวทาง ดังน้ี

1

2

3

4

5

8

9

6

7

10

พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความมั่นคง โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมือง
และปญหาอาชญากรรมขามชาติ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง

จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
กระทรวงแรงงาน

พฒันาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน โดยมหีนวยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว)

จดัทําการเช่ือมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดน ประกอบดวย สนิคา และยานพาหนะ
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมศุลกากร

พัฒนาระบบการขาว โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักขาวกรองแหงชาติ

สนับสนุน พัฒนาปฏิบัติการขาวสาร และการประชาสัมพันธในพื้นที่ชายแดน
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

จัดเฝาตรวจพื้นที่ชายฝงทะเล โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองทัพเรือ
และศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

ดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปญหาความมั่นคง และควบคุม
การใชพื้นที่ที่มีปญหาเขตแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

จัดระบบปองกันพื้นที่ชายแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองบัญชาการ
กองทัพไทย
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เนื่องด้วยส�านักงานฯ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า	 ปัจจุบันยังไม่มีความจ�าเป็นประกอบกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	2019	(Covid	-	19)	3)	การพิจารณาจดุเช่ือมต่อแห่งใหม่ของด่านศุลกากร 

สะเดา	จังหวัดสงขลา	และแนวทางการด�าเนินของฝ่ายไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซีย 

ในการจัดประชุมคณะท�างานด้านเทคนิคฯ	ร่วมฝ่ายไทย	-	มาเลเซีย	ครั้งที่	2	เพื่อให้การชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อ 

ด่านสะเดา	-	บกิูตกายฮูติมั	น�าไปสูก่ารสร้างถนนเพือ่เชือ่มโยงด่านท้ังสองประเทศ	เป็นการส่งเสรมิการค้าชายแดน 

และสอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Connectivity)

2)	 แผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ	(Flagship	Project) 

ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	ภายใต้แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 ประกอบด้วย	 6	 โครงการ 

ได้แก่	1)	โครงการเชื่อมโยงการน�าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง	X	-	ray/CCTV 

มาใช้ในการตรวจปล่อย	 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	2562)	ด�าเนินการโดยกรมศุลกากร 

2)	โครงการอ�านวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบ 

อเิลก็ทรอนกิส์	(E	-	Border	Pass)	(โครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ	2562)	ด�าเนินการโดยกรมการปกครอง 

3)	โครงการพัฒนาระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพ่ือยกระดับการติดตามควบคุมรถประจ�าถ่ิน	ด�าเนินการโดย 

กรมการขนส่งทางบก	 4)	 โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ด�าเนินการโดยกรมปศุสัตว์	 5)	 โครงการ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	ด�าเนินการโดยกรมประมง	และ	6)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	ด�าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร	โดยส�านักงานฯ 

ได้สรุปการด�าเนินการและรายงานความคืบหน้าให้กับรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ) 

ทราบแล้ว

3)	 การประชมุคณะอนกุรรมการขับเคลือ่นแผนบรหิารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง	จ�านวน	2	ครัง้ 

ประจ�าปีงบประมาณ	2564	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	อาทิ

	 3.1)	 การพิจารณาก�าหนดแผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 

(Flagship	Project)	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	โดยส�านักงานฯ	ได้ก�าหนด	Flagship	Project	จ�านวน	12	โครงการ

	 ทั้งน้ี	ส�านักงานฯ	ได้มีรายงานการก�าหนดแผนงานและโครงการเก่ียวกับความมั่นคงแห่งชาต ิ

ซึ่ ง เป ็นเรื่องส�าคัญ	 (Flagship	 Project)	 ประจ�าป ีงบประมาณ	2564	 ให ้รองนายกรัฐมนตร ี

(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	ทราบด้วยแล้ว
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	 3.2)	 การพิจารณาแนวทางการจัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับใหม ่

ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงโดยทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างค�าสัง่คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพ่ือจดัท�า 

แผนบริหารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2566	-	2570)	ซ่ึงมีองค์ประกอบของส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง 

ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ	ดังกล่าว	เป็นกลไกในการจัดท�า 

แผนบริหารจัดการชายแดนฯ	ในฉบับต่อไป

6.3	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้/ความส�าคัญ

ความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านจะช่วยในการป้องกันผลข้างเคียงจากการอ�านวยความสะดวก 

ให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในภูมิภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง	การค้ามนุษย ์

การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติด

สาระส�าคัญ/ประเด็นยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เป็นกรอบแนวทาง 

ในการด�าเนินการด้านความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้าน	และเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์และ 

ความร่วมมอืในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	โดยก�าหนดวสิยัทศัน์	“ประเทศไทยอยูร่่วมกบัประเทศรอบบ้านอย่างฉนัมติร 

บนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน”

1

2

3

เสริมสรางความสัมพันธและความไววางใจระหวางผูนําระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบาน
เพื่อเปนชองทางในการรวมมือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบาน รวมถึงปองกันและขัดขวางไมใหบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดใชประเทศไทยเปนฐานเคลื่อนไหวและไปกอความไมสงบในประเทศรอบบาน

4

6
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมขามชาติ
ที่จะเขาสูประเทศผานชองทางชายแดน

รวมมือกับประเทศรอบบานในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก ทางนํ้า และทางทะเล
เพื่อไมใหปญหาเขตแดนเปนอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งใหมีการเผยแพร
ความรูความเขาใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบานแกประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เพื่อมิใหเกิดปญหา เขตแดนขึ้น

ดําเนินการผานกลไกความรวมมือดานความมั่นคงในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ประสานการดําเนินงาน และแกไขปญหาความมั่นคงรวมกัน

5 พัฒนาระบบตรวจคนเขาเมือง และระบบศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และติดตามการเขาออกประเทศ

7 ตดิตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหบทบาทและอทิธิพลของประเทศมหาอํานาจในประเทศรอบบาน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร รวมถึงผลกระทบตอประเทศไทย

8

9

10

11

รวมมอืกบัประเทศรอบบานในการนําแรงงานเขามาทาํงานในประเทศไทยโดยถกูกฎหมาย
และปฏิบัติตอแรงงานประเทศรอบบานอยางทัดเทียม
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	 1.1)	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาแนวทางการพฒันาโครงการสามเหลีย่มมรกต 

เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2564	โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์) 
เป็นประธาน	ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าการด�าเนินการโครงการสามเหลี่ยมมรกตยังคงมีข้อจ�ากัด	ทั้งในเรื่อง 
การปักปันเขตแดน	การใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาทุ่นระเบิดซึ่งยังไม่ได้รับ 
การเก็บกู้

	 1.2)	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจในประเดน็เขตแดนไทย 
เม่ือวนัที	่7	กมุภาพนัธ์	2564	ณ	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยมรีองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
(นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์)	เป็นประธาน	ที่ประชุมได้พิจารณารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเขตแดน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งประเด็นการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางน�้า	ประเด็นการใช้สิทธิบนเกาะ/ 
ดอนในแม่น�า้โขง	ตลอดจนการด�าเนนิการท่ีอาจกระทบต่อร่องน�า้ลกึในแม่น�า้โขง	รวมท้ังประเดน็อืน่	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินงาน

	 1.3)	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2564	ณ	ส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ	โดยมี	รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์)	 เป็นประธาน 
โดยมเีรือ่งเพือ่พจิารณาเร่ือง	1)	ความคืบหน้าการเปิดใช้สะพานมติรภาพไทย	-	กมัพชูา	(หนองเอีย่น	-	สตงึบท) 
อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	2)	การก่อสร้างผนังคอนกรีตริมตล่ิงคลองตะเคียน	อ�าเภอโป่งน�า้ร้อน 
จังหวัดจันทบุรี	เพื่อน�าไปสู่การพิจารณาก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีฝ่ายกัมพูชาขอสร้างผนังคอนกรีต 
ริมคลองตะเคียน

	 แนวทางการพจิารณาการจัดท�ายทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตขิองไทยต่อประเทศรอบบ้าน	(ฉบบัใหม่) 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	ขณะน้ีได้มกีารจดัท�า	(ร่าง)	ค�าสัง่คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่จดัท�า 
ยทุธศาสตร์แห่งชาตขิองไทยต่อประเทศรอบบ้าน	(พ.ศ.	2566	-	2570)	ซึง่มีองค์ประกอบของส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	 เพื่อให้เป็นกลไกในการจัดท�ายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทย
ต่อประเทศรอบบ้านฯ	ในฉบับต่อไป

1

2

3

เสริมสรางความสัมพันธและความไววางใจระหวางผูนําระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบาน
เพื่อเปนชองทางในการรวมมือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบาน รวมถึงปองกันและขัดขวางไมใหบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดใชประเทศไทยเปนฐานเคลื่อนไหวและไปกอความไมสงบในประเทศรอบบาน

4

6
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมขามชาติ
ที่จะเขาสูประเทศผานชองทางชายแดน

รวมมือกับประเทศรอบบานในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก ทางนํ้า และทางทะเล
เพื่อไมใหปญหาเขตแดนเปนอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งใหมีการเผยแพร
ความรูความเขาใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบานแกประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เพื่อมิใหเกิดปญหา เขตแดนขึ้น

ดําเนินการผานกลไกความรวมมือดานความมั่นคงในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ประสานการดําเนินงาน และแกไขปญหาความมั่นคงรวมกัน

5 พัฒนาระบบตรวจคนเขาเมือง และระบบศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และติดตามการเขาออกประเทศ

7 ตดิตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจในประเทศรอบบาน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร รวมถึงผลกระทบตอประเทศไทย

8

9

10

11
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รวมมือกับประเทศรอบบานในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
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6.4	 ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

	 6.4.1	 การเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตต่างประเทศ

	 	 	 1)	 เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2564	นาย	Georg	Schmidt	เอกอัครราชทูตเยอรมัน 

ประจ�าประเทศไทย	เข้าเยี่ยมคารวะ	หารือข้อราชการกับ	ลมช.	รวมถึงหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา	ภายหลังการรัฐประหารของกองทัพเมียนมา

	 	 	 2)	 เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2563	Mr.Taha	Macpherson	เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด ์

ประจ�าประเทศไทย	ลาว	และกัมพูชา	 เข ้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที ่

พลเอก	ณัฐพล	นาคพาณิชย์	เข้ารับต�าแหน่ง	ลมช.	รวมถึงหารือข้อราชการ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนในการรับมือกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	และ 

รับฟังความเห็นในประเด็นการเปิดประเทศส�าหรับนักท่องเที่ยวและมาตรการต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช.
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

	 6.4.2	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนมติคณะอนุกรรมการพิจารณา 

การเปิดจุดผ่านแดน	ครั้งที่	1/2545	เรื่อง	การปฏิบัติตามมาตรา	5	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 

(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2480	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2562	ณ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ท�าเนียบรัฐบาล 

โดยมรีองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ	(นางศริวิรรณ	สคุนธมาน)	เป็นประธานการประชมุ	ซึง่ทีป่ระชมุ 

ได้พจิารณาแนวทางการใช้กฎหมาย	มาตรา	86	วรรค	2	ของพระราชบัญญัตศิลุกากร	พ.ศ.	2560	โดยท่ีประชุม 

ได้มีมติให้การก�าหนดช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ	ตามมาตรา	86	วรรค	2	พ.ร.บ.ศุลกากร	พ.ศ.	2560 

เป็นไปตามความจ�าเป็น	โดยให้จังหวัดชายแดนร่วมหารือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ีและศุลกากร 

พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดการขนส่งสินค้าเข้า	-	ออก	นอกเส้นทางอนุมัติ	เพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อน 

ในการดูแลรักษาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชายแดน	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
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	 6.4.3	 การประชุมหารือและตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาชายแดนของจังหวัดหนองคาย 
บึงกาฬ	และนครพนม	ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	-	2	ธันวาคม	2563	โดยมี	นายสิทธินันท์	มานิตกุล 
รกัษาการทีป่รึกษาด้านการประสานกจิการความมัน่คง	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ เป็นหวัหน้าคณะ 
น�าคณะเจ้าหน้าที่	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน	ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กระทรวงการต่างประเทศ	และกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่	ท�าให้ได้รับทราบถึงแนวโน้มของสถานการณ์และความมั่นคงในพื้นที ่
โดยยงัคงปรากฏการลกัลอบขนส่งยาเสพตดิ	การลกัลอบเข้าเมอืง	ปัญหาการลกัลอบขนสนิค้าหนภีาษเีข้าประเทศ 
รวมทัง้ปัญหาการขาดแคลนน�า้	อย่างไรกต็าม	หน่วยงานในพืน้ท่ีได้มกีารบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน 
ในการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID	-	19)	ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้น 
ป้องกัน	และปราบปราม	บริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด

	 นอกจากนี้	คณะฯ	และผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	อาทิ	ผู้แทนจังหวัดนครพนม 
จังหวัดบึงกาฬ	จังหวัดหนองคาย	กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี	นายด่านศุลกากร	สาธารณสุขจังหวัด	ฯลฯ 
ได้ตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน	ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
ของประชาชนในพื้นที่	และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในบริเวณพื้นที่แม่น�้าโขง 
อาท	ิดอนชงิชู	้อ�าเภอศรเีชยีงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ดอนสงัค	ีอ�าเภอโพนพสิยั	จงัหวัดหนองคาย	ดอนโคลาด 
ดอนขีอ้้น	อ�าเภอปากคาด	และดอนท่าศิรขินัธ์	อ�าเภอบุง่คล้า	จงัหวดับงึกาฬ	รวมทัง้ด่านตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดั 
สะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	3	(นครพนม	-	ค�าม่วน)	จ.นครพนม	ทั้งนี้	การตรวจสภาพพื้นที่ดังกล่าว 
เป็นด�าเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2542	และวันที่	10	พฤษภาคม	2548 
รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจงานของส�านักงานฯ	ต่อไป

การประชมุหารอืและตรวจสภาพพืน้ทีท่ีมี่ปัญหาชายแดนของจงัหวดัหนองคาย บงึกาฬ และนครพนม
 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563
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7   การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
7.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเดน็การบรหิารจดัการผูห้ลบหนเีข้าเมอืง	มคีวามเชือ่มโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

7.2	แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2563	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	เกิดทั้งในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ	โดยมีสาเหตุหลายประการ	เช่น	ความไม่สงบในประเทศต้นทาง	ความแตกต่างทางเชื้อชาต ิ
ศาสนา	ความเห็นทางการเมือง	ความต้องการแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจ	หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ก่อให้เกิดปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ในหลายประเทศซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคง	และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	บางส่วนอพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่สามารถเดินทาง 
กลับประเทศต้นทางหรือเดินทางไปประเทศที่สามได้	จึงตกค้างในประเทศไทยและบางส่วนเข้ามา 
เพือ่แสวงโอกาสทางเศรษฐกจิ	นอกจากน้ียงัมกีลุม่ทีเ่ดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่เดนิทางกลบัประเทศ 
สภาพเช่นนี้ต ้องการบริหารจัดการที่ดี	 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความม่ันคง	ด้านสิทธิมนุษยชน 
สถานะและสิทธิ	รวมทั้งผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2563	-	2565) มวีิสัยทัศน์	
“ประเทศไทยมกีารบรหิารจดัการผูห้ลบหนเีข้าเมอืงอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ	ปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง 
ลดลงโดยค�านึงถึงความมั่นคงหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประเทศ”

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทาง 
 การพัฒนาการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  นโยบายที่ 7 : การจัดระบบป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ : การบริหารจัดการ 
 ผู้หลบหนีเข้าเมือง
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การจัดท�าหลักเกณฑ์สถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน

	 1.1)	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย 

และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได ้

สมช.	ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	จึงได้เสนอนโยบายการจัดท�าและจัดท�าทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมาย 

โดยผ่อนผันให้อยู่อาศัยชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับ	และการรับรองสถานะและสิทธิให้กลุ่มบุคคลที่อาศัย 

อยู่ในประเทศมานาน	ที่ไม่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง	สามารถอาศัยอยู่กับคนไทยได้อย่างผสมผสาน 

กลมกลืน	หรือท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ด้วยการก�าหนดสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย	และให้สัญชาติไทย

แนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย 11 แนวทาง ดังน้ี

1

2

3

4

5

8

9

6

7

10

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเปราะบางตอความมั่นคง
และความสัมพันธระหวางประเทศ

การแสวงหาความรวมมือจากนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
ในการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

11 การพฒันาระบบฐานขอมูลและเชือ่มโยงการทาํงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ

การปรับปรุงและดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงและกฎหมายท่ีเกีย่วของ

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมอื่น ๆ

การเสริมสรางความรวมมือดานการขาว การลาดตระเวนบริเวณชายแดน

การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ

การพัฒนาการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยทุกภาคสวน
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	 1.2)	 ในห้วงทีผ่่านมาได้มกีารส�ารวจและจดัท�าทะเบียนประวตักิลุม่เป้าหมายพบว่ากลุม่เป้าหมาย 

ที่ยังต้องการการแก้ไขปัญหา	คือ	กลุ่มผู้ตกส�ารวจแต่มีภูมิล�าเนาต่อเนื่องในประเทศไทย	กลุ่มผู้ไร้รากเหง้า 

กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล	โดยมีเป้าหมายที่ต้องพิจารณาก�าหนดสถานะ 

จ�านวนประมาณ	400,000	คน	สมช.	จึงได้จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพ 

เข้ามาและอาศัยมานาน

	 1.3)	 เม่ือวนัที	่9	กรกฎาคม	2563	สภาความมัน่คงแห่งชาตมิมีตเิหน็ชอบหลกัเกณฑ์ฯ	และต่อมา 

เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2564	ครม.	ได้อนมุตัหิลกัเกณฑ์การก�าหนดสถานะฯ	ตามท่ี	สมช.	เสนอ	และให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2)	 การถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	Right	of	the	Child	-	CRC)

	 2.1)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	Right	of	the	Child	-	CRC)	เป็นข้อตกลง 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535	โดยได้จัดท�าข้อสงวนไว้	3	ข้อ	ได้แก่	ข้อ	7 

เรื่องการจดทะเบียนเกิดและสัญชาติของเด็ก	ข้อ	29	เรื่องเป้าหมายการศึกษา	และข้อ	22	เรื่องการคุ้มครอง 

และสิทธิของเด็กลี้ภัย	โดยปัจจุบันไทยได้ถอนข้อสงวนที่	7	และ	29	แล้ว

	 2.2)	 คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมีข้อเสนอแนะให้ไทยพิจารณาถอนข้อสงวน 

ข้อ	22	ดงักล่าว	โดยปัจจุบนัไทยมคีวามพร้อมในการดแูลหรอืคุม้ครองเด็กลีภั้ยโดยไม่เลอืกปฏบิตัทิัง้นโยบาย 

การศึกษา	และสาธารณสขุ	มาต่อเน่ือง	และมกีฎหมายท่ีรองรบัการคุม้ครองเดก็ลีภั้ยอยูแ่ล้ว	โดยในการประชุม 

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพือ่พจิารณาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	ข้อ	22 

เรื่องการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง	เมื่อวันท่ี	26	มีนาคม	2564	ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ในหลักการศกึษาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวน	22	และให้ส่วนราชการด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมต่อไป

3)	 การแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

	 3.1)	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถ่ินฐานของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	โดยเฉพาะผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	(ผภร.)	ซ่ึงเข้ามาอาศัย 

อยู่ในประเทศไทยยาวนานมากกว่า	30	ปี	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของปัญหาดังกล่าว	และได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

	 3.2)	 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู ้หนีภัยการสู ้รบจากเมียนมา	 เป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้น 

เพือ่ให้การด�าเนินการแก้ปัญหา	ผภร.	สามารถด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ	สอดคล้องกับแผนปฏบิตักิารฯ 

ซ่ึงในห้วงปีงบประมาณ	2563	ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	ครั้งท่ี	1/2563	เมื่อวันจันทร  ์

ที่	9	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมวิจิตรวาทการ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ท�าเนียบรัฐบาล 

โดยมี	นายสิทธินันท์	มานิตกุล	รักษาการที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง	เป็นประธาน 

เพือ่ทบทวนสถานการณ์ภาพรวมและแนวโน้มความเป็นไปได้ในการส่งกลบัผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	(ผภร.) 

และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(Covid	-	19)	ในเมียนมา	รวมทั้งสถานะ	จ�านวน 

และมาตรการดแูล	ผภร.	ในพ้ืนทีพ่กัพงิในห้วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั	Covid	-	19	และผลการด�าเนนิงาน 

ของโครงการสนับสนุนการเตรียมส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาขนาดใหญ่	ประจ�าปี	2563
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7.3	ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

	 7.3.1	การเข้าร่วมการประชุมเวทีผู ้ลี้ภัยโลก	ครั้งที่	1	(Global	Refugee	Forum) 

ระหว่างวันที่	16	-	18	ธันวาคม	2562

	 การเข้าร่วมการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก	ครั้งที่	1	(Global	Refugee	Forum)	ระหว่างวันที่ 

16	-	18	ธันวาคม	2562	เป็นเวทีการประชุมครั้งแรกของโลก	ที่ประเทศต่าง	ๆ 	แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน 

แก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย	ที่เน้นหลักการ	“แบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ”	โดยมีส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 

แห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	และสวิตเซอร์แลนด์	เป็นเจ้าภาพร่วม

	 คณะผู้แทนไทย	ประกอบด้วย	พล.อ.	สมศักดิ์	รุ ่งสิตา	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย	และผูแ้ทนจากกระทรวงการต่างประเทศ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	กระทรวงยตุธิรรม 

กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงแรงงาน	โดยสรุปถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	มีดังนี้

	 ไทยมกีารจัดต้ังคณะท�างานระดับชาติเพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานงานและน�าข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยผูล้ีภ้ยั	(Global	Compact	on	Refugee-GCR)	น�าไปสูก่ารปฏบัิต	ิรวมทัง้ให้ความส�าคญักับการแสวงหา 

ทางออกที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง	โดยเฉพาะสตรีและเด็กซ่ึงเป็นไปบนพื้นฐานของหลักการ 

มนุษยธรรมและการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ

	 ภายหลังจากที่ไทยได้มีการลงนาม	บันทึกความเข้าใจ	เรื่อง	การก�าหนดมาตรการและแนวทาง 

แทนการกกัตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตัวคนต่างด้าวเพือ่รอการส่งกลบั	 ไทยได้มกีารพัฒนาศกัยภาพและความพร้อม 

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการน�าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ 

นโยบายในเรื่องการน�ามาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ

	 การเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการท�างานภายใต้กลไกระบบคัดกรองและ 

คุ้มครองคนต่างด้าว	ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2563	และหวังว่าไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากกลไก 

Asylum	Capacity	Support	Group	ที่	UNHCR	ได้ริเริ่มขึ้น	มาสนับสนุนการใช้ระบบคัดกรองของไทย

	 ไทยได้รับภาระในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยาวนานมากกว่าแสนคนและ 

ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาและภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งกลับ 

ผู้หนีภัยการสู้รบกลับโดยสมัครใจ	โดยได้น�าแนวทางการพัฒนารูปแบบต่าง	ๆ 	มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม 

ให้กับผู้หนีภัยการสู้รบ
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8   การรักษาความมั่นคงทางทะเล
8.1	การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงทางทะเล	มีความเชื่อมโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการเพิ่ม 
มูลค่าของเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพทางทะเล ในประเด็นการปรับปรุง ฟื้นฟูและ 
สร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งทั้งระบบ ในประเด็นการฟื ้นฟู 
ชายหาดทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ชายฝ่ังทะเลได้รบัการป้องกนัและแก้ไขทัง้ระบบ 
และมนีโยบายการจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการอย่างเป็นองค์รวม ในประเด็น 
การพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 
 2 ส่วน ได้แก่
 1) ส่วนการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร และการพฒันาประเทศ 
  ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
 2) ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในการปกป้อง 
  อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแผนแม่บทภายใต้ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนย่อย 
  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 
  - 2565) ในนโยบายที่ 6 : ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การรักษาความมั่นคง 
 ทางทะเล
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564: 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศ 
 สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การปรับสมดุล 
 โครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประเด็น 
 การปฏิรูปที่ 4 การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
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8.2	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ประเทศไทยเป็นจุดยทุธศาสตร์เส้นทางการเดินเรอืท่ีส�าคญัในภมูภิาคและเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 

ทางทะเล	เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก	และมหาสมุทรอินเดีย	ส่งผลให้มหาอ�านาจต่าง	ๆ  

มุง่รักษาและแผ่ขยายอทิธพิลของตนเองในพืน้ทีดั่งกล่าว	ซึง่อาจเป็นภยัคกุคามต่อเสถยีรภาพและความมัน่คง 

ทางทะเลในภูมิภาค	เช่น	การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	การอ้างสิทธิ์ในพื้นท่ีทับซ้อนทางทะเล 

การรุกล�า้น่านน�า้เพือ่ท�าการประมง	นอกจากนี	้ยงัพบการกระท�าผดิกฎหมายหรอือาชญากรรมข้ามชาตทิางทะเล 

ในรูปแบบต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การลักลอบเข้าเมืองหรือการค้ามนุษย์	การกระท�าอันเป็นโจรสลัดและ 

การปล้นเรอืโดยใช้อาวธุ	การค้ายาเสพตดิ	สนิค้าหนภีาษ	ีอาวธุ	โดยล�าเลยีงทางเรอื	รวมท้ังปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง	อาทิ	ปัญหาขยะทะเล	การท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และ 

ไร้การควบคุม

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เป็นแผนหลักส�าหรับรองรับการด�าเนินการ 

ของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	โดยมุง่เน้น 

การสร้างเสถียรภาพ	ความปลอดภัย	เสรีภาพ	และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมทางทะเล 

ของทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื	โดยมวิีสยัทศัน์	“ประเทศไทยสามารถปกป้อง	รกัษา	และแสวงหาผลประโยชน์ 

ของชาตทิางทะเลได้อย่างสมดลุ	และยัง่ยนืตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ด้วยการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย 

ในการบริหารจัดการ	และการบูรณาการการใช้พลังอ�านาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ”

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

01 การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล

การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล

STRATEGIC 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

02
STRATEGIC 

การสรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

03
STRATEGIC 

การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

04
STRATEGIC 

การพฒันาทรัพยากรมนษุย องคความรูและความตระหนกัรูความสาํคญัของทะเล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

05
STRATEGIC 

การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

06
STRATEGIC 

72



การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(นปท.)	จ�านวน	2	ครัง้ 

ได้แก่	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	3	มกราคม	2563	ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดท�าอนุบัญญัติ 

รองรบัพระราชบญัญตักิารรกัษาประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	2562	รวมท้ังให้ความเหน็ชอบ	(ร่าง)	ค�าสัง่	นปท. 

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพือ่ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	(อจชล.)	และ	ครัง้ที	่2/2563 

เมื่อวันที่	24	กันยายน	2563	ที่ประชุมได้รับทราบการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเล 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)	การขับเคลื่อน 

แผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเลฯ	และความคบืหน้าการด�าเนนิการภายใต้	อจชล.	รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบ 

แนวทางการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	ฉบับใหม่

การประชุม นปท. ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

การประชุม นปท. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
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2)	 การประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	(นปท.)

	 2.1)	 การประชุมคณะอนกุรรมการประสานแผนและตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนความม่ันคง 

แห่งชาติทางทะเล	จ�านวน	3	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2563	ที่ประชุมได้รับทราบ 

ผลการด�าเนินงานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ	(Flagship	Project) 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	3	โครงการ	รวมทั้ง	เห็นชอบการก�าหนด	Flagship	Project 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จ�านวน	3	โครงการ	ครัง้ที	่2/2563	เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2563	ทีป่ระชมุ 

ได้รับทราบผลการด�าเนินงาน	Flagship	Project	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	4	โครงการ 

ได้แก่	1)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบติดตามเรือเพื่อควบคุมการจราจรทางน�้าและความปลอดภัย 

ทางทะเล	โดยมี	กรมเจ้าท่า	(จท.)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	(บูรณาการร่วมกับศูนย์อ�านวยการ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	ศรชล.)	2)	 โครงการก�าหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล 

โดยมีกระทรวงมหาดไทย	(มท.)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	3)	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และศึกษา 

รูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	โดยมีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.) 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	และ	4)	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ามัน 

ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	โดยมีกรมควบคุมมลพิษ	 (คพ.)	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	รวมทั้ง 

เห็นชอบการก�าหนด	Flagship	Project	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	จ�านวน	3	โครงการ	และ 

คร้ังที่	1/2564	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2564	ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�าเนินงาน	Flagship	Project 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 ไตรมาส	 1	 จ�านวน	 3	 โครงการ	 และรับทราบแผนปฏิบัติราชการรองรับ 

Flagship	Project	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จ�านวน	4	โครงการ	รวมท้ัง	ได้พิจารณาก�าหนด 

สถานะของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	ฉบับใหม่	(พ.ศ.	2566	-	2570)	ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ 

ให้เป็นแผนระดับที่	3	เช่นเดิม

	 2.2)	 การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความม่ันคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	จ�านวน	2	คร้ัง	ได้แก่	ครัง้ท่ี	1/2563	เมือ่วนัท่ี	26	มถุินายน	2563	ท่ีประชุมได้รับทราบค�าส่ังแต่งตัง้ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ	และความเชือ่มโยงและการด�าเนนิการขบัเคลือ่นตามแผนความมัน่คงแห่งชาต ิ

ทางทะเลฯ	รวมทัง้	ให้ความเหน็ชอบแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฯ 

และ	ครัง้ที	่2/2563	เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2563	ทีป่ระชมุได้รบัทราบแนวทางการจดัท�าแผนความมัน่คง 

แห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่	รวมทั้งให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคง 

แห่งชาตทิางทะเลฯ	 และให้หน่วยงานรบัผดิชอบหลกัประสานหน่วยงานรบัผดิชอบร่วมในการรวบรวมข้อมลู 

ผลการด�าเนินงานให้ครบถ้วน	และด�าเนินการจัดส่งให้	สมช.	เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตาม 

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ	ทั้งฉบับ
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	 2.3)	 การประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณาสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการรกัษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2563	ประชุมได้รับทราบ 

เรือ่งการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาสถานการณ์ฯ	และพจิารณาสถานการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง 

และผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย	ใน	2	เรื่อง	ได้แก่	1)	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเล 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)	และ	2)	สถานการณ ์

ความมั่นคงในทะเลจีนใต้	และ	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2563	ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องรายงาน 

ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา	2019	(โควิด	-	19)	และได้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้านกิจการทางทะเล 

ระหว่างไทยกบัประเทศทีม่อีาณาเขตทางทะเลตดิต่อกัน	รวมถงึพจิารณาท่าทขีองไทยต่อการรกัษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเลของประเทศ

3)	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

(พ.ศ.	2562	-	2565)	จ�านวน	4	ครัง้	ได้แก่	ครัง้ที	่1	พ้ืนทีด้่านอนัดามนั	ณ	จงัหวดัพงังา	ระหว่างวนัท่ี	25	-	26 

พฤศจกิายน	2562	ซึ่งได้มีการรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่ส�าคัญ	อาทิ	พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน 

การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย	และอุบัติภัยทางทะเล	ครั้งที่	2	พื้นท่ีด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

ณ	จงัหวดัระยอง	ระหว่างวนัที	่26	-	28	กมุภาพนัธ์	2563	ซึง่ได้มกีารรบัทราบสถานการณ์ความมัน่คงทางทะเล 

ทีส่�าคญั	อาทิ	อบุตัภิยัทางทะเล	การท่องเทีย่ว	และการท�าประมงผดิกฎหมาย	ครัง้ที	่3	พืน้ท่ีด้านอนัดามนั

ณ	จงัหวดัระนอง	ระหว่างวนัที	่4	-	6	พฤศจิกายน	2563	ซึง่ได้มกีารรบัทราบสถานการณ์ความมัน่คงทางทะเล 

ที่ส�าคัญ	อาทิ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	-	19)	และแนวทาง/ 

มาตรการแก้ปัญหาของหน่วยงานในพื้นที่	การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	การลักลอบล�าเลียงยาเสพติด 

ปัญหาการท�าการประมงในพืน้ทีทั่บซ้อนของอุทยานแห่งชาต	ิและปัญหาขยะทะเล	และครัง้ท่ี	4	พืน้ทีด้่านอ่าวไทย 

ฝั่งตะวันออก	ณ	จังหวัดตราด	ระหว่างวันที่	31	มีนาคม	-	2	เมษายน	2564	ซึ่งได้มีการรับทราบสถานการณ์ 

ความมัน่คงทางทะเลทีส่�าคญั	อาท	ิการลกัลอบค้าน�า้มนัเถ่ือน	ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

และการรุกล�้าน่านน�้าของเรือประมง

การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานการณ์ฯ

ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)

ในพื้นที่ด้านอันดามัน ณ จังหวัดพังงา วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)

ในพื้นที่ด้านอันดามัน ณ จังหวัดระนอง วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ณ จังหวัดระยอง วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
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4)	 ความคบืหน้าการทบทวนแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	(พ.ศ.	2562	-	2565)	และการจัดท�า 

แผนฉบับใหม่

	 ในส่วนของการทบทวนแผนความมั่นคง	คณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล 

การปฏบิตัติามแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล	เป็นกลไกประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนความมัน่คงแห่งชาติ 

ทางทะเลฯ	 ในภาพรวม	อนัจะน�าไปสูก่ารวเิคราะห์ถงึจดุอ่อน	-	จดุแข็งของแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฯ 

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์และเสริมสร้างกลไกต่าง	ๆ 	ให้สมบูรณ์	ท้ังนี้	ข้อมูลต่าง	ๆ 	เก่ียวกับ 

สถานการณ์ในพ้ืนที	่ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค	 และข้อคดิเหน็จากส่วนราชการทีไ่ด้จากการตดิตามและประเมนิ 

ผลการด�าเนินการตามแผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเลฯ	ในพืน้ทีด้่านอนัดามนัและอ่าวไทย	จะถกูรวบรวม 

ประมวล	และวิเคราะห์	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่	ที่	นปท.	มีมติเห็นชอบ 

ในการประชุม	นปท.	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2563	ต่อไป

แผนภาพแสดงความคืบหน้าในทบทวนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในห้วงปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 2 ครั้ง

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
ฉบับใหม (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564)

จัดตั้งกลไก
เพื่อจัดทํา

(ราง) แผนฯ

แนวทาง
การจัดทํา

แผนความมั่นคง
แหงชาติ
ทางทะเล
ฉบับใหม

ประชุม
รับฟง

ความคิดเห็น

รวบรวม
ประเด็นทางทะเล

ในยุทธศาสตรและ
แผนระดับชาติ

ติดตาม
และ

ประเมินผล

ประเมิน
และ

วิเคราะห
สถานการณ

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล 2 ครั้ง

การติดตามและประเมนิผลการดาํเนินการ
ตามแผนความมัน่คงแหงชาติทางทะเลฯ
ในพืน้ที ่จ.พงังา ระยอง และระนอง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
สถานการณที่สงผลกระทบตอการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 2 ครั้ง05
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ณ จังหวัดตราด
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562
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8.3	ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงทางทะเล

	 8.3.1	 การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	(อจชล.)	จ�านวน	4	ครัง้	โดยมผีลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	อาทิ	1)	การแต่งตัง้คณะท�างานภายใต้	อจชล. 

เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของ	อจชล.	ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม	จ�านวน	5	คณะ 

ได้แก่	คณะท�างานด้านความมั่นคง	คณะท�างานด้านมั่งคั่งและยั่งยืน	คณะท�างานด้านกฎหมาย	คณะท�างาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์	และคณะท�างานขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 

นอกจากน้ี	ได้มกีารจดัการปฐมนเิทศคณะท�างานทัง้	5	คณะ	ภายใต้	อจชล.	และหน่วยงานทีม่ภีารกจิเกีย่วกบั 

การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการท�างาน 

และแผนงาน	3	ปี	ของ	อจชล.	ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะท�างานและผู้แทนส่วนราชการ 

2)	การศึกษารปูแบบการจัดต้ังองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	 เป็นการด�าเนนิการภายใต้	“โครงการเสรมิสร้าง 

องค์ความรู ้และศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู ้ทางทะเล”	ซึ่งเป็น	Flagship	Project 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ	โดย	อจชล.	มีส่วนร่วม 

ในการให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่อ	(ร่าง)	รายงานผลการศึกษา	และ	3)	การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

จ�านวน	2	เรือ่ง	ได้แก่	(1)	การประเมนิผลการบรหิารจดัการผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลโดยใช้ดชันคุีณภาพ 

มหาสมุทร	(Ocean	Health	Index:	OHI)	ของประเทศไทย	และ	(2)	ความหลากหลายชีวภาพทางทะเล 

และนอกชายฝั่ง:	กรณีศึกษาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทาน

	 8.3.2	 การประชุมส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องเพือ่หารอืแนวทางพจิารณาค�าขอวจิยัวทิยาศาสตร์ 

ทางทะเลของต่างชาต	ิเพือ่หารอืในรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวทางพจิารณาค�าขอวิจัยฯ	ในระยะสัน้	เนือ่งจาก 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มแีนวทางการพิจารณาค�าขอวิจยัฯ	อย่างเป็นระบบ	ท้ังนี	้สมช.	อยูร่ะหว่างการจดัท�า 

แนวทางปฏบิตั	ิ(Standard	Operation	Procedures:	SOPs)	ในการพจิารณาค�าขอวจิยัวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ของต่างชาต	ิและเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ฯ	เพือ่พจิารณา	ซ่ึงหากแนวทางการพจิารณา 

ค�าขอวิจัยฯ	แล้วเสร็จ	จะส่งผลให้การเข้ามาด�าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของต่างชาติเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ	รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฐมนิเทศคณะท�างานภายใต้ อจชล. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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 8.3.3	 การน�าหนังสือ	“ทะเลและมหาสมุทร	และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”	ที่	สมช. 

(คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	หรือ	อจชล.)	ได้จัดท�าขึ้น 

ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	โดยกระทรวงศึกษาธิการ	(ศธ.)	ได้สนับสนุนการเผยแพร่หนังสือฯ 

และพิจารณาเนื้อหาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย	ในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	(สช.)	นักศึกษา 

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพี	(ปวช.)	ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	(สอศ.)	และนกัศกึษา 

ที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.) 

ตามบริบทความเหมาะสมของสถานศึกษา	ในพื้นท่ีน�าร่อง	22	จังหวัดชายทะเล	และกรุงเทพมหานคร 

โดยเริ่มในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	(ระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน	2563)	ทั้งนี้	ศธ. 

จะท�าการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการน�าเนือ้หาหนงัสอืฯ	ไปประกอบการเรยีนการสอนให้นกัเรยีนระดบัช้ันต่าง	ๆ  

ในระยะต่อไป

การติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร	และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศธ. 

ได้จัดโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร	และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา	ในพื้นที่น�าร่อง	22	จังหวัดชายทะเล	และกรุงเทพมหานคร 

ของปีการศึกษา	1/2563	(ระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน	2563)	เพ่ือติดตามผลการขับเคลื่อน 

ในระดับจังหวัดและรับทราบปัญหาอุปสรรค	รวมท้ังข้อเสนอแนะจากการด�าเนินงานในระดับจังหวัดและ 

ระดบัสถานศกึษา	จ�านวน	2	คร้ัง	ได้แก่	1)	คร้ังที	่1	ระหว่างวนัท่ี	8	-	10	มนีาคม	2564	ในพืน้ท่ีจงัหวัดระยอง 

และจงัหวดัตราด	และ	2)	ครัง้ที	่2	ระหว่างวันที	่15	-	18	มนีาคม	2564	ในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุแีละจงัหวดัชมุพร 

และได้เชิญผู้แทน	สมช.	ในฐานะคณะท�างานฝ่ายติดตามและประเมินผล	ร่วมเดินทางกับ	ศธ.	ในโครงการ 

ดังกล่าวด้วย

การขับเคลื่อนหนังสือ“ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

เข้าสู่สถานศึกษา
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การติดตามผลการขับเคลื่อน
"หนังสือทะเลและมหาสมุทร

และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล"
ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564
ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด

การติดตามผลการขับเคลื่อน "หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล"
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพร
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	 8.3.4	 การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม 
สมช.	ได้ด�าเนินโครงการจดัจ้างทีป่รกึษาด้านวชิาการ	เพือ่ศกึษารปูแบบการจดัตัง้องค์กรจดัการความรูท้างทะเล 
ซึ่งเป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 (Flagship	project) 
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	รวมท้ัง 
เป็นการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
(ร่าง)	พระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	....	ทัง้นี	้ได้จดัจ้างท่ีปรกึษาด้านวชิาการ 
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต่อมาเมือ่วนัที	่16	ธนัวาคม	2563	คณะทีป่รกึษาฯ	ได้ส่ง	(ร่าง)	ผลการศกึษาวจิยั	เรือ่ง	“รปูแบบการจดัตัง้ 
องค์กรจดัการความรูท้างทะเล”	ให้กบั	สมช.	รวมทัง้ได้มกีารก�าหนดการจัดสมัมนาเพือ่เผยแพร่	(ร่าง)	ผลการศกึษา 
วจิยัฯ	และระดมความเหน็จากภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้คณะท่ีปรกึษาฯ	น�าความเหน็ไปปรบัปรุงงานศกึษาวจิยัฯ 
ก่อนจัดส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยฯ	ฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม	2564

9   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
9.1	การขบัเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัคกุคามขา้มชาติ

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

9.2	ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ภยัจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภยัคกุคามด้านความมัน่คงรปูแบบใหม่	(Non-traditional	Security 

Threat)	ประเภทหนึ่ง	ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันมากขึ้น	โดยหลักแล้ว 

เป็นผลทีเ่กดิจากพฒันาการทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็	การติดต่อสือ่สารเช่ือมโยงข้ามพรมแดนท่ีสะดวกยิง่ข้ึน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านความม่ันคง ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม 
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
 ความม่ันคงของชาติ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 อาชญากรรมข้ามชาติ

  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 
  2565) นโยบายท่ี 5: สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ภัยคุกคามข้ามชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ: 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
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ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้น	ท�าให้ความสามารถในการโยกย้ายทั้งคน	ทุน	และสิ่งของ 

มีเพิ่มตามไปด้วย	ประกอบกับผลประโยชน์จูงใจมหาศาล	จึงท�าให้มีการก่ออาชญากรรมข้ามชาติมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	และเชื่อมโยงกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	โดยวิเคราะห ์

ผ่านกรอบแนวคดิ	การทบทวน	การป้องกนั	การตอบโต้	และการเตรยีมพร้อม	(Review,	Prevent,	Respond, 

Prepare	-	RPRP)	โดยมรีายละเอยีด	คอื	1)	Review	-	ทบทวนการข่าวและกฎหมาย	กลไกการประสานงาน 

กลไกการปฏิบัติ	กลไกนโยบาย	2)	Prevent	-	เสริมสร้างความแข็งแกร่งภาครัฐ	เครือข่ายนอกภาครัฐ 

เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดข้ึน	3)	Respond	-	การขับเคลื่อน 

ยทุธศาสตร์ให้มผีลรปูธรรมเพือ่ลดความล่อแหลมของการเป็นเป้าหมายของการถกูโจมต	ีและ	4)	Prepare	- 

การเตรียมการเพือ่ลดความเสยีหาย	รองรับผลกระทบและสร้างความพร้อมด้วยการพฒันาฐานข้อมลูองค์ความรู้

15 TRANSNATIONAL CRIME

ทัง้น้ี ยทุธศาสตร์ฯ มเีป้าหมายเพ่ือให้สามารถป้องกนัและแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ
ในสาขาต่าง ๆ  ได้อย่างบรูณาการและมีประสทิธิภาพ โดยครอบคลุมสาขาของอาชญากรรม 
ข้ามชาติ ดังนี้
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การจดัท�ารายงานสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาต	ิประจ�าปี	2563	โดยแจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง	12	หน่วย	เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้มของสถานการณ์ข้ามชาต	ิได้แก่	กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการต่างประเทศ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านกังานอยัการสงูสดุ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เป็นต้น

2) การจดัสัมมนาในหวัข้อมาตรการทางกฎหมายกบัการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสิง่แวดล้อมของไทย 

เมื่อวันที่	30	มกราคม	2563	ณ	โรงแรมโนโวเทล	ประตูน�้า	กรุงเทพฯ	โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ร่วมกับส�านักงานอัยการสงูสดุ	ในฐานะหน่วยงานด้านความม่ันคงมภีารกิจดแูลด้านนโยบาย	และเป็นหน่วยงาน 

ประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณ ี

ในการปฏบิตัติามความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบั	 โดยอาชญากรรมสิง่แวดล้อมถือเป็นหนึง่ในอาชญากรรม 

ร้ายแรง	ทีป่ระชุมรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะ 

องค์กรเหน็ตรงกนัว่าเป็นประเด็นปัญหาทีค่วรเร่งแก้ไขเช่นเดียวกนักับอาชญากรรมไซเบอร์หรอืการก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้

01
STRATEGIC ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความเขมแข็งภาครัฐ ดานกฎหมาย ขาวกรอง เสริมศักยภาพองคความรู

02
STRATEGIC 

การเสริมสรางความรวมมือนอกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

03
STRATEGIC 

การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การจัดสัมมนาในหัวข้อมาตรการทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมของไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน�้า กรุงเทพฯ
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3)	 การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย 
(The	Meeting	of	Joint	Working	Group	on	Security	Co-operation	between	Thailand	and	India: 
JWG-SC)	ครั้งที่	12	ระหว่างวันที่	1	-	4	ธันวาคม	2562	ณ	กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย	โดยฝ่ายไทยม ี
พลเอก	สมศกัดิ	์รุง่สติา	เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตใินขณะนัน้	เป็นหวัหน้าคณะ	มกีารแลกเปลีย่นข้อมลู 
สถานการณ์	รวมถึงการด�าเนินการตามภารกิจต่าง	ๆ 	ที่ประเทศสมาชิกตกลงกันไว้	ตลอดจนมีการหารือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในระดับระหว่างประเทศ 
และระดับภูมิภาค

4)	 การประชุมตามกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา 
ทางวิชาการและเศรษฐกจิ	(The	Bay	of	Bengal	Initiative	for	Multi-Sectoral	Technical	and	Economic 
Cooperation	:	BIMSTEC)	ซึ่งมีการประชุมย่อย	ได้แก่	1)	การประชุมระหว่างนักวิชาการและหน่วยงาน 
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก	BIMSTEC	เมื่อวันท่ี 
8	พฤศจิกายน	2562	2)	การประชุม	BIMSTEC	Think	Tank	Dialogue	ครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	26	-	29 
พฤศจิกายน	2562	ณ	กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย	และ	3)	การประชุม	Coastal	Security	Workshop 
for	BIMSTEC	Countries	ระหว่างวันที่	19	-	23	พฤศจิกายน	2562	ณ	สาธารณรัฐอินเดีย	ซึ่งการประชุม 
ตามกรอบความร่วมมอืด้านความมัน่คงในภมูภิาค	BIMSTEC	นี	้ท�าให้ไทยสามารถก�าหนดท่าทีด้านความมัน่คง 
ที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่อภูมิภาคอ่าวเบงกอล 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูที่ส�าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับเอเชียใต้

5)	 การหารอืเกีย่วกบัการจัดต้ังหน่วยประสานงานชายแดนเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาต	ิโดยส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิร่วมกบัส�านกังานป้องกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime:	UNODC)	ได้ร่วมกันจัดประชุมหารือ 
กับเจ้าหน้าที่และผู ้เผชิญเหตุล�าดับแรกจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน 
อาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภาคใต้ของไทย	รวมถึงจัดการประชุมหารือร่วมกับภาควิชาการ	ตลอดจน 
ภาคประชาสังคม	เมือ่วนัที	่5	-	10	ตลุาคม	2563	และเมือ่วันที	่16	-	19	พฤศจกิายน	2563	ซึง่ประสบความส�าเรจ็ 

การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย
(The Meeting of Joint Working Group on Security Co-operation

between Thailand and India: JWG-SC) ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2562 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
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และได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงาน	ๆ 	เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละข้อมลูเกีย่วกบั 

สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเกดิข้ึนบรเิวณพรมแดนไทย	-	มาเลเซีย	รวมถึงมาตรการ 

ป้องกัน	รับมือ	และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการชายแดนโดยการจัดตั้งหน่วยประสานงานชายแดน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามข้ามชาติ

6)	 การเข้าร่วมการประชมุ	14th	ASEAN	Ministerial	Meeting	on	Transnational	Crime	(AMMTC) 

and	its	Related	Meetings	ผ่านระบบการประชุมทางไกล	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2563	ส�านักงาน 

สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิได้เข้าร่วมการประชุมดงักล่าวร่วมกับคณะผูแ้ทนไทย	ซ่ึงท่ีประชุมได้กล่าวถึงความท้าทาย 

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ประเทศสมาชกิ 

อาเซียนต้องร่วมมอืกนัในการรับมอืกบัภยัคุกคาม	โดยเฉพาะการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

9.3	ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	(พ.ศ.	2562	- 2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายท้ังในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ภมูภิาคอืน่	ๆ 	และในระดบัโลก	ยงัคงปรากฏ 

เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่าง	ๆ 	และมีรูปแบบวิธีการที่ซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น

การเข้าเยี่ยมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งส�านักงานประสานงานชายแดน
(Border Liaison Office: BLOs)

เมื่อเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2563
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สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	พ.ศ.	2562	-	2565	ทันสมยัสอดรบักับสถานการณ์ในปัจจุบันมากข้ึน 

โดยเน้นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ	(Prevention)	ควบคู่ไปกับการรับมือขณะเกิดเหตุ	(Countering) 

และการดแูลฟ้ืนฟหูลงัเกดิเหตแุละเตรยีมพร้อม	(Preparedness	and	Resilience)	ส�าหรบัการรบัมอืในอนาคต 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน 

และมีการประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

01
STRATEGIC 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

02
STRATEGIC 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

03
STRATEGIC 

การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน (Prevention): โดยเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร 
และข่าวกรอง การทูตเชิงป้องกัน การบริหารจัดการผ่านการเข้า - ออกประเทศ 
การรบัมือกับการเผยแพร่ลัทธแิละแนวคดิทีย่ดึหลกัความรนุแรงในทกุรปูแบบ โดยเฉพาะ 
แนวคดิสดุโต่งทีนิ่ยมการใช้ความรนุแรง การเสรมิสร้างงานด้านการรกัษาความปลอดภยั 
การพัฒนาศักยภาพด้านกลไกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ การส่งเสริมการสร้าง 
ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการส่งเสริมแนวทางและกระบวนการ 
ลดปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งอันน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงได้

การเตรียมพร้อมและการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ (Preparedness and Resilience): 
โดยเน้นการวางแผนฝึกซ้อมและจัดหาเครื่องมือเพ่ือรับมือกับการก่อการร้าย 
การส�ารวจความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร วางแผนการฝึกซ้อมและจัดหา 
เคร่ืองมือ และพัฒนาศักยภาพการฟื้นตัวภายหลังเกิดเหตุท้ังในระยะเฉพาะหน้า 
และในระยะยาว  การสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายทุกมิต ิ
และการศึกษาการสืบสวนกรณีต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เพื่อเรียนรู ้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)

การตอบโต้ (Countering): เน้นการพฒันาศกัยภาพกลไกขณะเกิดเหต ุการบรูณาการ 
หน่วยงานภายในประเทศและประสานกับมิตรประเทศเพ่ือการสืบสวนที่ฉับไว 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

ใหค้วามส�าคัญกบัแนวทางการด�าเนนิการในการป้องกันไม่ให้เกดิเหตุ	เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน 

ภยัจากการก่อการร้าย	ลดความเสีย่งจากการตกเป็นเป้าโจมตหีรอืเป็นทีก่่อเหต	ุตลอดจนเป็นแหล่งพกัพงิและ 

ตระเตรียมการก่อเหต	ุและลดความเสีย่งทีไ่ทยจะเป็นพืน้ท่ีในการเผยแพร่แนวคดิสดุโต่งท่ีนยิมการใช้ความรนุแรง 

(Violent	Extremism)	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในเชิงผลสัมฤทธิ์	ดังนี้

1)	 การพฒันากลไกและกฎหมาย	โดยเมือ่วนัท่ี	23	มกราคม	2563	ท่ีประชุมสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

โดยมี	พล.อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	ได้พิจารณาและเห็นชอบการใช้กลไก 

สภาความมัน่คงแห่งชาติ	เป็นกลไกทางเลอืกหลกัในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	เพือ่ให้การบรหิารจดัการ 

สถานการณ์ภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2)	 การบูรณาการองค์ความรู้ในการป้องกันการก่อการร้าย	:	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง 

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัการก่อการร้ายอย่างมปีระสทิธภิาพ	ร่วมกบัส�านักงานป้องกนัยาเสพตดิ 

และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime:	UNODC) 

ในภูมิภาคต่าง	ๆ 	จ�านวน	3	ครั้ง	และกรุงเทพฯ	ในห้วงเดือนพฤษภาคม	2563	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน 

ความรูแ้ละความเข้าใจของเจ้าหน้าทีภ่าครฐัทีร่บัผดิชอบงานการบงัคบัใช้กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

ทางอาญาท่ีเกีย่วข้องกับการก่อการร้าย	และเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายเพือ่ให้เกิดการท�างานในลกัษณะบูรณาการ 

ร่วมกันมากขึ้น

3)	 การส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	:	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพื้นที่หลากหลายทางความเชื่อ	 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 

และสถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	20	-	21	สิงหาคม	2563	ณ	กรุงเทพฯ	เพื่อสร้าง 

ความตระหนักรูถ้งึความส�าคญัและผลกระทบของปัญหาความขัดแย้งในสงัคมไทยทีอ่าจน�าไปสูแ่นวความคดิ 

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเสริมและสอดรับงานด้านความมั่นคงโดยตรง 

อันจะน�าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการวางแผนเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์	รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการท�างานแบบบูรณาการ	เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่สามารถ 

น�าไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

4)	 การส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน	:	มีการจัดตั้งเครือข่าย 

ร่วมกบัส�านักข่าวกรองแห่งชาติและบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	เพือ่เตรยีมการพฒันามาตรการการปกป้อง 

โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคญัและพืน้ทีส่าธารณะจากการก่อการร้าย	โดยร่วมกนัจดัสมัมนาในหวัข้อการบรูณาการ 

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญและ 

พืน้ทีส่าธารณะ	เมือ่วนัที	่22	-	23	กนัยายน	2563	ณ	กรงุเทพฯ	เพือ่รบัฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการก�าหนด 

มาตรการที่เก่ียวข้องตั้งแต่การระบุและแบ่งกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานฯ	ไปจนถึงการจัดท�าคู่มือเชิงบูรณาการ 

ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
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5)	 การเข้าร่วมการประชมุระดบัอนภุมูภิาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมัน่คงข้ามชาต ิ

(The	Sub	-	Regional	Meeting	on	Counter	Terrorism	and	Transnational	Security)	ครั้งที่	3 

เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2563	โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก	9	ประเทศเข้าร่วม	ได้แก่	อินโดนีเซีย	ออสเตรเลีย 

บรูไน	มาเลเซีย	เมียนมา	นิวซีแลนด์	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย

6) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้จัดท�าโครงการส�าคัญ	(flagship	Project)	คือ	โครงการ 

การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง	ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ยทุธศาสตร์ชาต	ิ(นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน)	เมือ่วนัที	่10	กนัยายน	2563	และคณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบ 

เมือ่วันที	่29	กันยายน	2563	ทัง้นี	้โครงการส�าคญัดังกล่าวจะเริม่ขบัเคลือ่นในปี	2565	โดยในห้วงไตรมาสที	่1 

ของปีงบประมาณ	2564	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้ด�าเนินการจัดท�ารายละเอียดของกิจกรรม 

ทีจ่ะมุง่เน้นความร่วมมอืร่วมกบัภาครฐั	ภาควิชาการ	ภาคประชาสงัคม	และสือ่มวลชน	ตลอดจนมุง่เสริมสร้าง 

กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง	เด็กและเยาวชนในการสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคม

การประชุม The Sub - Regional Meeting on Counter Terrorism
and Transnational Security ผ่านระบบการประชุมทางไกล

โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน)
เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

88



10   การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
10.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ทางไซเบอร์	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

10.2	 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถท�าได้ทุกท่ีทุกเวลา 
แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการน�าไปใช้ในทางที่ผิดและเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามเพิ่มขึ้น 
กล่าวคอื	ภยัทีเ่กดิจากมิจฉาชพีหรือผูไ้ม่ประสงค์ดีใช้อนิเทอร์เนต็ในการก่ออาชญากรรมและแสวงผลประโยชน์ 
ในรูปแบบต่าง	ๆ 	และภัยที่จะเกิดต่อระบบท่ีควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผลต่อการใช้ด�ารงชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจ 
รวมถึงพบว่ามีการขยายตัวของการก่อการร้ายทางไซเบอร์	และการใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์โจมตีกัน

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	พ.ศ.	2562	-	2565	โดยส�านักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ	 เป็นแนวนโยบายระดับชาติฉบับแรกของไทยในด้านการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอร์	เพือ่ให้รบักับสภาพสงัคมทีจ่ะเข้าสูย่คุดจิิทัลอย่างเต็มรปูแบบในอนาคต	ยทุธศาสตร์ฯ	ฉบับนี ้
จึงมีเป้าหมายหลัก	คือ	การสร้างความพร้อมของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม 
รอบด้านมากที่สุดเท่าที่สภาวะแวดล้อมเอื้ออ�านวย	เพื่อเสริมขีดความสามารถของไทยในด้านนี้ที่มีอยู่แล้ว 
ให้เข้มแข็งยิง่ขึน้	โดยมุง่เน้นการมกีลไกกลางในการบรหิารจดัการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ
การปกป้องโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและการสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนและความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและในประเด็นการติดตาม 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทาง 
 การพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายท่ี 10 : เสรมิสร้างความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และแผนระดบัชาต ิ
 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ทางไซเบอร์
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การเข้าเยี่ยมหารือหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

โดยส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ได้เข้าเยีย่มหารอืกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	อาทิ	กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ 

และสังคม	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยี)	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาของการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ตลอดจนการด�าเนินการ	ปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน	และแนวโน้ม 

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจะส่งผลกระทบต่อไทย	เพื่อจัดท�ารายงานสถานการณ์ความม่ันคงทางไซเบอร ์

และแนวโน้มปี	2563	และเป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

และแนวโน้มของปัญหา

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็น ดังนี้

01
STRATEGIC ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในทุกภาคสวนในการดําเนินกิจกรรมทางไซเบอร
ทุกรูปแบบ

02
STRATEGIC 

การปกปองโครงสรางพืน้ฐานสําคัญท่ีบรหิารจัดการดวยระบบสารสนเทศและพัฒนาศกัยภาพ
ดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

03
STRATEGIC 

ปกปองผลประโยชนและความม่ันคงของชาติใหรอดพนจากภยัคกุคามรูปแบบเดมิและรูปแบบใหม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

04
STRATEGIC 

การเสริมสรางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

05
STRATEGIC 

การสรางความตระหนักและสงเสริมความรวมมือภายในประเทศดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

08
STRATEGIC 

สงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในความรวมมือเพือ่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

06
STRATEGIC 

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใชไซเบอรสเปซในทางที่เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

07
STRATEGIC 

การสงเสริมงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
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2)	 การหารือข้อราชการเก่ียวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีอิสราเอล 

เม่ือวันที	่16	กรกฎาคม	2563	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	เซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพฯ	โดยนาย	Alon	Yehoshua 

ผู้ช่วยทตูทหารอสิราเอลประจ�าประเทศไทย	พร้อมคณะฯ	ได้เข้าเยีย่มคารวะและหารือร่วมกบัผูแ้ทนส�านกังาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยมี	พลเอก	สมศักด์ิ	รุ่งสิตา	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้น 

เป็นหวัหน้าคณะฝ่ายไทย	มสีาระส�าคัญเพือ่แลกเปลีย่นข้อคดิเห็นต่อสถานการณ์ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 

ของไทย	และแนวโน้มทางไซเบอร์ในปี	2563	-	2564	ตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย 

กับอิสราเอล

3)	 การสมัมนาเชงิปฏบิติัการในหัวข้อ	“การบรูณาการและแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการก่อการร้าย 

และภยัคกุคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญและพืน้ทีส่าธารณะ”	เมือ่วนัที	่22	-	23	กนัยายน	2563 

ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพฯ	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ระดมความคดิจากภาคส่วน 

ที่เก่ียวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 

ต่อโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญและพลวัติของภัยคุกคามทางไซเบอร์	 อาทิ	 มุมมองต่อสถานการณ์และแนวโน้ม 

ของภัยคกุคามทางไซเบอร์	แนวทางการป้องกันอย่างมีประสทิธภิาพและการรับมอืต่อภัยคกุคามในแต่ละระดับ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัวกิฤต	ตาม	พ.ร.บ.	การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	รวมถงึข้อจ�ากดั 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ของไทย

4) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ครั้งที่	5	(5th	ASEAN	Ministerial 

Conference	on	Cybersecurity	-	AMCC)	เมือ่วนัที	่7	ตลุาคม	2563	โดยทีป่ระชมุได้เน้นถงึการยดึหลกั	4P 

เพือ่สร้างความร่วมมอืด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ทีค่รอบคลมุถงึเรือ่งของหลกัการ	(Principle) 

การปฏบิตั	ิ(Practice)	กระบวนการขบัเคล่ือน	(Process)	และการพฒันาศกัยภาพบุคลากร	(People	Partnership 

and	Pandemic)	โดยมุง่เป้าขบัเคลือ่นการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

ในภมูภิาคให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ	และเน้นย�า้ถงึการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของโครงสร้าง 

พืน้ฐานด้านสารสนเทศ	 ซึง่เป็นฐานรากส�าคญัต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	 รวมทัง้การยกระดบั 

ความร่วมมอืด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอาเซยีน	ท้ังน้ี	ไทยได้ร่วมน�าเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอลประจ�าประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
และหารือร่วมกับคณะผู้แทน สมช. ในประเด็นด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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ความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงานด้านการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัทางสารสนเทศ	(Critical	Information 

Infrastructures	Protection	-	CII	Protection)	ของไทย	โดยเน้นย�้าในการศึกษาเร่ืองแนวทางอาเซียน 

ในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	(ASEAN	CII	Protection	Framework)	ที่จะสามารถ 

สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญทางสารสนเทศในภูมิภาคได้ 

โดยเฉพาะการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ	COVID	-	19	ในปัจจุบัน

5)	 การหารอืเรือ่งแนวทางการก�ากบัดูแลหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ	ด้านความมัน่คง 

ของรัฐ	ภาคส่วนการบังคับใช้กฎหมาย	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2564	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ในฐานะหน่วยงานควบคุมหรือก�ากับดูแลโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคง	ได้ประชุม 

หารอืกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบภาคส่วนการบงัคบัใช้กฎหมาย	เพือ่หารอื 

รายการบรกิารทีส่�าคัญทางสารสนเทศ	(Critical	Services)	ท่ีต้องได้รบัการปกป้อง	รวมถึงแนวทางการก�าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าของโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคง	ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ.	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	โดยส�านักงานฯ	จะได้หารือกับภาคส่วน 

การป้องกันประเทศ	และภาคส่วนอื่น	ๆ 	เพื่อก�าหนดรายละเอียดแนวทางการปกป้องรายการบริการที่ส�าคัญ 

ทางสารสนเทศ	และโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคงให้แล้วเสร็จต่อไป

11   การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
11.1	การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นการรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในประเดน็การเสรมิสร้างและรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
 รวมถึงองค์กรภาครฐัและทีม่ใิช่ภาครฐั แนวทางการพฒันาการเสรมิสร้าง 
 และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายที่  16  :  เสริมสร ้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ ์ 
 ระหว ่างประเทศ และแผนระดับชาติว ่าด ้วยความมั่นคงแห ่งชาติ : 
 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
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11.2	 ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(พ.ศ.	2562	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

การจัดต้ัง	“ประชาคมอาเซียน”	(ASEAN	Community)	ในปลายปี	พ.ศ.	2558	ท�าให้อาเซียน 

มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น	ทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	รวมท้ังเพิ่มโอกาสการติดต่อเช่ือมโยง 

ผ่านเส้นทางคมนาคมในภมูภิาค	ทัง้น้ี	โดยทีไ่ทยมที�าเลท่ีตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัในดนิแดนภาคพืน้ทวปี 

ของอาเซียน	และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทางทั้งทางบก	ทางน�้า	และทางอากาศ	จะสร้างโอกาสส�าหรับ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย	แต่ในขณะเดียวกันการเป็นประชาคม	และการเปิดกว้างของการติดต่อ 

ระหว่างกันอย่างเสรี	ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ	และภัยข้ามชาติต่างๆ	นอกจากนี้	ในระยะต่อไปมีแนวโน้มว่า 

ประเทศมหาอ�านาจจะแข่งขนักนัขยายอทิธพิลในภมูภิาคอย่างเข้มข้นขึน้	ทัง้ในรปูแบบของการใช้พลงัอ�านาจ 

ทางทหารและทางเศรษฐกจิ	เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตน	ซ่ึงจะส่งผลให้มกีารเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน 

ของประเทศในภูมิภาค	รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ต่อประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน	ผ่านกระบวนการศกึษาวเิคราะห์ทางวชิาการ 

รวมทัง้การรบัฟังความเหน็ตลอดจนข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากเวทีการประชุมส่วนราชการ	ภาคนกัวชิาการ 

และผูเ้ชีย่วชาญ	ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ	ตลอดจนการศกึษาดงูานเชิงลกึในต่างประเทศท่ีผ่านประสบการณ์ 

การเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกับที่ก�าลังเกิดขึ้นในอาเซียนมาก่อน	จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทาง 

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน 

ได้อย่างสร้างสรรค์	 สามารถเตรียมตัวและมีความพร้อมในการผลักดันผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทย 

ในอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	รวมทั้งสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ	ตลอดจนความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็น ดังนี้

01
STRATEGIC ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การสรางความพรอมภายใน และรวมมอืกบัสมาชิกอาเซยีนเพ่ือรบัมือกับการตดิตอเช่ือมโยงในอาเซยีน

02
STRATEGIC 

การเสรมิสรางศักยภาพภายใน และรวมมอืกบัสมาชกิอาเซยีนเพือ่รบัมอืกบัปญหาทาทายความม่ันคง
รูปแบบใหม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

03
STRATEGIC 

การปรับตัวอยางสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

04
STRATEGIC 

การสรางความตระหนักรู และทัศนคติที่เหมาะสมตออาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

05
STRATEGIC 

การสรางเอกภาพของอาเซียนและสรางดุลยภาพทางอํานาจกับมหาอํานาจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	การจัดจ้าง 

ทีป่รกึษา	เพือ่ให้ฝ่ายวชิาการประเมนิบทบาทการขยายอทิธพิลของจนีในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงเพือ่ให้สามารถ 

น�าไปพิจารณาก�าหนดเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงของไทยต่อการขยายอิทธิพล 

ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

11.3	แนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	(พ.ศ.	2562	–	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

แนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564	และตารางประสาน 

สอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564	เป็นเอกสาร 

ท่ีจัดท�าขึ้นตามค�าบัญชาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ของไทยในด้านการเมือง 

ความมั่นคง	และด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการลงทุนต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	1)	กลุ่มประเทศ 

มหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์	2)	กลุ่มประเทศ	ACMECS	และกลุ่มประเทศ 

อาเซียนอืน่	ๆ 	3)	กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง	4)	กลุม่ประเทศแอฟรกิา	และ	5)	กลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก

ส�านักงานฯ	 ได้ใช้กลไกการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง 

และความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย	(อปรท.)	ในการยกร่างเอกสารและปรับปรุงเอกสาร 

ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	และได้เสนอเอกสารดังกล่าวในท่ีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

คร้ังที่	1/2562	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2562	โดยที่ประชุมฯ	เห็นชอบต่อแนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	และ 

ตารางประสานสอดคล้องฯ	จุดเน้นของแนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	คือ	เป็นแนวทางของส�านักงานฯ 

ในการด�าเนนิการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน	ๆ 	ด้านความมัน่คงในมติต่ิางประเทศ	ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศโดยตรง	และตารางประสานสอดคล้องฯ	จะช่วยให้เห็นภาพ 

การก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพตามการด�าเนินงานในประเด็นแนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	ที่ชัดเจน	เพื่อให้เกิด 

ผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564	และตารางประสาน 

สอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564	เป็นแนวทาง 

ให้ส�านักงานฯ	ด�าเนนิการร่วมกบัส่วนราชการในการผลกัดนัผลประโยชน์ด้านความมัน่คง	ผ่านการมปีฏสิมัพนัธ์ 

ระหว่างไทยกับประเทศต่าง	ๆ 	ในทุกมิติ	ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	ดังนี้
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ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย 
ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยไทย 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอ�านาจทุกประเทศ ด้วยท่ีต้ังท่ีอยู ่ในจุด 
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคส�าคัญ ๆ  ได้ ไทยจ�าเป็นต้อง 
มีความร่วมมือที่ดีและสมดุลกับประเทศมหาอ�านาจทุกประเทศ มุ่งเน้น 
การสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์และความร่วมมอืท้ังในระดบั 
ทวิภาคีและพหุภาคี

กลุ่มประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์

ไทยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศรอบบ้านและประเทศ 
ในอาเซียน สร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจและ 
ความสมัพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นระหว่างกองทพั รวมทัง้เสรมิสร้างความร่วมมอื 
ในการรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบ และความร่วมมือ 
ด้านการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงกัน 
ในภูมิภาค (Connectivity)

กลุ่มประเทศ ACMECS และกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น ๆ

แนวทางการก�าหนดท่าทีฯ ได้ให้ความส�าคัญกับประเทศหลักและประเทศ 
ที่มีบทบาทส�าคัญทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ อิสราเอล 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อียิปต์ ตุรกี และอิหร่าน โดยประเด็น 
ด ้านความมั่นคงที่ ไทยสามารถแสวงหาความร ่วมมือกับประเทศ 
ในภูมภิาคนีไ้ด้ คอื การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคดินยิมความรนุแรง 
สุดโต่ง

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ภูมิภาคที่มีศักยภาพรองรับการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ 
เนื่ องจากเป ็นภูมิภาคท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี อุดมสมบูรณ ์ 
และมีทรัพยากรมนุษย ์ ในวัยท�างานในสัดส ่วนท่ี สูง ท่ี สุดในโลก 
และให้ความสนใจไทยในฐานะประเทศต้นแบบด้านการพัฒนา

กลุ่มประเทศแอฟริกา

ประกอบด้วย 14 ประเทศ (ไม่รวมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) 
ไทยมีความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกผ่านกรอบการประชุม 
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum - PIF) ท่ีไทยมีบทบาท 
เชิงรุกและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

01

02

03

04

05
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การขับเคลื่อนแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2565	และ 
ตารางประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทฯี	และการประชมุคณะอนกุรรมการประเมนิและประสาน 
การด�าเนินการตามแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	(อปนท.)

	 1.1)	 การประชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	1/2562	เมือ่วันท่ี	22	สงิหาคม	2562	ได้เห็นชอบ 
ต่อแนวทางการก�าหนดท่าทขีองไทยฯ	 และตารางประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทขีองไทยฯ 
เพื่อเป็นแนวทางผลักดันการด�าเนินการของไทยในมิติต่างประเทศของส่วนราชการต่าง	ๆ

	 1.2)	 การจัดประชุม	อปนท.	 ในปี	 2563	จ�านวน	4	ครั้ง	 เพื่อให ้คณะอนุกรรมการฯ 
จากส่วนราชการต่าง	ๆ 	ได้ร่วมกันทบทวนและก�าหนดท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อประเทศที่มีความส�าคัญ 
ทางยุทธศาสตร์ต่อไทยและภูมิภาคต่าง	ๆ 	ที่เชื่อมโยงกัน	ท้ังมิติด้านความม่ันคง	การเมือง	และเศรษฐกิจ 
โดยทีป่ระชมุเหน็ร่วมกนัว่าท่าทขีองไทยในบางประเดน็อาจต้องปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกบับรบิทระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันที่ประเทศต่าง	ๆ 	ต้องร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพระหว่างกันจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคโควิด	-	19	ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก

2)	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	โดยเฉพาะกับประเทศมหาอ�านาจและประเทศ 
ท่ีมคีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์ต่อไทย	สมช.	ตระหนกัว่าไทยในฐานะประเทศทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูยิทุธศาสตร์ทีส่�าคญั 
ของภูมิภาค	และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศ	ควรก�าหนดท่าทีและปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่าง	ๆ  
อย่างสมดุลเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจในโลก 
และภูมิภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและจีน	จึงควรส่งเสริมการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
กับมหาอ�านาจอย่างมีสมดุล	พร้อมกับแสวงโอกาสส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านท่ีประเทศ	ๆ 	นั้น 
มีความเชี่ยวชาญและจ�าเป็นต่อไทย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	-	19	เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ	(ลมช.)	ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของ	สมช.	และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ	สมช.	ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารือสู่การหารือ 
ภายในประเทศผ่านตวัแทนของสถานทูตประเทศต่าง	ๆ 	 การหารอืทางโทรศัพท์	 และสือ่ออนไลน์ท่ีปลอดภยัต่าง	ๆ  
เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ต่อเนื่องกับประเทศท่ีส�าคัญทางยุทธศาสตร์ 
ได้แก่	สหรัฐฯ	จีน	รัสเซีย	และสหภาพยุโรป

3)	 การจัดท�านโยบายและยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงรายประเดน็	(Dynamic	Issues)	โดยจดัประชุม 
คณะอนุกรรมการประเมนิและวเิคราะห์สถานการณ์ทางการเมอืงและความมัน่คงระหว่างประเทศทีม่ผีลกระทบ 
ต่อไทย	(อปรท.)

	 การติดตามสถานการณ์/ประเด็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อความม่ันคงของไทย 
อาท	ิพ้ืนทีท่ะเลจนีใต้	โดยจากการติดตามความเคลือ่นไหวของพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ในปี	2563	พบว่ามกีารปะทะ 
และตอบโต้ทัง้ทางการทตูและการทหารระหว่างประเทศทีอ้่างกรรมสทิธิใ์นพืน้ทีแ่ละประเทศภายนอกเขตพิพาท 
เช่น	สหรฐัฯ	อย่างไรกต็าม	พืน้ทีด่งักล่าวมแีนวโน้มก่อให้เกดิการสะสมอาวธุของประเทศต่าง	ๆ 	ซึง่อาจกลายเป็น 
พื้นที่ทางการทหารในอนาคต	(militarization)	ซึ่ง	สมช.	ได้จัดประชุม	อปรท.	ครั้งที่	4/2563	เพื่อประเมิน 
และวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ทะเลจีนใต้เพื่อก�าหนดท่าทีของไทยต่อประเด็นดังกล่าว 
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เมื่อวันที่	16	กันยายน	2563	โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่าแม้ไทยไม่ใช่ประเทศอ้างกรรมสิทธิ์	แต่ความขัดแย้ง 

ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อไทย	เช่น	การเดินเรือพาณิชย์และการบินผ่านพื้นที่ดังกล่าว	ดังนั้นหน่วยงานต่าง	ๆ  

ต้องร่วมมือกันตรวจสอบการกระท�าของประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียพร้อมกับประเมินผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นต่อไทยและก�าหนดท่าทีของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4)	 การจัดประชุมคณะท�างานร่วมด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย	ครั้งที่	6	(the	6th 

Thailand	-	Russia	Joint	Working	Group	on	Security	Consultations)	(สมช.	ไทยเป็นเจ้าภาพ 

การประชุมฯ	ครั้งที่	6)

	 สมช.	จะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุคณะท�างานร่วมฯ	ครัง้ท่ี	6	โดยเดมิก�าหนดจัดห้วงสองสปัดาห์แรก 

ของเดือนกันยายน	2563	ในกรุงเทพฯ	แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	-	19	จึงเลื่อน 

การจัดประชมุดงักล่าวออกไปอย่างไม่มกี�าหนด	ทัง้น้ี	หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	ดข้ึีน	สมช.	ได้ก�าหนด 

รูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น	โดยระยะเวลาจัด	2	วัน	ประกอบด้วย	การเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูง 

และการประชมุเตม็คณะ	โดยประเดน็การหารอืท่ีอาจหยบิยก	ได้แก่	1)	ภาพรวมสถานการณ์ความมัน่คงในภมูภิาค 

เอเชยีแปซิฟิก	 2)	 ความร่วมมอืด้านการทหารในระดับทวิภาคทีีท้ั่งสองประเทศเหน็พ้องว่าควรมกีารหารอืกนั 

และอยูภ่ายใต้บนัทกึความเข้าใจระหว่าง	สมช.	ทัง้สองประเทศ	รวมถงึได้วางแผนจดัท�า	Work	Plan	เพือ่ตดิตาม 

การท�างานส�าหรับการประชุมครั้งต่อ	ๆ 	ไป

5)	 การจัดตั้งเวทีหารือด้านความมั่นคงระหว่าง	สมช.	ไทย	กับ	สหภาพยุโรป	(Security	Dialogue)

	 ตั้งแต่ปี	2561	เป็นต้นมา	ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปริเริ่ม 

อย่างเป็นรูปธรรม	นายกนุนาร์	วแีกนด์	(Gunnar	Weigand)	อธบิดกีรมเอเชยีแปซฟิิก	กระทรวงการต่างประเทศ 

สหภาพยโุรป	ทีไ่ด้เข้าเยีย่มคารวะและหารอืข้อราชการกับนายสงิคิ	์วเิศษพจนกจิ	รองเลขาธกิารสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2562	ได้เห็นพ้องพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน 

ให้เป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน	โดยในปี	2562	นางเฟเดอรกิา	โมเกรนิ	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของ 

สหภาพยุโรปได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี	ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะ 

ด้านความมัน่คง	และเหน็ชอบหลกัการในการจดัตัง้กลไก	Security	Dialogue	ซ่ึง	สมช.	ยนิดจัีดตัง้กลไกดงักล่าว 

และได้แสดงความจ�านงผ่านกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย 

เพื่อใช้กลไกดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะความมั่นคง	และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศ 

ได้แก่	1)	ความมั่นคงทางทะเล	2)	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	3)	การต่อต้านการก่อการร้าย 

และ	4)	ประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย	โดย	สมช.	จะเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัของฝ่ายไทย 

และมรีองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนฝ่ายไทย	อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจากสหภาพยโุรป 

ได้ปรบัเปลีย่นเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ	-	19	จงึท�าให้ยงัไม่สามารถหารอื 

ระดับเจ้าหน้าที่เพื่อก�าหนดรูปแบบและหลักการพื้นฐานของกลไกดังกล่าวได้

6)	 การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง 

ระหว่างประเทศทีมี่ผลกระทบต่อไทย	(อปรท.)	คร้ังท่ี	1/2563	ในวนัท่ี	24	มกราคม	2563	และคร้ังท่ี	3/2563 

ในวันที่	3	กรกฎาคม	2563	และการประชุมคณะท�างานเพื่อศึกษาและติดตามผลกระทบด้านความม่ันคง 

จากเทคโนโลยี	5G	วันที่	18	พฤษภาคม	2563
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การประชุม	อปรท.	และการประชุมคณะท�างาน	เพื่อพิจารณาแนวทางด�าเนินการในด้านความมั่นคง 
ต่อเทคโนโลย	ี5G	เพือ่หาแนวทางในการก�าหนดมาตรฐานด้านความมัน่คงของเทคโนโลย	ี5G	ทีส่อดคล้องกบั 
ผลประโยชน์แห่งชาติ	และเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสังคมถึงผลกระทบด้านความมั่นคงของ	5G 
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์	และสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจตามแนวทาง 
ของยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580

โดยความคืบหน้าการด�าเนินการ	จะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้กลไก 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงส�าหรับเทคโนโลยี	5G	ของไทย 
อย่างเหมาะสม	ทั้งในการด�าเนินการระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม	และมีการก�าหนด 
หน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

11.4	ผลการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	ภายใต้ประเดน็การรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
	 11.4.1	กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง	(JWG)
	 ในปีงบประมาณ	2563	 ได้เข้าร่วมการประชมุคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมอืด้านความมัน่คง 

ระหว่างไทยกับอินเดีย	ครั้งที่	12	(The	Twelfth	Meeting	of	Joint	Working	Group	on	Security 
Cooperation	Between	Thailand	and	India	:	JWG	-	SC)	จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	2	-	3	ธันวาคม	2562 
ณ	กรงุนิวเดล	ีสาธารณรฐัอนิเดยี	โดยมผีลคบืหน้าการด�าเนนิการทีส่�าคญั	2	ประเดน็	คอื	1)	ประเดน็การต่อต้าน 
การก่อการร้ายและข่าวกรอง	โดยอินเดียได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่เดินทางจาก 
พ้ืนท่ีอิรักและซีเรียกลับมายังภูมิล�าเนาหรือเดินทางไปยังภูมิภาคอ่ืน	ๆ 	และการฝึกร่วมระหว่าง	ศตก. 
และ	National	Security	Guard	(NSG)	ของอินเดีย	และ	2)	ประเด็นการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ
อนิเดยีให้ความส�าคญัและเน้นย�า้ถงึประเด็นปัญหาเรือ่งการผลติธนบตัรอนิเดยีปลอมในไทย	 และการลกัลอบ 
ค้าสัตว์ป่าโดยใช้กรงุเทพฯ	เป็นเส้นทางผ่านในการลกัลอบขนย้ายสตัว์ป่าพนัธุห์ายาก	อกีทัง้ตดิตามความคบืหน้า 
การจัดท�าบันทึกความเข้าใจต่าง	ๆ 	อย่างไรก็ตาม	ท้ังสองฝ่ายแสดงความพอใจและยินดีต่อความร่วมมือ 
ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้	ยังเข ้าร ่วมการประชุมที่ส�าคัญภายใต้กรอบความร่วมมือฯ	อีกจ�านวน	4	คณะ 
ได้แก่	1)	การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	อินเดีย	ครั้งท่ี	8	2)	การประชุม 
Coastal	Security	Workshop	for	BIMSTEC	Countries	ณ	เมือง	Gurugram	สาธารณรัฐอินเดีย 
3)	การประชมุว่าด้วยการต่อต้านยาเสพตดิส�าหรบัประเทศสมาชิก	BIMSTEC	และ	4)	การประชุมคณะท�างานร่วม 
ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตภิายใต้กรอบ	BIMSTEC	ครัง้ท่ี	9 
ณ	ราชอาณาจักรภูฏาน

	 11.4.2	การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
	 	 1)	 การเตรยีมการให้สตัยาบนัสนธสิญัญาว่าด้วยการค้าอาวธุ	(Arms	Trade	Treaty:	ATT)
	 	 สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ	 (Arms	Trade	Treaty	:	ATT)	เป็นสนธิสัญญา 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับดูแล	“การถ่ายโอน	(transfer)”	อาวุธตามแบบ	(ครอบคลุมการส่งออก	(export) 
การน�าเข้า	(import)	การผ่านแดน	(transit)	การถ่ายล�า	(trans	-	shipment)	และการเป็นนายหน้า	(brokering)) 
ไม่ให้ไปอยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐท่ีมีความเสี่ยงต่อการน�าอาวุธดังกล่าว 
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ไปใช้ในทางละเมิดสิทธิมนุษยชน	การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	การก่ออาชญากรรมสงครามหรือการก่อการร้าย 
โดยไทยได้ลงนามสนธสิญัญาฯ	เมือ่วันที	่25	พฤศจกิายน	2557	(ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่12	พฤศจิกายน	2557) 
และ	สมช.	 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการเพื่อให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ 
และมีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 1.1)	 จัดการประชมุคณะอนกุรรมการตรวจทานค�าแปลและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กบัสนธสิญัญาว่าด้วยการค้าอาวธุ	เพ่ือจัดท�าร่างค�าแปลและพจิารณาถึงความพร้อมของกฎหมายและมาตรการ 
ก�ากับดูแลอาวุธตามแบบของประเทศไทยในการรองรับพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ	ซึ่งได้มีการจัดท�าค�าแปล 
พร้อมด้วยข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 1.2)	 จดัการประชมุหารือส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการควบคมุการเป็นนายหน้า 
(Brokering)	ในกรอบสนธิสัญญาฯ	ซึ่งส่วนราชการมีความเห็นว่า	ไม่มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดค�านิยาม 
การก�ากับดูแลการเป็นนายหน้าให้ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย	แต่ใช้การตีความถ้อยค�าดังกล่าวให้เข้ากับ 
บริบทกฎหมายและมาตรการควบคุมของประเทศไทยแทน	รวมท้ังเห็นควรให้จัดท�าตารางเปรียบเทียบ 
ข้อบทในสนธสิญัญาฯ	กบักฎหมายไทยเพ่ือให้ส่วนราชการพจิารณากฎหมายภายในมาใช้รองรบัอย่างครบถ้วน 
และชัดเจนในขั้นตอนการพิจารณากลไกที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 1.3)	 ปัจจุบัน	สมช.	ก�าลังด�าเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในตารางเปรียบเทียบข้อบท 
ในสนธสิญัญาฯ	กบักฎหมายในประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่จะน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนกุรรมการตรวจทานค�าแปลฯ 
ต่อไป

	 	 2)	การขับเคลื่อนและประสานงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปรามและขจดัการค้าอาวธุเลก็และอาวธุเบาอย่างผดิกฎหมายทุกรปูแบบ	(UN	Programme	of	Action 
to	Prevent,	Combat	and	Eradicate	the	illicit	Trade	in	Small	Arms	and	Light	Weapons	in	All 
Its	Aspects:	UN	PoA)	UN	PoA	ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางการเมือง	(politically 
binding)	โดยได้รับการรับรองระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา 
อย่างผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ	ระหว่างวันที่	9	-	20	กรกฎาคม	2544	ท�าให้รัฐภาคีสหประชาชาติ 
ได้ด�าเนินมาตรการ/บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ	ในเรื่องการควบคุมการใช้อาวุธขนาดเล็ก 
และอาวุธเบา	และได้ก�าหนดให้รัฐสมาชิกได้ส่งรายงานประเทศของการด�าเนินการตาม	UN	PoA	ทุกระยะ 
สมช.	ในฐานะผู้ประสานงานระดับชาติ	(National	Coordination	Agency)	ได้มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 2.1)	 จัดท�ารายงานประเทศ	ทุกระยะ	2	ปี	ซึ่งล่าสุดปี	ค.ศ.	2018	-	2019 
ได้มีการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอข้อมูลในการจัดท�าเป็นรายงานประเทศ	และจัดส่งผ่านระบบ 
ของสหประชาชาติ

	 	 	 2.2)	 จัดจ้างนกัวิชาการจากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ	เพือ่ท�าการศกึษาวิจยัเกีย่วกบั 
กระบวนการจัดการข้อมูลอาวุธปืนผิดกฎหมาย	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตาม 
อาวุธปืน	(tracing)	อันเป็นการสนับสนุนการด�าเนินการในระดับชาติ	(National	Level)	ภายใต้	UN	PoA

	 	 3)	การเข้าร่วมการประชมุ	Vienna	Conference	on	Protecting	Civilians	in	Urban 
Warfare	ระหว่างวันที่	1	-	3	ตุลาคม	2562	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย	การประชุมฯ	ดังกล่าว 
ได้สร้างความตระหนกัถงึสถานการณ์การใช้อาวธุระเบดิในพืน้ทีท่ีม่ปีระชาชนอยูอ่าศยัทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
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จงึมีการเรยีกร้องให้มีการออกปฏญิญาทางการเมอืง	(Political	Declaration)	เพือ่เป็นการสร้างความตระหนกั 

ถึงผลกระทบของ	EWIPA	ตลอดจนเป็นกรอบ	แนวทาง	และมาตรฐานให้กับรัฐในการพัฒนานโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติต่าง	ๆ 	อย่างไรก็ตาม	ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังมีข้อท้าทาย 

ในการน�าไปปฏบิตัจิริง	ซึง่มแีนวโน้มว่าประเทศทีผ่ลกัดนัประเดน็ดงักล่าวจะน�าไปผลักดนัในกรอบความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องต่อไป	ทั้งนี้	สมช.	ได้น�าเร่ืองดังกล่าว	เสนอคณะอนุกรรมการประสานงาน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธตามแบบ	กระสุน	และเครื่องกระสุนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง	(อปอบ.)	เพื่อพิจารณาต่อไป

	 	 4)	การเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด 

ประจ�าปี	ค.ศ.	2019	(Meeting	of	the	High	Contracting	Parties	to	the	Convention	on	the	Prohibitions 

or	Restrictions	on	the	Use	of	Certain	Conventional	Weapons	Which	May	Be	Deemed	to 

Be	Excessively	Injurious	or	to	Have	Indiscriminate	Effects:	CCW)	อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธ 

ตามแบบบางชนิด	(Convention	on	Certain	Conventional	Weapons:	CCW)	มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ากัด 

การใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงโดยไม่จ�าเป็นต่อพลรบและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

โดยแบ่งแยกต่อพลเรือน	โดยอนุสัญญาฯ	มผีลบังคับใช้แล้วเมือ่วนัท่ี	2	ธนัวาคม	2526	ปัจจุบันมรีฐัภาค	ีจ�านวน 

125	ประเทศ	สมช.	ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายความมั่นคงและการลดอาวุธตามแบบของไทย 

ได้เข้าร่วมการประชมุทีเ่กีย่วข้องในกรอบอนสุญัญาฯ	อย่างต่อเนือ่งในฐานะรฐัผูส้งัเกตการณ์	และอยูร่ะหว่าง 

การพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	โดยส่วนราชการไม่มีข้อขัดข้องในหลักการเก่ียวกับการเข้าเป็น 

รัฐภาค	ีอย่างไรกต็าม	ควรพจิารณาการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเป็นรฐัภาค	ีโดยเฉพาะประเดน็ในรายละเอียด 

เกีย่วกบัข้อกฎหมายตามเงือ่นไขในพธิสีารแนบท้ายแต่ละฉบบั	สมช.	จงึได้จดัการประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด	เมื่อวันท่ี	7	พฤศจิกายน	2562	และ 

ต่อมาได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด	ประจ�าปี	ค.ศ.	2019 

ระหว่างวันที่	11	-	17	พฤศจิกายน	2562	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้	การเข้าร่วม 

เป็นรฐัภาคจีะเป็นการส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพและแนวทางการปฏบิตัทิีส่อดคล้องกับหลกัสิทธมินษุยชน 

และกฎหมายระหว่างประเทศ	ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทการควบคุมอาวุธตามแบบของไทย 

อย่างไรก็ตาม	อนุสัญญาฯ	เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเข้าร่วมควรผ่านการพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน 

จากหน่วยปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องทัง้หมด	รวมทัง้มกีารศกึษาความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมเป็นรัฐภาค	ีทัง้นี	้สมช. 

ได้น�าเรือ่งดงักล่าวเสนอคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาวธุตามแบบ	กระสนุ 

และเครื่องกระสุน	ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	(อปอบ.)	เพื่อพิจารณาต่อไป

	 	 5)	การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อาวุธตามแบบ	กระสุน	และเครื่องกระสุนตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	(อปอบ.)	ครั้งที่	1/2563 

เพือ่ชีแ้จงการด�าเนินการเกีย่วกบัการควบคมุและลดอาวธุตามแบบทีผ่่านมา	 และพจิารณาการเข้าร่วมอนุสญัญา 

ว่าด้วยระเบิดพวง	(Convention	no	Cluster	Munitions	:	CCM)

	 	 เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2563	โดยมีผู้แทน	กห.	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม 

การประชุมเพื่อชี้แจง	ดังนี้	2.1)	ผลการเข้าร่วมประชุม	Vienna	Conference	on	Protecting	Civilians	in 
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Urban	Warfare	2.2)	ผลการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด 

ประจ�าปี	ค.ศ.	2019	(CCW)	2.3)	ความคบืหน้าการผลกัดนัการให้สตัยาบนัสนธสิญัญาว่าด้วยการค้าอาวธุ	(ATT) 

และ	2.4)	การจดัท�ารายงานประเทศของการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารสหประชาชาตว่ิาด้วยการป้องกนั 

ปราบปราม	และขจดัอาวธุเลก็และอาวธุเบาอย่างผดิกฎหมายทกุรปูแบบ	(UN	PoA)	ระหว่างปี	2561	-	2562 

(ค.ศ.	2018	-	2019)	และพจิารณาการพจิารณาการเข้าร่วม	CCM	ซึง่ทีป่ระชมุมมีต	ิดงันี	้1)	ไทยยงัไม่ควรเข้าร่วม 

เป็นภาคีอนุสัญญาฯ	เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อไทยมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ	โดยเฉพาะศักยภาพ 

ด้านก�าลังรบ	ค่าใช้จ่าย	และการจัดหาอาวุธทดแทน	2)	ไทยควรแสดงท่าทียืนยันการสนับสนุนอนุสัญญาฯ 

บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม	และอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมอนุสัญญาฯ	ในอนาคต 

และ	3)	หากประเทศในอาเซียน	โดยเฉพาะประเทศรอบบ้านเข้าร่วมเป็นภาคีท้ังหมด	ไทยอาจพิจารณา 

การเข้าร่วมเป็นภาคีอีกครั้ง

	 	 สมช.	น�าผลการพิจารณาดังกล่าว	กราบเรียนนายกรัฐมนตรี	ผ่านรองนายกรัฐมนตรี 

(พล.อ.	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	และนายกรัฐมนตรี	ได้กรุณาทราบแล้ว	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2563

	 	 6)	 การจัดท�าและแนวปฏิบติัเชงินโยบายเพือ่สกดักัน้การลกัลอบขนส่งอาวธุท่ีมอีานภุาพ 

ท�าลายล้างสูง	ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์	(ทางทะเล	ทางอากาศ	และทางบก)

	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2563	รับทราบแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย 

เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์	(ทางทะเล 

ทางอากาศ	และทางบก)	ซึง่เป็นการด�าเนนิการรองรบักรอบความร่วมมอื	Proliferation	Security	Initiative 

(PSI)	ที่เป็นกรอบความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสินค้าในช่องทางคมนาคมระหว่างประเทศและ 

ป้องกันไม่ให้อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	(Weapons	of	Mass	Destruction	:	WMD)	ระบบเครื่องส่ง 

และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายหรือประเทศท่ีต้องสงสัยว่าจะพัฒนา/แพร่ขยาย 

WMD	ต่อมา	สมช.	ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อด�าเนินการตามพันธกรณีความริเริ่ม 

เพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	(อปอส.)	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที ่

10	มีนาคม	2563	เพ่ือชี้แจงสาระส�าคัญของแนวปฏิบัติเชิงนโยบายฯ	และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน 

แนวปฏบิตัเิชงินโยบายฯ	ไปสูก่ารปฏบิติั	ซึง่ทีป่ระชมุมมีตใิห้มกีารจดัท�าแผนผังล�าดับข้ันตอนการประสานงาน 

(Workflow)	เพ่ือให้เหน็ขัน้ตอนการปฏบิติัตามแนวปฏบิตัเิชิงนโยบายฯ	และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องทีช่ดัเจน 

ในแต่ละขั้นตอน	และเพื่อให้หน่วยงานได้น�าไปใช้	และเป็นกรอบในการฝึกเพื่อทดสอบการด�าเนินการ 

ตามแนวปฏิบัติเชิงนโยบายฯ	ต่อไป

	 	 ต่อมา	สมช.	ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นในการจัดท�า 

แผนผังล�าดับขั้นตอนการประสานงาน	(Workflow)	รองรับแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดก้ันการลักลอบ 

ขนส่งอาวธุทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสงู	ระบบเคร่ืองส่ง	และวสัดอุุปกรณ์	(ทางทะเล)	เมือ่วนัท่ี	21	กนัยายน	2563 

และวันที่	18	มีนาคม	2564	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับร่าง	Workflow	ทางทะเล	ให้เสร็จสมบูรณ์	เพื่อจะ 

น�าไปเป็นต้นแบบส�าหรับการจัดท�า	Workflow	ทางอากาศและทางบกต่อไป

	 	 7)	การเตรียมการด�าเนินการรองรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์	 (Treaty	on 

the	Prohibition	of	Nuclear	Weapons	:	TPNW)
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	 	 สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์	(Treaty	on	the	Prohibition	of	Nuclear	Weapons: 

TPNW)	เป็นสนธิสัญญาห้ามพัฒนาทดลอง	ใช้ผลิต	สร้าง	หรือจัดหาอาวุธนิวเคลียร์มาด้วยประการอื่นใด 

ครอบครอง	หรอืสะสมอาวธุนวิเคลยีร์หรือระเบดินวิเคลียร์อืน่	ๆ 	โดยไทยได้เข้าร่วมและให้สตัยาบนัสนธสิญัญาฯ 

เมื่อวันที่	20	กันยายน	2560	และ	สมช.	 ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาต ิ

(ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2560)	โดยสนธิสญัญาได้มผีลบังคบัใช้เมือ่วันท่ี	22	มกราคม	2564 

ในการนี	้กระทรวงการต่างประเทศ	(กต.)	ได้ขอให้	สมช.	แจ้งเวยีนขอความเหน็หน่วยงานพจิารณา	declaration 

สถานะของประเทศเกีย่วกับการครอบครองอาวธุนิวเคลียร์	เพือ่น�าประกอบการเสนอเพือ่คณะรฐัมนตร	ี(ครม.) 

พิจารณา	โดย	ครม.	ได้มีมติเห็นชอบแล้ว	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564

12   การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
12.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเดน็การบรูณการข้อมลูด้านความมัน่คง	มคีวามเชือ่มโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

12.2	 แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2563	-	2565)

ความรู้ / ความส�าคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ให้ความส�าคัญกับ	“ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมคีวามสขุ”	จึงก�าหนดให้มแีผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ	ประเดน็ความมัน่คง	ซ่ึงให้ความส�าคญั 

กับการก�าหนดแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	เพื่อเสริมสร้างกลไก 

การแก้ปัญหาตลอดจนขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงแบบองค์รวมให้เป็นรปูธรรมพร้อมตอบสนอง 

ต่อปัญหาในทุกมิติ	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 

ไว้อย่างชัดเจน	เน่ืองจากการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่ผ่านมามีความซ�้าซ้อนและมีอุปสรรค 

ในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านกฎหมาย	กฎระเบียบ	ด้านนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

เป็นไปด้วยความล่าช้าและขาดหน่วยงานกลางด�าเนินการทีช่ดัเจน	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรูณาการ 

ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและด้านบุคลากรในการบริหารจัดการข้อมูล	ท�าให้รัฐบาล 

เห็นความส�าคัญของการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ในประเด็นการพัฒนากลไกและองค ์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์ชาต ิ
ด้านความมั่นคง

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย 
 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม แนวทาง 
 การพัฒนาบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
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สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง	ระยะท่ี	1	(พ.ศ.	2563	-	2565) 

มีเป้าหมายส�าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงฯ	คือ	การมีระบบฐานข้อมูล 

และการมข้ีอมลูด้านความมัน่คงทีท่นัสมยั	ถกูต้อง	และสมบรูณ์เพยีงพอ	สามารถสนบัสนนุกระบวนการตกลงใจ 

เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 1

แนวทางการพัฒนาที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 4

01

02

03

04
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การขับเคลื่อน / ผลการด�าเนินงาน

1)	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2563 
โดยทีป่ระชมุได้หารอืแนวทางการด�าเนินการ	5	ประเด็น	คอื	1)	การเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูด้านความมัน่คง 
2)	การขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการส�าคัญ	3)	การจัดท�างบประมาณ	4)	การติดตามและประเมินผล 
และ	5)	การจัดต้ังกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ	 ท้ังนี้	 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้	กอ.รมน. 
ในฐานะหน่วยรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลความมั่นคง	(Data	Center)	และ	Platform	ด้านความมั่นคง	จัดประชุม 
หารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการบูรณาการข้อมูลในโครงการส�าคัญให้บรรลุเป ้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้ในห้วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	-	2565

2)	 การจัดต้ังคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	ภายใต้ค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
เป็นกลไกหลกัส�าหรับก�ากบัดูแลการขบัเคลือ่นงานบรูณาการข้อมูลด้านความมัน่คงเป็นการเฉพาะ	เพือ่ทดแทน 
กลไกเดิมที่จัดต้ังขึ้นโดยค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	187/2558	ลงวันท่ี	20	กรกฎาคม	2558	ซ่ึงยุติลง 
เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่	โดยในเชิงการท�างาน	ก�าหนดให้มีการประสานการปฏิบัติร่วมกับ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ซึง่มเีลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ	เป็นประธานคณะกรรมการ	โดยมหีน้าทีอ่�านาจส�าคญั	คอื	การพฒันา 
กลไกขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	รวมทั้งพิจารณา	เสนอแนะ	ทบทวน	และให้ความเห็น 
แผนปฏิบัติการฯ	และแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	เพื่อการวิเคราะห์	คาดการณ์	สนับสนุน 
การตัดสินใจและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	และส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง	ตลอดจนอ�านวยการ	สั่งการ	ก�ากับ	ติดตาม	การด�าเนินการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
โดยประสานการด�าเนินการกบัคณะกรรมการขับเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตปิระเดน็ความมัน่คง 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	คณะที่	5	:	คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย 
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	 เพื่อให้การด�าเนินการมีความเชื่อมโยงและ 
ประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้ลงนามในค�าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงแล้ว

กลไกการบริหารจัดการ มี 3 ระดับ คือ

มอบใหหนวยงานระดับ
กระทรวง กรม ที่เกี่ยวของ

รวมทั้งศูนยอํานวยการ
รักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล (ศรชล.)
ดําเนินการ

ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ
มอบใหสํานักงาน

สภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนหนวยรับผิดชอบ

การบริหารจัดการ

ระดับอํานวยการ
มอบใหกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปนหนวยงานกลาง

ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูล
ดานความมั่นคง (Data Center)

เชื่อมโยงกับหนวยงาน
ดานความมั่นคงอื่น ๆ
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1   การจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา
เม่ือวันที่	7	สิงหาคม	2563	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ลงนามในค�าสั่งส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่	275/2563	เรื่อง	การจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาติ	(สมศ.	สมช.)	หรือ	Institute	of	Security	Studies,	Office	of	the	National	Security	Council 

(ISS	,	NSC)	เพือ่ด�าเนินการศึกษา	วจัิย	รวบรวม	พัฒนา	เผยแพร่ข้อมลูองค์ความรู้เกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาต ิ

บริหารจดัการคลังสมองด้านความมัน่คง	ตลอดจนส่งเสรมิ	ประสานงาน	แลกเปลีย่น	และพฒันาความร่วมมอื 

กับหน่วยงานทางวิชาการ	องค์กร	สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

ซ่ึงทีผ่่านมาสถาบนัความมัน่คงศกึษาได้มุง่เน้นการพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมัน่คงให้แก่ทกุภาคส่วน 

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์ 

นโยบายและแผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่งอนัเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยมกีารด�าเนนิกจิกรรมทีส่�าคัญ	อาทิ

	 1)	 การสนบัสนนุการด�าเนินงานคณะท่ีปรกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยด�าเนนิการจัดประชมุ 

คณะที่ปรึกษาฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน

	 2)	 การเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงให้กับนิสิต/นักศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษา	โดยร่วมบูรณาการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาเรียนการสอนและจัดส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร 

บรรยายให้ความรูใ้นสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์	เป็นต้น

	 3)	 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นความมั่นคงส�าคัญ	เช่น	แรงงานข้ามชาติกับสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19	ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง	เป็นต้น

	 4)	 การพัฒนาหลักสูตรความมั่นคงเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 

ทัง้ในเชงินโยบายและเชงิปฏิบติั	โดยได้ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมหลกัสตูรความมัน่คงศึกษาระดับต้น	(รุน่ท่ี	1) 

แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกันยายน	2563	ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา	(ร่าง)	หลักสูตรความมั่นคง 

ระดับต้น	(รุ่นที่	2)	(ร่าง)	หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย	และ	(ร่าง)	หลักสูตรการฝึกอบรม 

เกี่ยวกับกฎหมายทะเล

ผลการด�าเนินงานทางวิชาการ

ผลการด�าเนินงานทางวิชาการ
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส่วนที ่ 2
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	 5)	 การเสรมิสร้างความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกบัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา	โดยทีผ่่านมา 

ได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	สมช.	กับกองบัญชาการกองทัพไทย	และ 

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมีแผนการด�าเนินงานที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและ 

สถาบันการศึกษาอื่น	ๆ 	เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

2   การด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการความมั่นคง
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง	เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานทางวิชาการ 

ท่ีเกีย่วกับความมัน่คง	ก�าหนดนโยบายวชิาการด้านความมัน่คงเพือ่สนบัสนนุการเสนอแนะยทุธศาสตร์	นโยบาย 

แผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	ให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะแนวทางการด�าเนนิงานด้านวชิาการและแนวทางการพฒันา 

องค์ความรู้ด้านความมัน่คง	ตลอดจนศกึษา	วจัิย	รวบรวม	พฒันา	ส่งเสรมิ	และเผยแพร่ข้อมลูหรอืองค์ความรู ้

เกีย่วกบัความม่ันคงแห่งชาติ	โดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการด้านความมัน่คงได้ให้ความส�าคญักบัการสร้าง 

ความตระหนกัรูถ้งึความส�าคัญของความมัน่คง	การส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรูท้างวชิาการด้านความมัน่คง 

สนับสนุนการศึกษาวิจัย	ความร่วมมือทางวิชาการ	ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการ 

ด้านความมัน่คงไปสู่ภาคส่วนต่าง	ๆ 	ของสังคม	จึงได้ก�าหนดนโยบายวชิาการด้านความมัน่คง	จ�านวน	7	ข้อ	ดงัน้ี

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง จํานวน 7 ขอ ดังนี้

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 1

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 2

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 3

01

02

03

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 707

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 606

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 5
05

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 4
04

106



นโยบายวิชาการดานความมั่นคง จํานวน 7 ขอ ดังนี้

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 1

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 2

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 3

01

02

03

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 707

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 606

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 5
05

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 4
04

โดยที่ผ่านมา	คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
กลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมัน่คง	ตามค�าสัง่คณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
ด้านความมั่นคง	ที่	1/2563	ลงวันที่	26	กันยายน	2563	โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นประธานอนุกรรมการ	เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องทางวิชาการด้านความมั่นคงน�าเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง	เสนอแนะการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของส�านักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ	เผยแพร่ความรูว้ชิาการด้านความมัน่คงแก่หน่วยงาน	สถาบันการศกึษา	ภาคเอกชน 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งให้ความเห็นต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ	ซึง่ได้มกีารประชมุเพือ่รบัทราบและร่วมพจิารณาให้ข้อคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานทางวชิาการ 
ที่ส�าคัญของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	อาทิ	ความเหมาะสมของโครงการจัดจ้างท่ีปรึกษา 
เพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	รวมทั้งแนวทางและรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง 
ระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
การจดักจิกรรมสมัมนาเชงิวชิาการมมุมองความมัน่คง	การจดัท�า	(ร่าง)	หลักสตูรความมัน่คงศกึษา	(ระดับต้น) 
รุ่นที	่2	(ร่าง)	หลักสตูรการป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้าย	(ร่าง)	หลกัสตูรการฝึกอบรมเก่ียวกบักฎหมายทะเล 
เป็นต้น

3   การด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
  ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่	25	กันยายน	2563	เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ	ได้ลงนามค�าสั่งส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่	387/2563	แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาของส�านักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการศึกษา 
หรือหลกัสูตรการศกึษาของส�านกังานฯ	ก�าหนดหลกัเกณฑ์และอนมุตัติวับคุคลทีจ่ะเข้ารบัการศกึษาในหลกัสตูร 
การศึกษาของส�านักงานฯ	และพิจารณาให้ความเห็นโครงการศึกษาวิจัยของกองภายในส�านักงานฯ
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คณะกรรมการสภาการศึกษาของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ความเหมาะสมของโครงการศกึษาวจิยัเพือ่สนบัสนนุด้านความมัน่คง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	ดังนี้

1)	 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	ในปีงบประมาณ	2563	จ�านวน	6	โครงการ
	 1.1)	 การขยายตัวของจีนในเอเชียผ่านการใช้	Soft	Power	ในมิติการศึกษา:	กรณีศึกษา 

ประเทศไทย	โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ	ศึกษาโดย	ศาสตราจารย์	ดร.สุเนตร	ชุตินทรานนท์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนงาน	โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน	2564

	 1.2)	 กระบวนการจัดการข้อมูลอาวุธปืนผิดกฎหมาย	โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ศึกษาโดย	รองศาสตราจารย์	พันต�ารวจโท	ดร.พชร	สันทัด	คณะต�ารวจศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนงาน	โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม	2564

	 1.3)	 การขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ศึกษาโดย	ดร.พงษ์พิสุทธิ์	บุษบารัตน์	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ตามแผนงาน	โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม	2564

	 1.4)	 การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	โดยกองความมั่นคงทางทะเล 
ศกึษาโดย	ดร.วรพล	มาลสขุมุ	คณะนติิศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการตามแผนงาน 
โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม	2564

	 1.5)	 การศกึษาการด�าเนนิการ	ตดิตามผล	ประเมนิผล	และปรบัปรงุระบบประเมนิผล	และปรบัปรงุ 
ระบบประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 
โดยกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	/	ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ศึกษาโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ไพบูลย์	แจ่มพงษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนงาน 
โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม	2564

	 1.6)	 การศึกษาสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ	กฎหมายระหว่างประเทศและการยกระดับ 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สากล	โดยส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ศึกษาโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ชนินท์ทิรา	ณ	ถลาง	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนงาน	มีก�าหนดเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	2564

2)	 การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	 ในปีงบประมาณ	 2564	 จ�านวน	 6	 โครงการ 
โดย	สมช.	มแีผนจดัจ้างทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยัในประเด็นด้านความม่ันคงเพือ่น�ามาสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของ	สมช.	ใน	8	เรื่อง	ได้แก่

	 2.1)	 การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.	2566	-	2570)	ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

	 2.2)	 การจ้างทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาสถานการณ์และ/หรอืภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีป่ระเทศไทย 
ต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับมือระยะ	5	ปี	ข้างหน้า	 (พ.ศ.	2566	-	2570)	ของกองความมั่นคง 
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

	 2.3)	 การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมาย 
ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	ของกองความมั่นคงทางทะเล

108



	 2.4)	 โครงการพฒันาระบบการรายงานผลการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นแผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง 
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ของกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

	 2.5)	 โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตักิารป้องกนัและปราบปราม 
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	2556	ของกองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

	 2.6)	 โครงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญส�าหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้อง 
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายของกองความมั่นคงเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามข้ามชาติ

	 2.7)	 โครงการวจิยั	กระบวนทศัน์ด้านความมัน่คงใหม่ภายใต้บรบิทความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ในประเทศไทย:	 กรณศีกึษาเปรยีบเทยีบการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 และกลุม่ชาติพนัธุใ์นพืน้ทีอ่ืน่	ๆ  
ของกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม

	 2.8)	 โครงการวจัิย	การศึกษาอตัลักษณ์ร่วมเพือ่การส่งเสรมิความมัน่คงในบรบิทความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4   การจัดประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานด้านวิชาการ
  ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาควิชาการ/ 
หน่วยงานรัฐ	โดยด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

1)	 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Security	in	a	Complex	Environment,	Critical	Thinking 
and	Strategy”	วันที่	16	-	17	มกราคม	2563	ณ	ห้องประชุมนิวยอร์ก	โรงแรมคอนราด	กรุงเทพฯ 
โดยสถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมศ.สมช.)	ร่วมกับ	Daniel	K.	 Inouye 
Asia-Pacific	Center	 for	Security	Studies	 (DKI	APCSS)	ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านเอเชยี	-	แปซิฟิก	ของกระทรวงกลาโหม	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ	เพือ่พฒันา 
และถ่ายทอดความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่บุคลากรของ	สมช.	และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การท�างานร่วมกับ	สมช.	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	โดยเฉพาะการฝึกคิดวิเคราะห ์
และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงแบบองค์รวม	โดยใช้เทคนิควิธีอนาคตศึกษา	(Foresight	Study) 
แบบ	Horizontal	Scanning	ของ	DKI	APCSS

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Security in a Complex Environment,
Critical Thinking and Strategy”
ระหว่าง สมศ.สมช. กับ DKI APCSS
วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนิวยอร์ก
โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
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2)	 การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“Strategic	Foresight	on	Security	in	ASEAN”	เมือ่วนัที ่

27	มกราคม	2563	ณ	โรงแรมรอยลั	ปริน๊เซส	หลานหลวง	กรงุเทพฯ	เพือ่ระดมความคดิเหน็ร่วมกนัเก่ียวกบั 

ประเด็นความมั่นคงในอาเซียนและบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่ออนุภาคลุ่มน�้าโขงส�าหรับจัดท�าเป็นข้อมูล 

ด้านความมั่นคงให้ส�านักภายในส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 ใช้ประโยชน์ประกอบการจัดท�า 

นโยบาย	แผน	และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

3)	 การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความม่ันคง	ประจ�าปี	2564	จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก	เรื่อง 

มุมมองความมั่นคงภายใต้โลกหลังโควิด	-	19	โดยการสัมมนาฯ	ครั้งที่	1	จัดขึ้นเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564 

ณ	ห้องบอลรูมบี	ชั้น	6	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์)	เป็นประธานการสัมมนาฯ	จัดภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง	“การโยกย้ายถ่ินฐาน 

แรงงานข้ามชาติ	และโควิด	-	19”	(The	1st	AFSP	2021:	Migration,	Migrant	Worker	and	COVID	-	19) 

เพื่อหารือ	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาควิชาการ	ทั้งนี้	 มีการแบ่งการอภิปรายออกเป็น	 2	ประเด็น	 คือ	 1)	 แนวคิดและพัฒนาการการโยกย้าย 

ถิ่นฐาน	:	พลวัตรความท้าทายภายใต้สถานการณ์โควิด	-	19	และ	2)	แนวทางการจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน 

และแรงงานข้ามชาติในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	โดยมีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิชาการอิสระ	ผู้แทนส่วนราชการ	และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	(IOM) 

ประจ�าประเทศไทย	ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้	แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

ประกอบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ	โดยในระยะต่อไปมีก�าหนดจัดการสัมมนาฯ	ห้วงเดือนสิงหาคม 

-	กนัยายน	2564	ภายใต้หวัข้อ	“เทคโนโลยแีละความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์”	และ	“ความมัน่คงทางอาหาร” 

(Food	Security)	ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมอืระหว่าง	สมศ.	และหน่วยภายใน	สมช.	 ร่วมกับเครอืข่าย 

นักวิชาการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา	และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง
ประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 1
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5   การจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  ด้านความมั่นคง

สถาบนัความมัน่คงศกึษา	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมศ.สมช.)	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ ์

การท�างานด้านความมัน่คงให้กบับคุลากร	จงึได้จดัหลกัสตูรความมัน่คงศกึษา	(ระดบัต้น)	รุน่ที	่1	เพือ่เสรมิสร้าง 

องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานด้านความมั่นคง	โดยมีผู้เข้าร่วม	คือ	ข้าราชการของ 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่บรรจุใหม่และที่ปฏิบัติงานไม่เกิน	3	ปี	โดยมีเนื้อหา	อาทิ	1)	โครงสร้าง 

การจัดหน่วยและบทบาทของส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	2)	ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติ	และ 

แผนความมั่นคงเฉพาะเร่ืองที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ	3)	การประเมินสถานการณ ์

ด้านความมัน่คง	โดยใช้เคร่ืองมือ	Security	Lab,	PMESIIL-PT	Analysis	และ	Policy	Lab	และ	4)	การจัดท�า 

รายงานกลุ่มกรณีศึกษา	จ�านวน	3	เรื่อง	คือ	(1)	แผนเตรียมพร้อมด้านโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง	(Pandemic) 

(2)	แผนการสร้างการรบัรูแ้ละประชาสมัพนัธ์งานความมัน่คงและบทบาทของ	สมช.	ต่อสาธารณชนในภาวะปกติ 

และไม่ปกติ	และ	(3)	แผนการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านความมั่นคงในสถานศึกษาทุกระดับ	ทั้งนี้	ปัจจุบัน 

สถาบันฯ	ได้ก�าหนดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2	ในห้วงเดือนมิถุนายน	2564

การฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา
(ระดับต้น) รุ่นที่ 1
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6   การศึกษา พฒันา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมลูหรอืองค์ความรูท้ีเ่ก่ียวกบัความมัน่คง 
  แห่งชาต ิสถาบันความมัน่คงศึกษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมศ.สมช.)

ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ	ได้จัดท�า	“วารสารมุมมอง 

ความมั่นคง	(ราย	4	เดือน)”	เพื่อมุ่งหมายให้เป็นชุดข้อมูลด้านความมั่นคงที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงในมิติต่าง	ๆ 	โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีของ 

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	ร่วมกนัน�าความรู	้งานวจัิย	การฝึกศกึษาอบรม	รวมท้ังประสบการณ์การท�างาน 

มาถ่ายทอดเป็นบทความเชงิวชิาการลงสูว่ารสารมมุมองความมัน่คง	โดยแจกจ่ายให้กบัหน่วยงานความมัน่คง 

หน่วยงานภาควิชาการ	สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ 	ใช้ประโยชน์	รวมทั้งเผยแพร่วารสารฯ 

บนเวบ็ไซต์ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่ให้สะดวกแก่การเข้าถงึและการสบืค้นข้อมลูส�าหรบัประชาชน 

ที่มีความสนใจ	ทั้งนี้	ด�าเนินการรวมทั้งสิ้น	5	ฉบับ	ดังนี้

 เพื่อเยี่ยมชม
 วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2
 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

2 3 4

 เพื่อเยี่ยมชม
 วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 3
 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)

2 3 4
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 เพื่อเยี่ยมชม
 วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 4
 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563)

2 3 4

 เพื่อเยี่ยมชม
 วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 5
 (เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

2 3 4

 เพื่อเยี่ยมชม
 วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 6
 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564)

2 3 4
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7   การส่งเสรมิและจดัท�าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั/หน่วยงานทางวชิาการ
  ทัง้ในและต่างประเทศ

1)	 การจดัท�าบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	กบัส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูท้างวชิาการ 

ด้านความมั่นคง	รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร	ตลอดจนสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัย 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคง	และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน 

ร่วมกัน	เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงแก่นักศึกษา	ทั้งนี้	ได้มีการลงนาม 

บันทึกความเข้าใจฯ	ระหว่างสองฝ่ายแล้ว	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2563

2)	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย	เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรระหว่าง 

สองหน่วยงาน	ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ	เช่น	หลักสูตรการฝึกอบรมฝึกศึกษา 

การสัมมนาเชิงวิชาการ	การศึกษาวิจัย	และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างกัน 

ทั้งน้ี	ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ	ระหว่างสองฝ่ายแล้ว	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

(พลเอก	ณัฐพล	นาคพาณิชย์)	และผู้บัญชาการทหารสูงสุด	(พลเอก	เฉลิมพล	ศรีสวัสดิ์)	ลงนามเมื่อวันที ่

19	กุมภาพันธ์	2564	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ทั้งน้ี	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	-	2565	ได้หารือแนวทางด�าเนินงานทางวิชาการร่วมกัน 

ดงันี	้1)	การประชมุสมัมนาเชงิวชิาการ	การจัดประชมุเชิงปฏบัิตกิาร	(workshop)	ในประเดน็ด้านความมัน่คง 

ทีส่�าคัญและทนัต่อบรบิทโลกในปัจจุบัน	2)	การแลกเปลีย่น	เผยแพร่	และการสร้างองค์ความรูด้้านความม่ันคง 

ร่วมกัน	อาทิ	การแลกเปลี่ยนวิทยากร	การจัดท�าบทความในวารสารวิชาการ	การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	ที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น	และ	3)	ความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ 

ภายในประเทศ	โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการด้านความมั่นคงในสถาบันวิชาการระดับอุดมศึกษา 

และความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ	 อาทิ	 The	Daniel	 K.	 Inouye	 Asia-Pacific	 Center 

for	Security	Studies	(DKI	APCSS)

3)	 การพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรอบรมวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก/สถาบัน 

ทางวิชาการ/ภาคเอกชน	ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	สถาบนัการศกึษา	The	Daniel	K.	Inouye 

Asia-Pacific	 Center	 for	 Security	 Studies	 (DKI	 APCSS),	 Geneva	 Centre	 for	 Security	 Policy 

(GCSP),	หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา,	หน่วยงานของสมาพันธรัฐสวิส	และหน่วยงานของสหพันธรัฐรัสเซีย 

ทัง้น้ี	ได้มกีารจดัท�าฐานข้อมลูหน่วยงานและประวติับคุลากร	เพือ่พจิารณาความเหมาะสมและกระจายโอกาส 

ให้แก่บุคลากรของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	อย่างเป็นระบบ	ต่อเนื่อง	และทั่วถึง

4)	 การสนับสนนุวทิยากรอภปิราย/เสวนา/บรรยายแก่หน่วยงานส่วนราชการ	และสถาบนัวชิาการต่าง	ๆ  

รวมทั้งสิ้น	112	ครั้ง	ประกอบด้วย	1)	การบรรยายโดยผู้บริหารส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	(สมช.) 

จ�านวน	68	ครั้ง	และ	2)	การบรรยายโดยผู้แทนจากกอง/กลุ่มงานต่าง	ๆ 	จ�านวน	44	ครั้ง

8   การสนับสนุนการจัดท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นชุดข้อมูลความมั่นคง
  องค์ความรู้ความมั่นคง ตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดท�านโยบาย/แผน/แนวทาง
  ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โดยจัดตั้งกลไกท่ีส�าคัญเพื่อพิจารณากลั่นกรองงานวิชาการด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพและ 

ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	อันได้แก่	1)	คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง 

เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง	และ	2)	คณะกรรมการสภาการศึกษาของส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ซึ่งที่ผ่านมาได้พิจารณา	กลั่นกรอง	และให้ความเห็นแล้วรวมทั้งสิ้น	7	โครงการ
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บทบาทของ สมช. ในฐานะศูนย์ปฏิบติัการศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ - 19 (ศบค.)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด	-	19	ทั้งในระดับโลก	ภูมิภาค	และภายในประเทศ	ส�านักงาน 

สภาความมัน่คงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีให้ข้อเสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	(สภา	มช.)	หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และการอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ	ตลอดจนอ�านวยการและประสานการปฏิบัติงานใดท่ีเก่ียวข้องระหว่าง 

ภารกจิด้านความมัน่คง	ได้ให้ความส�าคัญกบัประเด็นปัญหาดงักล่าว	และได้มวีเิคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ 

ทีจ่ะทวคีวามรนุแรงขึน้อย่างรวดเรว็	ซึง่จะกระทบต่อความปลอดภยัในชวีติของประชาชนในมติด้ิานความมัน่คง 

ที่ประกอบกับการประเมินขีดความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคฯ	เมื่อสถานการณ ์

เข้าสู่ภาวะวิกฤตจึงได้เสนอแนะนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	เนื่องจาก 

“การใช้กฎหมายปกติอาจไม่เพียงพอต่อการบริหาร	และการใช้อ�านาจตัดสินใจทางบริหารควรเป็นรูปแบบ 

รวมศูนย์อ�านาจที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น”

เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2563	รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19	นายกรฐัมนตรไีด้มคี�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกับการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

โดยการออกข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

พ.ศ.	2548	ในการก�าหนดมาตรการป้องกนัโรคตามทีท่างราชการก�าหนดเพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาด 

ของโรคโควดิ	-	19	และค�าสัง่ทางการบรหิารทีส่�าคญั	อาทิ	ค�าสัง่นายกรฐัมนตร	ีท่ี	6/2563	เรือ่ง	การจัดโครงสร้าง 

ของศูนย์บรหิารสถานการณ์โควดิ	-	19	(ศบค.)	ที	่12/2563	และท่ี	17/2563	เรือ่ง	การจัดโครงสร้างของ	ศบค. 

เพ่ิมเติม	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการ	ศบค.	ประกอบกับได้ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

ภายใต้	ศบค.	โดยส่วนที	่สมช.	รบัผดิชอบคอื	ศนูย์ปฏบิตักิาร	ศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ	-	19	(ศปก.ศบค.) 

ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อ�านวยการ	ศปก.ศบค.	โดยมีหน้าที่อ�านาจ	ดังนี้

ผลการด�าเนนิงานตามภารกิจที ่สมช. ได้รับมอบหมายเป็นกรณพีเิศษ

ส่วนที ่ 2

116



1 	 ปฏิบัติการขับเคลื่อน	เร่งรัด	และติดตาม 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการรับและปฏิบัติตาม 

นโยบาย	แนวทาง	หลกัเกณฑ์	และมาตรการท่ีรัฐบาล 

หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19	ก�าหนด 

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบรรลุผลส�าเร็จ

2 	 กลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการด�าเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19
3 	 บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่าง	ๆ 	ภายในศูนย์บริหารสถานการณ ์

โควิด	-	19	และประสานกับหน่วยงานของรัฐ	เอกชน	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประโยชน์ในรูปแบบ 

การด�าเนินการของ	ศปก.ศบค.	และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19

สมช.	ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ	ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19	(ศปก.ศบค.)	ท�าหน้าท่ีประเมิน 

และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดในมติคิวามมัน่คงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้	โดยการยึดปัจจัยการวิเคราะห์จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อในรอบ	14	วัน 

ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วย	การด�ารงซ่ึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม 

ทั้งประเทศ	และผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนผ่านการประชุม 

แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องในการแพร่ระบาดของโรคฯ	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการผ่อนคลาย 

มาตรการต่าง	ๆ 	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนทั้งในภาพรวมของประเทศและบางพื้นที ่

ซ่ึงมสีาระส�าคญัตัง้แต่เริม่ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร	เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด	-	19	และได้มคี�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการออกข้อก�าหนดออกตามความ 

ในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ในการก�าหนด 

มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19 

ฉบับที่	1	-	18	โดยมีสาระส�าคัญโดยสังเขป	ดังนี้
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 ฉบับที่ 1 	 (ออกเม่ือวันท่ี	25	มีนาคม	2563)	ได้ก�าหนดให้มีการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 

การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค	เช่น	สนามมวย	สนามกีฬา	ผับและสถานบริการ	การปิดช่องทางเข้ามา 

ในราชอาณาจกัร	การห้ามกกัตุนสนิค้า	การห้ามการชุมนมุ	ห้ามการเสนอข่าวท่ีเป็นเท็จและอาจท�าให้ประชาชน 

เกิดความหวาดกลัว

 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4  (ออกเมือ่วนัที	่2	เมษายน	2563	วนัที	่10	เมษายน	2563 

และวันที่	29	เมษายน	2563)	 ได้ก�าหนดการห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน 

ระหว่างเวลา	22.00	น.	ถึง	04.00	น.	ของวันรุ่งขึ้น	เว้นแต่บุคคลที่มีความจ�าเป็นตามที่รัฐได้ก�าหนด

 ฉบับที่ 5 	 (ออกเมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2563)	ได้ก�าหนดข้อจ�ากัดการด�าเนินการหรือ 

การท�ากิจกรรมบางอย่างตามพระราชก�าหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การห้ามใช้อาคารและ 

สถานที่ของสถานศึกษา	ผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพ่ือการข้ึนลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและเงื่อนเวลาที่ผู ้มีอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศก�าหนด	การปฏิบัติศาสนกิจ 

หรือศาสนพิธีในวันส�าคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม	ณ	ศาสนสถานใด	ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ 

และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น	และให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง 

ข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด	เว้นแต่มีความจ�าเป็น	ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนด

 ฉบับที่ 6 	 (ออกเม่ือวันที่	1	พฤษภาคม	2563)	ได้ก�าหนดการผ่อนคลายให้ด�าเนินการ 

หรือท�ากิจกรรมบางอย่างได้	 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท�ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 

และการด�าเนินชีวิต	ตลอดจนด้านการออกก�าลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพ

 ฉบับที่ 7 	 (ออกเม่ือวันที่	15	พฤษภาคม	2563)	 ได้ก�าหนดห้ามออกนอกเคหสถาน 

เวลา	23.00	น.	ถึงเวลา	04.00	น.	ของวันรุ่งขึ้น	และก�าหนดมาตรการผ่อนคลายระยะที่	3	ของแต่ละกิจการ/ 

กิจกรรม	เช่น	การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและการผ่อนคลาย 

ให้ด�าเนนิการหรอืท�ากิจกรรมบางอย่างได้	เช่น	การเปิดศนูย์การค้า	ห้างสรรพสนิค้าฯ	ได้บางส่วน	การอนุญาต 

ให้ถ่ายท�าภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้ไม่เกิน	50	คน	เป็นต้น

 ฉบับที่ 8 	 (ออกเมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2563)	 ได้ก�าหนดให้มีการยกเว้นหรือผ่อนคลาย 

ให้สามารถด�าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิก	สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล�าปาง	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2563 

ตามพระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัล�าปางเขตเลอืกตัง้ท่ี	4	แทนต�าแหน่งท่ีว่าง

 ฉบับที่ 9 	 (ออกเมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2563)	ได้มีการปรับระยะเวลาการห้ามออก 

นอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา	23.00	น.	ถึงเวลา	03.00	น.	ของวันรุ่งขึ้นและการผ่อนคลายให้ด�าเนินการ 

หรอืท�ากจิกรรมบางอย่างได้	 อาท	ิ กจิกรรมด้านเศรษฐกจิและการด�าเนนิชีวติ	 กจิกรรมด้านการออกก�าลงักาย 

การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ	 และการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	 ตลอดจนการก�าหนด 

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนดและการจัดระเบียบกิจการ/กิจกรรม 

โดยให้ผูว่้าราชการจงัหวัด/ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	ยดึถือแนวทางตามมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรฐานกลาง 

ในการส่ังเปิดหรอืปิดกจิการ/กจิกรรม	 เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเจ้าของกจิการได้ปรบัปรุงการด�าเนนิการ 

ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�าหนด
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 ฉบับที่ 10 	 (ออกเม่ือวันที่	12	มิถุนายน	2563)	ก�าหนดให้มีการยกเลิกการห้ามออก 
นอกเคหสถาน	ตั้งแต่เวลา	23.00	น.	ของวันที่	14	มิถุนายน	2563	เป็นต้นไป	และการก�าหนดมาตรการ 
ผ่อนคลายระยะที่	4	ของแต่ละกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม	เช่น	การอนุญาตให้มีการแข่งขันและถ่ายทอด 
โทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้	 แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนาม	 ทั้งนี้	 รัฐบาลยังคงใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง 
เข้าราชอาณาจักร	ทั้งทางบก/น�้า/อากาศ	ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
และให้คงการด�าเนินการเกี่ยวกับการกักกันโรคในสถานที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

 ฉบับที่ 11 	 (ออกเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2563)	ก�าหนดมาตรการผ่อนคลายตามข้อก�าหนด 
เป็นระยะที่	5	ของแต่ละกิจกรรม/กิจการเพิ่มเติม	เพื่อให้ประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตได้ตามฐาน 
วิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	 เช่น	การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสถาบันการศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา	ณ	ศาสนสถาน	การผ่อนผัน 
การใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า	ทั้งนี้	ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ตามที่ทางราชการก�าหนด

 ฉบับที่ 12 	 (ออกเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2563)	ก�าหนดให้มีการยกเลิกกรณีการปิดช่องทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรของข้อก�าหนด	(ฉบบัท่ี	1)	และก�าหนดมาตรการในการจดัการและคดักรองเพือ่แยกกกั 
กักกัน	หรือคุมไว้สังเกตส�าหรับประเภทผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

 ฉบับที่ 13 	 (ออกเมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2563)	 ก�าหนดให้มีการยกเลิกการห้ามกิจกรรม 
การรวมกลุ่ม	โดยอนุญาตให้มีการชุมนุมซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญสามารถกระท�าได้	การผ่อนคลาย 
มาตรการโดยให้เปิดด�าเนนิการสถานทีแ่ละกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพิม่เตมิ	อาท	ิการถ่ายท�ารายการโทรทศัน์ของคนไทย 
และคนต่างชาติ	การอนุญาตให้เปิดบ้านลม	บ้านบอล	สนามชนโค	สนามชนไก่	สนามกัดปลา	รวมทั้ง 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนด	(ฉบับที่	12)	ให้ครอบคลุมประเภทผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น

 ฉบับที่ 14 	 (ออกเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2563)	ก�าหนดให้มีค�าสั่งอนุญาตเปิดสถานที่	กิจการ 
และกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ดังน้ี	การเปิดโรงเรียน	สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัย	 โรงเรียนหรือสถาบัน 
การจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งอนุญาตให้มีผู้เข้าชมในสนามแข่งขันได้

 ฉบับที่ 15 	 (ออกเมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 2563)	 ก�าหนดให้กระชับและยกระดับมาตรการ 
เพือ่เข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมิให้เกดิการแพร่ระบาดในวงกว้าง	ดงันี	้การห้ามประชาชนใช้	เข้าไป 
หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค	การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค	การห้ามชุมนุม	มาตรการเฝ้าระวัง 
ตรวจและคัดกรองส�าหรับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 ฉบับที่ 16 	 (ออกเมื่อวันท่ี	3	มกราคม	2564)	ก�าหนดมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ ์
แพร่ระบาดโรคโควิด	-	19	ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด	จ�านวน	28	จังหวัด	รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาด 
ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงจงัหวดัดงักล่าว	ดงันี	้การห้ามใช้อาคารหรอืสถานทีข่องโรงเรยีนและสถานศกึษาเพือ่จัดกจิกรรม 
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	การห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค	การผ่อนคลาย 
ให้ด�าเนินการหรือท�ากิจกรรมบางอย่างได้	 เช่น	การเปิดศูนย์การค้า	ห้างสรรพสินค้าได้บางส่วน 
โดยให้ผูว่้าราชการจงัหวัด/ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	ยดึถือแนวทางตามมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรฐานกลาง 
ในการสัง่เปิดหรอืปิดกจิการ/กจิกรรม	เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเจ้าของกจิการได้ปรบัปรุงการด�าเนนิการ 
ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกนัโรคตามทีร่าชการก�าหนด	รวมท้ังการตรวจคดักรองการเดนิทางข้ามจงัหวดั
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 ฉบับที่ 17 	 (ออกเมื่อวันท่ี	6	มกราคม	2564)	ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ 

การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค	ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

(1)	 การรักษาระยะห่าง	การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	การล้างมือ	การตรวจวัดอุณหภูมิ 

ร่างกาย	รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน	“หมอชนะ”	ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ”

(2)	 การตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าออกพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 

ได้แก่	จังหวัดจันทบุรี	จังหวัดชลบุรี	จังหวัดตราด	จังหวัดระยอง	และจังหวัดสมุทรสาคร	โดยให้ตั้งจุดตรวจ 

หรอืจดุสกดัเพือ่คดักรองการเดนิทางเข้าออกพ้ืนทีอ่ย่างเข้มข้น	และให้ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ	ตดิตัง้และ 

ใช้ระบบแอปพลเิคชนั	“หมอชนะ”	ส�าหรับบคุคลทีป่ระสงค์จะเดนิทางออกนอกพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด 

ต้องแสดงเหตุผลความจ�าเป็น	โดยแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น	ๆ 	ควบคู่กับเอกสาร 

รับรองความจ�าเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่	เว้นแต่เป็นบุคคลซ่ึงได้รับยกเว้น	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่	ศบค.มท.ก�าหนด

(3)	 การปราบปรามและลงโทษผู้กระท�าผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคอย่างจริงจัง 

อาทิ	การก�าชบัให้เจ้าหน้าทีเ่ร่งตรวจสอบเพือ่น�าตวัผูก้ระท�าความผดิมาด�าเนนิการลงโทษตามข้ันตอนของกฎหมาย 

การแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ก�ากบัดูแลการด�าเนนิการและเสนอมาตรการป้องกนัมใิห้เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 

ขึน้อกี	การให้	ศปม.	หน่วยงานความมัน่คง	และเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบ	ปฏบัิตกิารกวดขัน	สอดส่องและเฝ้าระวงั 

เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	รวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน	หากพบเห็นการกระท�าหรือการปล่อยปละละเว้น 

การกระท�า	ซึง่เป็นความผดิตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตท่ีุท�าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรนุแรง 

โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19	ท�าเนียบรัฐบาล	รวมท้ัง 

มีบทลงโทษส�าหรับผู ้ฝ ่าฝืนข้อก�าหนดออกตามมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	2548	ย่อมมคีวามผดิ	และต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสองปี	หรอืปรบัไม่เกินสีห่มืน่บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 รวมทั้งในกรณีผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

ควบคมุโรคตดิต่อท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชือ้โรคแพร่ออกไป	อาจเข้าข่าย 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ.	2558

 ฉบับที่ 18 	 (ออกเมื่อวันที่	29	มกราคม	2564)	ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ 

การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	มาตรการการผ่อนคลาย 

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด	-	19	ในระยะท่ีผ่านมา	ศบค.	ได้มีการผ่อนคลายหรือ 

กระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่	กิจการ	หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ ์

โดยให้ความส�าคัญกับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสาระส�าคัญ	ดังนี้
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(1)	 การก�าหนดพื้นที่สถานการณ์	โดยก�าหนดเป็นระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช ้

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ	ดังนี้	(1.1)	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	ให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

เป็นพ้ืนทีส่ถานการณ์ทีก่�าหนด	(1.2)	พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ	ให้พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	จงัหวดันนทบรีุ	จงัหวดัปทมุธานี 

และจังหวัดสมุทรปราการ	และ	(1.3)	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	และพื้นที่เฝ้าระวัง	ให้ศูนย์ปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณสุข	ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	-	19	กระทรวงมหาดไทย 

พิจารณาประเมินสถานการณ์และจัดกลุ่มจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์	 ทั้งนี้	 หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที ่

จะต้องปฏบิตัติามมาตรการควบคุมแบบบรูณาการทีจ่�าเป็นส�าหรบัแต่ละพืน้ท่ี	ให้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	แล้วแต่กรณี	สามารถเสนอต่อ	ศปก.ศบค.	เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ให้มีการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในระดับเขตอ�าเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้

(2)	 การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา	ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 

ทกุประเภท	ยกเว้นทีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด	สามารถใช้อาคารหรอืสถานท่ีเพ่ือการจัดการเรยีน 

การสอน	การสอบ	การฝึกอบรม	หรือการท�ากิจกรรมใด	ๆ 	 ได้ตามความเหมาะสมและมาตรการป้องกันโรค 

ที่ทางราชการก�าหนด	ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คง 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2562	-	2565	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	และนโยบายของ 

นายกรัฐมนตรี	โดยมีกลไกการด�าเนินงาน	3	ระดับ	ได้แก่	1)	คณะกรรมการอ�านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	มีนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	2)	คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้

มีหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นประธาน	และ	3)	คณะประสานงานระดับพื้นที ่

มีแม่ทัพภาคที่	4	เป็นประธาน	ทั้งนี้	นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเฉพาะที่ส�าคัญ	คือ	(1)	ให้น�ากลุ่ม	BRN 

เข้าสู่กระบวนการการพูดคุยฯ	และ	(2)	จ�ากัดขอบเขตการท�าหน้าที่ของผู้อ�านวยความสะดวกให้เหมาะสม

121



ในห้วงปี	พ.ศ.	2563	ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	(Covid	-	19) 

คณะพูดคุยฯ	ได้พบปะกับกลุ่ม	BRN	เต็มคณะ	จ�านวน	2	ครั้ง	ณ	มาเลเซีย	(ห้วงเดือนมกราคม	และ 

เดอืนมนีาคม	2563)	โดยทัง้สองฝ่ายมคีวามเหน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	ในประเดน็กรอบแนวทางการพดูคยุฯ 

นอกจากนี	้ยงัได้มกีารพบปะในระดบัเจ้าหน้าที	่และมกีารประสานงานร่วมกนัในหลายโอกาส	ส่งผลให้ท้ัง	2	ฝ่าย 

เกิดความเชือ่ถอืระหว่างกนัมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ คณะพดูคยุฯได้ประสานงานกบักองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง 

ภายใน	ภาค	4	ส่วนหน้า	(กอ.รมน.	ภาค	4	สน.)	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โดยการลงพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพบปะและชี้แจงท�าความเข้าใจต่อภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 

อย่างสม�่าเสมอ

ในห้วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ต้ังแต่เดือนเมษายน	2564 

จนถงึปัจจบัุน	ทีท่�าให้เกดิข้อจ�ากดัในการเดนิทางไปพูดคุยกบักลุม่ผูเ้ห็นต่าง	สล.คพส.	ได้ด�าเนนิการเพ่ือ 

สนบัสนนุกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสุิขฯ	ท่ีส�าคญั	โดยเน้นการสร้างการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในสงัคม 

เพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องกบักระบวนการพูดคุยเพ่ือสนัติสขุจังหวดัชายแดนภาคใต้	ได้แก่

1 	 การขบัเคลือ่นกระบวนการพูดคุยเพือ่สนัติสุข	 จชต.	 ได้มีการน�าร่องในการลดความรนุแรงในพืน้ท่ี 

รวมถึงต้ังแต่เดือนมกราคม	2564	เป็นต้นมา	มีการหารือเก่ียวกับประเด็นด้านสารัตถะกับกลุ่มผู้เห็นต่าง 

อย่างต่อเนือ่งทกุเดอืน	โดยใช้การหารอืผ่านช่องทางออนไลน์	(Video	Call)	เนือ่งจากข้อจ�ากัดด้านการเดินทาง 

จากภาวะการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท้ังนีค้าดว่าภายในไตรมาสท่ี	4	ของปี	2564 

คณะพดูคยุเพือ่สนัตสิขุฯ	จะสามารถเดินทางเพือ่ไปพูดคยุกับกลุม่ผูเ้ห็นต่างได้	ภายหลงัสถานการณ์การระบาด 

ของ	COVID-19	สิ้นสุดลงแล้ว

2  สล.คพส.	 ได ้มีการปรับแนวทางในการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป็นการด�าเนินการทางลับที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ความเชื่อมั่น	 และโน้มน้าวกลุ่มที่เข้าถึงยาก 

และใช้ความรุนแรง	 ให้มีความสมัครใจเข้าร่วมการพบปะหารือกับผู้แทนของรัฐบาล	 เพื่อร่วมกันหาทางออก 

จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	นอกจากนี้	ได้มีการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ใช้ความรุนแรง 

และไม่ใช้ความรุนแรง	ได้ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่าง	ๆ 	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ 

ร่วมกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	และออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

3  สล.คพส.	 ได้ให้ความส�าคญักบัการเข้ามามีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่	 ในการร่วมกัน 

แก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้และการขบัเคลือ่นกระบวนการพดูคยุฯ	รวมทัง้การเปิดพืน้ทีท่างการเมอืง 

ให้ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัย	ผ่านกลไก 

คณะประสานงานระดับพื้นที่	(สล.3)	เพื่อให้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเอา 

ความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง	รวมถึงการสร้าง 

การมส่ีวนร่วมของประชาคมต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้มีส่วนสนบัสนนุกระบวนการพดูคยุฯ 

และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลอย่างสร้างสรรค์	โดยพัฒนาความเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือ 

และชี้ความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยตามความเป็นจริง
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4  การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษา	วิเคราะห์และพิจารณาประเด็นสารัตถะเพื่อสนับสนุน 

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ	ประกอบด้วย	คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ	สมช.	กต.	ยธ.	สขช.	ตร.	กอ.รมน.	กอ.รมน.ภาค	4	สน.	เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางข้อเสนอประเด็น 

ด้านสารตัถะของกลุม่ขบวนการ	 ในการปรบัใช้กบัการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอย่างเหมาะสม 

และเป็นการเตรียมความส�าหรับการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาในระยะต่อไป

5  การสนับสนุนการด�าเนินโครงการสานพลังชุมชนคืนคนสู่ถิ่น	โดยธนาคารโลกและมูลนิธิ 

ฮิลาลอะห์มัร	โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนกระบวนการกลับคืนสู่ชุมชนของอดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 

ทีพ้่นคดแีล้ว	 เพือ่ให้สามารถกลบัมาใช้ชวีติในสังคมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 ผ่านการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงมีกลไกคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ	ประสานและอ�านวยการ	โดยโครงการฯ	นี้	ธนาคารโลก 

ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐเสมอมา	อาทิ	สมช.	กต.	รง.	ยธ.	มท.	สธ.	กอ.รมน. 

กอ.รมน.ภาค	4	สน.	 เพื่อประสานการด�าเนินงานในขั้นตอนต่าง	ๆ 	ของโครงการ	 ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 

ภายในโครงการ	 ปัจจบุนัโครงการฯ	 ได้ด�าเนนิการคดัเลือกและเกบ็ข้อมลูของผูไ้ด้รบัประโยชน์จากโครงการฯ 

(Individual	Project	Beneficiary	:	IPBs)	ครบ	200	คน	และด�าเนนิการจดัท�าแผนการเสรมิสร้างอาชพี 

แก่กลุ ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว	โดยมีผู ้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากธนาคารโลกและหน่วยงานภาครัฐ 

ร่วมให้ค�าแนะน�า	การด�าเนินงานจะเร่ิมส�ารวจจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	และความเป็นไปได ้

ของการประกอบอาชพี	ทัง้น้ี	เจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ	มกีารประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการช่วยสนบัสนนุ 

กลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ปศุสัตว์อ�าเภอ	เกษตรอ�าเภอ	พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด	เป็นต้น	และการสนับสนุน 

งานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในระดับหมู ่บ้าน	จะเน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรู ้สึกเป็นเจ้าของ 

ของคนในชมุชน	เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนและกลุม่เป้าหมายกับคนในชุมชน	รวมท้ังเพือ่ตอบสนอง 

ปัญหาและความต้องการของชมุชน	โดยด�าเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยกิจกรรมในระดับชมุชน 

จะประกอบด้วยการส่งเสรมิอาชีพ	การอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	กจิกรรมทางศาสนา	วฒันธรรม 

ภูมิปัญญา	การศึกษา	และกีฬา	ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมในระดับชุมชนได้รับผลตอบรับท่ีดีเป็นอย่างมาก 

จากประชาชนในพื้นที่

6  กิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ	“สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน”	เพื่อเป็น 

การแสดงออกให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสันติสุขในพื้นที่	จชต. 

โดยการประกวดได้รับความสนใจจากนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จากทั่วประเทศ	ทั้งนี้	มีผลงานเรียงความ 

ทีส่่งเข้าประกวดทัง้สิน้	336	คน	ประกอบด้วยระดบัชัน้ประถมศกึษา	มธัยมศกึษาตอนต้น	มธัยมศกึษาตอนปลาย 

และอุดมศึกษา	โดยผู้ชนะในแต่ละระดับชั้น	มีผู้ชนะ	3	คน	ผลจากการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ 

เป็นการสร้างการรับรู้แก่เยาวชนและสังคมส่วนรวม	รวมท้ังการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลผ่านการเขียนเรียงความ
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7  การเสวนาในหัวข ้อ	“นานาทัศนะสันติสุขชายแดนใต้	 โอกาสและความท้าทาย” 

ณ	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่ โดยมผีูเ้สวนา	8	ท่าน	ท่ีเป็นตวัแทน 

องค์กรพฒันาเอกชน	ภาคประชาสงัคม	ภาควชิาการ	ภาคเอกชน	เพือ่ถกแถลง	สร้างองค์ความรู	้และอภปิราย 

และเสนอแนะแนวทางการด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ในประเด็นต่าง	ๆ  

อาท	ิ ความท้าทายท่ีส�าคัญในการพูดคุยฯ	 การอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการพดูคยุ 

สถานการณ์ทางการเมอืงในปัจจบุนัทีเ่ป็นปัจจัยสะท้อนความต้องการของคนรุน่ใหม่	การแก้ไขปัญหา	การศกึษา 

ศาสนา	และความยุติธรรม	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8  สล.คพส.	ได้ด�าเนนิการการสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องและพัฒนาศักยภาพเกีย่วกับกระบวนการ 

พดูคยุเพือ่สนัตสิขุและการแก้ไขความขัดแย้งแก่เจ้าหน้าทีฝ่่ายรฐั	เพือ่ส่งเสรมิแนวทางการแสวงหาทางออก 

จากความขดัแย้งโดยสนัตวิิธเีพือ่สนบัสนนุงานความมัน่คง	และพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีร่ฐัในการด�าเนนิการ 

สนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ	ผ่านการอบรมและสัมมนา	ได้แก่

	 8.1	 ผลการประชุมเชิงปฏบัิตกิารถอดบทเรียนมาตรการลดการเผชญิหน้าและยติุความรุนแรง 

เพื่อรองรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในบริบทของต่างประเทศ	 ระหว่างวันที่	 21	-	24	 ธันวาคม	 2563 

ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ในการประชุมฯ	ดังกล่าว	พลจัตวา	Ian	Rigden	ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเดน็การสร้างบรรยากาศลดการเผชญิหน้า	การยตุคิวามรนุแรง	และกระบวนการหยดุยงิ	ในพืน้ท่ีความขัดแย้ง 

ต่างๆ	ทั่วโลก	อาทิ	ไอร์แลนด์เหนือ	ศรีลังกา	เนปาล	นอกจากนี้	ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมท�ากิจกรรมจ�าลอง 

สถานการณ์กระบวนการพูดคุยในประเทศสมมุติ	 ถือเป็นบทเรียนท่ีได้รับเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ	จะน�าบทเรียนที่ได้รับมาปรับใช้กับบริบทภายในประเทศต่อไป

	 8.2	 การประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่ประเมนิสถานการณ์เชงิลกึทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการพดูคยุ 

เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระหว่างวันที่	31	สิงหาคม	-	2	กันยายน	2563	ณ	จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ	เข้าร่วมการประชุม	และพิจารณา 

ประเดน็ต่าง	ๆ 	เพือ่ระดมสมองในการวเิคราะห์	เช่น	สถานะของกระบวนการพูดคยุสนัตสิขุในนโยบายของรฐับาล 

การเมอืงมาเลเซยีต่อสถานการณ์จังหวดัชายแดนภาคใต้	และการเสรมิสร้างความร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

สถานการณ์โรคระบาดของ	COVID-19	ที่ส่งผลกระทบต่อบริบทสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	สถานะ 

ของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและหลากมุมมองต่อมิติกฎหมายระหว่างประเทศ	รวมถึงบทบาทขององค์การ 

ระหว่างประเทศ	องค์กรพัฒนาเอกชน	และภาคประชาสังคม
9  การประชุมส�านักเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	(สล.คพส.)	โดยมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องทุกเดือน	เพื่อเชิญคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ 

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ร่วมกันพจิารณาติดตามสถานการณ์ในประเดน็ต่าง	ๆ 	อาทิ	สถานการณ์ทางการเมอืง 

ภายในมาเลเซยี	สถานการณ์ด้านการข่าวกรองในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	สถานการณ์ภายในกลุ่มขบวนการ 

รวมถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการด�าเนินการที่เหมาะสม 

ในระยะต่อไป	ทัง้นี	้ทีป่ระชมุยงัมกีารพจิารณาแนวทางการด�าเนนิกิจกรรมในลกัษณะอืน่	ๆ 	 ท่ีสามารถด�าเนนิการ 

ได้ในห้วงการระบาดของ	COVID-19	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ
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ได้ด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้	คือ	กลุ่มขบวนการท่ีก่อเหตุรุนแรงและ 
เข้าถึงยาก	ด�ารงความต่อเนื่องในการเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการพูดคุยฯ	กับรัฐบาลอย่างสมัครใจ 
บนพื้นฐานของการให้เกียรติ	จริงใจ	และสอดคล้องกับแนวทางสากล	โดยรัฐบาลจะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่าง 
จากรฐัทีใ่ช้ความรนุแรงระดับแกนน�า	 ควบคู่กบักลุม่ขบวนการฝ่ายการเมืองให้ต่อเนือ่ง	 และครอบคลมุทุกกลุม่ 
รวมถึงส่งเสริมการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ภาคประชาสังคมและประชาชน	และภาคส่วนอื่น	ๆ 	ได้แสดง 
ความคิดเห็นอย่างเสรีและปลอดภัย	เพื่อน�าข้อมูลและความเห็นมาใช้ประโยชน์บนโต๊ะการพูดคุยกับ 
กลุม่ผู้เหน็ต่างจากรัฐ	นอกจากน้ี	ยงัมกีารพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มทัีกษะด้านกระบวนการ 
สันติภาพสากล	กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	และกฎหมายระหว่างประเทศ	เพื่อให้สนับสนุน 
การด�าเนินงานของคณะพูดคุยฯ	ได้อย่างมีประสิทธิผล	 ท้ังนี้	สิ่งท่ีส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพ	และ 
องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยฯ	เพื่อให้สามารถด�าเนินการพูดคุยฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยการใช้องค์ความรู้ที่เป็นสากล

	 การจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) จะหมดห้วงเวลา 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	กอปรกับสถานการณ์ความมั่นคง	ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	รุนแรง	และมีความซับซ้อนเช่ือมโยงกันในหลายมิติ	ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในวงกว้างต่อสภาพทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และการรกัษาความมัน่คงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่	ซึ่งเป็นแผน 
ระยะปานกลาง	5	ปี	ในห้วงระหว่าง	พ.ศ.	2566	-	2570	เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
ปัญหาความมั่นคงและสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินการให้สอดคล้องกับห้วงที่	2	ของกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
(พ.ศ.	2566	-	2570)	และมีสถานะเป็นแผนระดับที่	2	ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ที่เป็นแผนระดับที่	1	ไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท�าแผนระดับท่ี	3	เพื่อก�าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ 
ในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่

	 กระบวนการจดัท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)
การจัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2566	-	2570) 

ได้ใช้เครื่องมือและหลักการทางวิชาการ	พร้อมทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมในระยะ	5	ปี	ระหว่าง 
พ.ศ.	2566	-	2570	 ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลือ่นไปสูก่ารปฏิบัต	ิ โดยได้ผ่านการมส่ีวนร่วม 
ของทุกภาคส่วน	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	ภาคประชาชน	ภาควิชาการ	และภาคการเมือง 
ซึง่ได้รับฟังความคดิเหน็และการสะท้อนมมุมองในเชิงนโยบาย	ทัง้ในรปูแบบการประชมุ	การสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การจัดส่งข้อคิดเห็น	และการเปิดช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์	สมช.	www.nsc.go.th	ให้สาธารณชน 
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้	ท�าให้	 (ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 
(พ.ศ.	2566	-	2570)	เป็นกรอบทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคง

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการพูดคุยในห้วงที่ผ่านมา

กรอบการจัดท�า (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570)
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แนวทางการด�าเนินการ	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังนี้

1  การก�าหนดเค้าโครงและกรอบทิศทางเพื่อสร้างจุดเด่นและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อน 

ไปสู่การปฏิบัต ิ(Outline	and	Conceptual	Framework)

	 1.1	 หลักการ	ศึกษาเปรยีบเทยีบนโยบายความมัน่คงแห่งชาตท่ีิผ่านมา	(ฉบับแรกท่ีมกีารเผยแพร่ 

อย่างเป็นทางการ	พ.ศ.	2541	-	2544)	จนถงึฉบบัปัจจบุนั	(พ.ศ.	2562	-	2565)	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

และ	(ร่าง)	กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

ของต่างประเทศ

	 1.2	 วิธีการ	ด�าเนินการโดย	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และน�าเสนอคณะอนุกรรมการ 

เฉพาะกิจเพื่อจัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2566	-	2570) 

พิจารณาเห็นชอบ

2  การระบุแนวโน้มความเสี่ยงและโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพื่อธ�ารงไว ้

ซึ่งความมั่นคงแห่งชาต ิ(Strategic	Security	Foresight)

	 2.1	 หลักการ	วิเคราะห์ความส�าคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทยและขีดความสามารถของประเทศ 

เพื่อเสริมสร้างก�าลังอ�านาจของชาติ	โดยพิจารณาบนพื้นฐานผลประโยชน์แห่งชาติ	เพื่อน�าไปสู่การก�าหนด 

จดุเน้นส�าคญั	 (Positioning)	 ของนโยบายและแผนการขบัเคลือ่นตามกรอบแนวคดิความมัน่คงแบบองค์รวม 

(Comprehensive	Security)	นอกจากนี	้ผลกระทบและแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	-	19 

เป็นกรอบการประเมินที่ส�าคัญของ	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้ 

ควบคู่กับการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงจากบริบททั้งในระดับโลก	ภูมิภาค	และประเทศไทย

	 2.2	 วธิกีาร	แบ่งออกเป็น	1)	ส�ารวจเอกสาร	ได้แก่	แผนระดบัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องรายงานสถานการณ์ 

ความม่ันคงในรอบ	5	ปี	ของคณะที่ปรึกษาการข่าวจากการประมวลข้อมูลโดยส�านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

และกองประเมินภัยคุกคามของ	สมช.	งานวิจัยของคณะท่ีปรึกษาด้านวิชาการ	และบทความทางวิชาการ 

ทีเ่ก่ียวข้อง	2)	ประชุมหารอืและลงพืน้ท่ีร่วมกับทุกภาคส่วน	ได้แก่	ภาครฐั	ภาควชิาการในพืน้ท่ี	ภาคการเมอืง 

ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	และ	3)	หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกลไก 

ระดบันโยบายของประเทศ	ได้แก่	คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	ซ่ึงอยูร่ะหว่างทบทวน 

ยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	และแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง	และส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติ	ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�า	(ร่าง)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13 

ท้ังน้ี	ได้น�าเครือ่งมอืทางวชิาการมาใช้ในการประเมนิสถานการณ์	ผลกระทบ	และแนวโน้มทีส่�าคัญ	คอื	เครือ่งมอื 

การประเมินสถานการณ์แวดล้อม	(Scenario	Analysis)	และน�ามาจัดหมวดหมู่ของประเด็นความม่ันคง 

ให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านผ่านเครื่องมือ	PESTEL	Analysis	เครื่องมือ	SWOT	Anaysis	และเครื่องมือ 

SOAR	Analysis
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3  การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นความมั่นคงที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทย 

ในระยะ	5	ปี	(National	Security	Priorities)

	 3.1	 หลกัการ	สงัเคราะห์ข้อมลูแนวโน้มความเสีย่งและโอกาส	(Trend	Analysis)	โดยใช้หลกัการ 

ประเมินระดับความเป็นไปได้	(Likelihood)	และระดับผลกระทบ	(Impacts)	โดยจัดล�าดับความเร่งด่วน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ประเด็นความมั่นคง 

ทีเ่ป็นแก่นหลกัของชาติ	ซึง่จ�าเป็นต้องเร่งป้องกนัและแก้ไขภายในระยะเวลา	5	ปี	2)	ประเด็นความมัน่คงท่ัวไป 

พจิารณาประเด็นทีจ่ะส่งผลต่อความม่ันคงแห่งชาติโดยตรง	และ	3)	ประเด็นความมัน่คงท่ีมแีนวโน้มความเสีย่ง 

อันจะอาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 3.2	 วิธีการ	เครื่องมือทางวิชาการร่วมกับคณะท่ีปรึกษาด้านวิชาการ	มุ ่งเน้นการประเมิน 

แนวโน้มอนาคตเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Foresight)	และการบริหารจัดการความเสี่ยง	(Risk	Matrix) 

ผ่านการส�ารวจความเห็นและการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญและบุคลากรในแต่ละประเด็นความมั่นคง 

(Delphi	Technique)

4  การก�าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน	(Policy	Recommendation)

	 4.1	 หลักการ	การก�าหนดขอบเขตความมั่นคงแบบองค์รวมและจัดวางทิศทางการขับเคลื่อน 

ให้ชดัเจนทีเ่ลง็เหน็ผลความส�าเรจ็ในระยะ	5	ปี	โดยใช้ข้อมลูจากการประเมนิแนวโน้มสถานการณ์ความมัน่คง 

และการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นความมั่นคง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง

	 4.2	 วธิกีาร	กลไกหลกักบัการจัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 

(พ.ศ.	2566	-	2570)	โดยมีขั้นตอนการน�าเสนอเพื่อพิจารณาตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 4.2.1	 คณะท�างานเพ่ือยก	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

(พ.ศ.	2566	-	2570)	โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง	เป็นประธาน

	 	 4.2.2	 คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่จดัท�าร่างนโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คง 

แห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)	โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน

	 	 4.2.3	 คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยมีเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน

	 	 4.2.4	 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน

	 	 4.2.5	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยมีนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน

	 	 4.2.6	 ขัน้ตอนน�าเสนอแผนตามมตคิณะรฐัมนตรี	โดยเสนอส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติ	เพื่อเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา	รวมท้ังคณะกรรมการ 

จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 4.2.7	 คณะรัฐมนตรี

	 	 4.2.8	 ประกาศพระบรมราชโองการ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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	 กรอบ	(ร่าง)	นโยบายนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)
1  ความส�าคัญ

	 1.1	 เป็นนโยบายรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงสู่การปฏิบัติ	ร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(มุ่งเน้นประเด็นความมั่นคง	และ 

ประเด็นการต่างประเทศ)	และ	(ร่าง)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13

	 1.2	 ระบคุวามเสีย่งและโอกาสการพฒันาขีดความสามารถของประเทศ	เพือ่ธ�ารงไว้ซึง่ความมัน่คง 

แห่งชาติที่ควรมุ่งเน้นในระยะ	5	ปี

	 1.3	 เป็นกรอบทิศทางนโยบายให้มีความชัดเจนและก�าหนดขอบเขตประเด็นความมั่นคง 

เพื่อป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	และระงับยับยั้งภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
2  สาระส�าคัญ	เพื่อก�าหนดสถานะและสาระส�าคัญในฐานะแผนระดับที่	2	ด้านความมั่นคง 

ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง	5	ปี	ให้ชัดเจน	ดังนี้

	 2.1	 ทิศทางเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม”	โดยก�าหนด 

นิยามและขอบเขตที่จะบรรลุเป้าหมายให้ส�าเร็จในระยะ	5	ปี	ระหว่าง	พ.ศ.	2566	-	2570	มุ่งเน้นการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาตามประเด็นความมั่นคงที่จะส่งผลกระทบและความเสี่ยงต่อวิกฤตการณ์ของประเทศ 

ความสงบเรียบร้อย	และความสุขของคนในชาติ	รวมท้ังเพิ่มโอกาสเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ 

และก�าลังอ�านาจของชาติ	เพือ่สนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายการพฒันาประเทศ	ซึง่จะสอดคล้องและเชือ่มโยง 

กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่ก�าหนดไว้ใน	(ร่าง)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่	13

	 2.2	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	มุ่งเน้นขอบเขตความต้องการที่ส�าคัญที่สุดของประเทศในห้วง	5	ป ี

โดยพจิารณาจากผลประโยชน์แห่งชาตทิีม่คีวามส�าคญัสงูสดุและมลีกัษณะถาวรท่ีก�าหนดไว้แล้วในยทุธศาสตร์ชาติ 

ระยะ	20	ปี	ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดทิศทางของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	และแนวทางการขับเคลื่อน 

ผ่านกลยุทธ์ต่าง	ๆ

	 2.3	 การชี้ชัดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติในห้วง	5	ปี	เพื่อวางเป้าหมายของการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาหรอืภัยคุกคามทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาตแิละความมัน่คงแห่งชาต	ิรวมท้ังระบุแนวทาง 

การบริหารจัดการที่จะขยายโอกาสในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก�าหนด

	 2.4	 ความส�าคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทย	และขีดความสามารถของประเทศไทยในบริบท 

ความมัน่คง	เพ่ือเสรมิสร้างก�าลงัอ�านาจของชาต	ิระบคุวามสมัพนัธ์และเชือ่มโยงกบัองค์ประกอบและลกัษณะ 

ที่รัฐพึงมี	โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ภูมิศาสตร์	ทรัพยากร	เศรษฐกิจ	การทหาร	วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ีและประชากร	อนัจะมผีลกบัการก�าหนดประเดน็และจดัท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาต ิ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ	รักษาผลประโยชน์ 

และความมัน่คงแห่งชาติ	อกีทัง้เพือ่ให้การจัดท�า	 (ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ

(พ.ศ.	2566	-	2570)	มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์โลกปัจจุบันอีกด้วย
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	 2.5	 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มความมัน่คงในเชงิอนาคตมากขึน้	เพือ่น�ามาก�าหนด 

ทิศทางของประเด็นความมั่นคงในห้วง	5	ปี	โดยแบ่งการประเมินออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับโลก 

2)	ระดับภูมิภาค	และ	3)	ระดับประเทศไทย	โดยใช้เครื่องมือและทฤษฎีทางวิชาการวิเคราะห์ในมุมมอง 

จากผลกระทบภายนอกส่งผลต่อไทย	(Outside-in)	ผ่านบรบิทโลกหลงัโควดิ	-	19	ทีอ่าจมแีนวโน้มความเสีย่ง 

ไปสู่โลกแห่งความปั่นป่วน	(VUCA	World)	และมุมมองสถานการณ์ของไทยท่ีส่งผลเป็นห่วงโซ่สู่ภายนอก 

(Inside-out)	ซึ่งได้น�าเครื่องมือการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์	“PESTEL	Analysis”	มาประยุกต์ใช ้

เป็นกรอบการประเมนิและวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมทีม่ผีลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ	 เพือ่ท�าความเข้าใจ 

โอกาส	อุปสรรค	และภัยคุกคามในมิติต่าง	ๆ 	ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงต่อไป	ผ่านการประเมิน	3	หัวข้อหลัก 

ได้แก่	สถานการณ์	ผลกระทบ	และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย/ระดับพื้นที่

	 2.6	 การจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ความม่ันคงในห้วง	5	ปี	จ�าแนกออกเป็น	3	ประเภท	ดงันี ้

1)	ประเด็นความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	ซึ่งจ�าเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขภายในระยะเวลา	5	ป ี

2)	ประเด็นความมั่นคงทั่วไป	พิจารณาประเด็นที่จะส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยตรง	และ	3)	ประเด็น 

ความมั่นคงที่มีแนวโน้มความเสี่ยงอันจะอาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 2.7	 การก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	ผ่านแผนระดับที่	3	ด้านความมั่นคง 

ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาภาค	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด	และแผนในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

	 2.8	 กลไกการก�าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนในภาพรวม

	 	 2.8.1	 กลไกระดับนโยบาย	ประกอบด้วย	 (1)	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (นายกรัฐมนตร ี

เป็นประธาน)	 (2)	คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตร ี

มอบหมาย	เป็นประธาน)	(3)	คณะกรรมการบรูณาการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	(รองนายกรฐัมนตรี 

ทีน่ายกรฐัมนตรีมอบหมาย	 เป็นประธาน)	 และ	 (4)	 คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน)

POLITICAL
: ปัจจัยด้านการเมือง

P

E

S

T

E

L

ECONOMIC
: ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

SOCIAL
: ปัจจัยด้านสังคม

TECHNOLOGICAL
: ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ENVIRONMENTAL
: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

LEGAL
: ปัจจัยด้านกฎหมาย

สถานการณ์
(มีตัวบ่งชี้สนับสนุน)

ผลกระทบ
(ในภาพรวม)

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย / ระดับพ้ืนท่ี
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	 	 2.8.2	 กลไกระดับอ�านวยการ	คอื	คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

ประเดน็ความมัน่คงและนโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ(หวัหน้าส่วนราชการ	เป็นประธาน)

	 	 2.8.3	 กลไกระดับปฏิบัติ	ประกอบด้วย	(1)	คณะกรรมการตามประเด็นความมั่นคง 

เฉพาะเรื่อง	และ	(2)	คณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

3  เค้าโครง	แบ่งออกเป็น	6	ส่วนหลัก	ดังนี้

  ส่วนที่ 1  บทบาท	ความส�าคญั	และสถานะของ	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาติ 

	 	 	 	 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	–	2570)

  ส่วนที่ 2  สถานการณ์	 ผลกระทบ	 และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงบริบทความม่ันคง 

	 	 	 	 ในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566	-	2570)

  ส่วนที่ 3  วิสัยทัศน์	กรอบแนวคิด	วัตถุประสงค์	และเป้าหมาย

  ส่วนที่ 4  นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)

  ส่วนที่ 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

  ส่วนที่ 6  ภาคผนวก

บทสรุป

ส่วนที ่ 2

การด�าเนนิการจัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566 

-	2570)	ก�าหนดห้วงเวลาให้แล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์	2565	ซ่ึงในระหว่างนี้ได้ด�าเนินการ 

คูข่นานไปกบัการปรบัปรงุและทบทวนแผนระดบัที	่2	ทีเ่กีย่วข้อง	นัน่คอื	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคง	และประเด็นการต่างประเทศ	รวมทั้ง	(ร่าง)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	โดยประสานและเชื่อมโยงสาระส�าคัญผ่านกลไกระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	ท�าให้การถ่ายทอดแผนระดับที่	1	ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	2561	-	2580)	และ 

แผนระดบัที	่2	มกีารขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดียวกนั	และส่งผลให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	สามารถน�าไปเป็น 

แนวทางการจัดท�าแผนระดับที่	3	ได้อย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง 

เป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานที่ตั้งส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ท�าเนียบรัฐบาล
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิประกอบด้วย
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง	(กนย.)

กองความมั่นคงภายในประเทศ	(กภน.)

กองประเมินภัยคุกคาม	(กปภ.)

กองความมั่นคงทางทะเล	(กมท.)

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน	(กชป.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพบ.)

กลุ่มกฎหมาย	(กกม.)

ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)

เลขที่ 1 ท�ำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

โทรศัพท์ 0 2629 8000

อาคาร 20	ประกอบด้วย
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	(กภช.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	ชั้น	3

ท�ำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

โทรศัพท์ 0 2280 1178, 0 2280 1258

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 7
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิประกอบด้วย
กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	(กตป.)

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	(กชต.)

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ	(กรป.)

สถาบันความมั่นคงศึกษา	(สมศ.)

ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(สล.คปต.)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ 0 2143 9353, 0 2142 0141
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