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1

ส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมา

สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกโดยพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีสภาเพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าวขึ้นเมื่อปี 2453 ใช้ชื่อว่า
“สภาเกี่ยวกับการป้องกันพระราชอาณาจักร” โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานฯ
ต่อมา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและองค์ประกอบของสภามาเป็นล�ำดับ จนกระทั่งเป็น
“สภาความมัน่ คงแห่งชาติ” จากการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
โดยก�ำหนดให้มี “ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” ซึ่งมีหน้าที่ด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นส่วนราชการพลเรือน สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา
ปัจจุบนั สมช. ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 ในลักษณะ
ยกเลิกกฎหมายเดิม โดยเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2559 พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

พ.ศ.

2453

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีสภา
เพื�อทําหน้าที�ดังกล่าวขึน�
ใช้ ชื�อว่า “สภาเกี่ยวกับการป้องกัน
พระราชอาณาจักร”

พ.ศ.

พ.ศ.

พระราชบัญญัติสภาความมัน� คงแห่งชาติ
พ.ศ. 2502 มีการปรับปรุ งแก้ไข
รูปแบบและองค์ประกอบของสภา
มาเป�นลําดับ จนกระทัง� เป�น
“สภาความมั่นคงแห่งชาติ”

สมช. ได้ปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาความมัน� คงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
ในลักษณะยกเลิกกฎหมายเดิม
โดยพระราชบัญญัติ
สภาความมัน� คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลบังคับใช้ เป�นกฎหมาย
เมื�อวันที� 26 กันยายน 2559

2502

2559
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2

และติดตามประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ด้านความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาองค์ความรู้

4

ความมั่นคงและเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน

พัฒนาประสิทธิภาพ

5

และเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากร
เพื่อเป็นองค์กรหลัก
ด้านความมั่นคง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มีความมุ่งหมายส�ำคัญ ดังนี้
ให้สภาความมัน
่ คงแห่งชาติเป็นองค์กรหลักด้านความมัน
่ คง ท�ำหน้าทีก
่ ำ� หนดทิศทาง
นโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิตดิ า้ นความมัน่ คง
และก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ รวมทัง้
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อนั เป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ
โดยมีองค์ประกอบของสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ครอบคลุมภารกิจงานในด้านการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติที่ครบถ้วน
สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เรียกโดยย่อว่า สภา มช.
มีองค์ประกอบ ดังนี้
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

นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกอีกประเภทหนึง่ เรียกว่า สมาชิกเฉพาะกิจ โดยสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อาจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคง
ในเรื่องนั้นให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวด้วยก็ได้ โดยมีฐานะเป็นสมาชิกส�ำหรับการประชุม
ครั้งที่ได้รับเชิญ
9

อ�ำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 จัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
2 เสนอแนะและให้ความเห็นในการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในมิ ติด้ า นความมั่ นคง
หรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ ต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
3 พิจารณาก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
4 ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา
5 ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ าพรวมในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ อั น เป็ น ภั ย คุ ก คาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ
6 ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ
7 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น หรื อ
ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อนึง่ ในการท�ำหน้าทีข่ องสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติได้แต่งตัง้
คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาเพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอแนะความเห็น
และข้อพิจารณาต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ส�ำคัญ
ได้แก่
1 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ในการเสนอแนะ
และให้ความเห็นเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง แผนปฏิบตั ริ าชการ
ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง และแผนงานหรือโครงการส�ำคัญ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ก่อนเสนอสภาความมัน่ คงแห่งชาติตอ่ ไป คณะกรรมการ
นโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องด้านความมัน่ คงเป็นกรรมการ และเลขาธิการสภาความมัน่ คง
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
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2 คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ท�ำหน้าทีใ่ นการเชือ่ มโยง
และประสานงานในการน�ำยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านความมัน่ คง ไปสูก่ ารปฏิบตั /ิ การก�ำกับ/ติดตาม
ผ่านการขับเคลื่อนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน
3 คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ท�ำหน้าทีน่ อกเหนือจาก
คณะกรรมการตามข้อ 1) และ 2) โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาเรือ่ งการวางแนวทางปฏิบตั ิ หรือการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน
4 คณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ได้ก�ำหนดให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์อนั เป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ และเสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงแห่งชาติตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการและผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์เกีย่ วกับความมัน่ คง
ในด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ 2) ด้านความมัน่ คงภายใน
และระหว่างประเทศ 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 4) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล
5) ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ 6) ด้านการข่าวกรอง
ก�ำหนดกลไกการผลักดันเพื่อน�ำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

โดยจัดให้มี “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”
เป็นกรอบหรือทิศทางการด�ำเนินการด้านความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
ส�ำนักงบประมาณ โดยให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำแผนงานหรือโครงการซึง่ ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
(Flagship Project) ซึ่งด�ำเนินการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม

ก�ำหนดให้มส
ี ำ� นักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักทางนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ และเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้แก่นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งอ�ำนวยการและประสานงานเชื่อมต่อภารกิจงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ
กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานอย่างสอดคล้องต้องกันและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2 จัดท�ำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและ
แนวทางที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ก�ำหนดเพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3 เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาก�ำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
4 ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เสนอแนะ และให้ ค วามเห็ น ตลอดจนอ� ำ นวยการและประสาน
การปฏิบัติงานใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง การเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ พิสูจน์ทราบและคาดการณ์
ภัยคุกคามและการประเมินก�ำลังอ�ำนาจของชาติ
6 ประสานงานหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศในกิ จ การด้ า นความมั่ น คง
ระหว่างประเทศ ด้านความมัน่ คงในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม และด้านวิชาการ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
7 ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ
8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่สภา
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมช. ได้จัดโครงสร้างภายในตามยุทธศาสตร์องค์กร เป็น 4 กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจนโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง เพื่อก�ำหนดทิศทางนโยบายภาพรวม
ด้านความมั่นคง
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ�ำนวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน เพื่อเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แนวทางความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง
กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กร
และขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางการบริหารเพื่อสนับสนุนงานทางการบริหาร

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุม่ ภารกิจนโยบาย
และบริหารแผนงานความมัน่ คง

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
และอำ�นวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน

กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง

กองความมั่นคง
ภายในประเทศ

กองความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

กองประเมินภัยคุกคาม

กองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

กองความมั่นคง
กิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้าน

กลุ่มภารกิจสนับสนุน
ทางวิชาการและเครือข่าย
การมีส่วนร่วม

สถาบันความมั่นคงศึกษา

กลุม่ ภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร
สำ�นักงานเลขาธิการ

กลุ่มกฎหมาย

กองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ

กองความมั่นคงทางทะเล

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ขาราชการ

พนกังานราชการ

ลกูจาง

พนกังานจางเหมา

คดิเปนรอยละ

คดิเปนรอยละ

คดิเปนรอยละ

คดิเปนรอยละ

16 2 คน

49.2

25 คน

7.6

10 คน

3.0

ขาราชการและเจาหนาที่ จํานวนรวมทั้งสิ้น

14

132 คน

40.1

329 คน

CHAPTER

ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไตรมาสที่ 1 และ 2
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความส�ำคัญกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยได้เสนอ
แนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และให้ข้อคิดเห็น
แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) “มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามพรมแดน และ
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” โดยมีการด�ำเนินงานส�ำคัญ ได้แก่
ผลการด�ำเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะที่ปรึกษา
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผลการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) /
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ผลการด�ำเนินงานทางวิชาการของสถาบันความมั่นคงศึกษา

ภารกิจที่ สมช. ได้รับมอบหมายพิเศษ

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

2

ผลการด�ำเนินงานของสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ และคณะทีป
่ รึกษา
ของสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ภายหลังจากที่ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นแผนหลักของชาติ
ที่เป็นกรอบและทิศทางในการด�ำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่ง
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ โดยจะขั บ เคลื่ อ นไปในคราวเดี ย วกั น กั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นความมั่นคง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ พิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คง ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางด�ำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนกลไก
การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง เป็นเรือ่ งทีร่ ฐั บาลจะต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ จึงได้มกี ารพิจารณาหารือกลไกตามกฎหมาย
ที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว โดยการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าว หน่วยงานด้านความมัน่ คง และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประโยชน์ในการเตรียมการให้สงั คม
เกิดความมั่นใจในมาตรการต่าง ๆ ในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไข อีกทั้งที่ประชุมยังได้ประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคงและความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์และผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับประเทศไทย เพือ่ เตรียมความพร้อมและวางแนวทาง
ด�ำเนินการรองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะการดูแลและแจ้งเตือนความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่เสี่ยง
การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และการเฝ้าระวังกลุ่มคนสัญชาติที่มีความเสี่ยงด้านก่อการร้ายเดินทาง
เข้าประเทศไทย ซึ่งส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสมและดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศไทย
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การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
วิจติ รวาทการ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบการจัดตัง้ คณะกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ
เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง ได้แก่ 1) คณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง มี ร องนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ น ประธาน และ
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 คณะ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การปรั บ โครงสร้ า ง
การแบ่งส่วนราชการภายในของส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
น�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ กองความมัน่ คงทางทะเล เพือ่ พัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร์ และประสานงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล และการจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม กฎหมายในการอ� ำ นวยการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกฎหมาย
ว่าด้วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย 1) การเร่งรัดออกประกาศ โดยอาศัยอ�ำนาจประกาศ
ตามมาตรา 11 ของพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
เพื่อให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่น�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังระบบจัดเก็บข้อมูล
ของต�ำรวจภูธร ภาค 9 และ 2) การก�ำหนดต�ำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงให้กับกลุ่มสอบสวน
ในกองบังคับต่าง ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และทีป่ ระชุมยังได้รบั ทราบเพิม่ เติมเกีย่ วกับความคืบหน้า
การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพัฒนาการมาตามล�ำดับอีกด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ
ภายใต้หลักการส่งเสริมการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและป้องกันการเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยจะได้มกี าร
ประกาศใช้ต่อไปรวมถึงที่ประชุมได้พิจารณาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน�้ำร้อน
(พ.ศ. 2564 - 2565) ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ บู ร ณาการงานความมั่ น คงควบคู ่ กั บ งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนในพื้นที่คลองยุทธศาสตร์ช่วงบ้านคลองใหญ่ - เขาหนองบัว ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งเก็บน�้ำธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและตอบสนองความมั่นคงทางทหาร
ตามแนวชายแดนซึ่งจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3/2563
เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม วิ จิ ต รวาทการ
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ทีป่ ระชุมดังกล่าวได้รบั ทราบ
แนวทางการปรับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงและความคืบหน้า
การจัดท�ำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นและปรับปรุง
(ร่าง) นโยบายฯ ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ
ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องตามล�ำดับ ต่อไป
อีกทัง้ ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบเกีย่ วกับการด�ำเนินการเสริมสร้างความมัน่ คงในด้านเทคโนโลยี 5G ของไทย
ซึ่งส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงส�ำหรับเทคโนโลยี 5G ของไทย
อย่างเหมาะสม ทั้งในการด�ำเนินการระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
รวมถึงประเด็นการจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ. สมช.)
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริหารจัดการคลังสมองเผยแพร่ข้อมูล
และองค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คง และรับทราบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คง
ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ 2) การสร้างการรับรูร้ บั ทราบการด�ำเนินงานด้านความมัน่ คง และ 3) การก�ำหนดนโยบายวิชาการ
ด้านความมั่นคง
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณาความเหมาะสมของคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คง
แห่ ง ชาติ อั น ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู ้ เชี่ ย วชาญสาขาต่ า ง ๆ นั ก วิ ช าการ รวม 6 ด้ า น
ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ 2) ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 4) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 5) ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ 6) ด้านการข่าวกรอง
ประเด็นสุดท้าย ทีป่ ระชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเพือ่ รองรับภัยคุกคาม
ด้านความมัน่ คงอุบตั ใิ หม่จากโรคติดต่ออันตรายซึง่ จะมีสว่ นช่วยพัฒนาระบบบริหารวิกฤติการณ์ของประเทศ
เพื่ อ รองรั บ กั บ ภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงอุ บั ติ ใ หม่ จ ากโรคติ ด ต่ อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
และเห็นชอบในการมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหาแนวทางการผลิต
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ส�ำเร็จโดยเร็วต่อไป
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การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
วิจิตรวาทการ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลัก
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงและการพัฒนาผ่านกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย/แผนหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้น�ำ  (ร่าง) นโยบายดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการด�ำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และการด�ำเนินงานทางวิชาการด้านความมัน่ คงซึง่ มุง่ เน้นการด�ำเนินงานในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานและก�ำหนดนโยบายด้านความมั่นคง
ที่ส�ำคัญของประเทศต่อไป

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น ความมั่ น คงที่ ส� ำ คั ญ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ เสนอข้อคิดเห็นให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรวบรวมและเสนอแนะ
สภาความมั่นคงแห่งชาติใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำนโยบาย
และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติฉบับใหม่ และ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ที่เป็นประเด็น
ส�ำคัญเร่งด่วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะที่ปรึกษาฯ
ได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ (เฉพาะกิจ) ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมข่าวทหาร กรมข่าวทหารบก กรมข่าว
ทหารเรือ และส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อก�ำหนดฉากทัศน์และท่าทีของไทยต่อประเทศเมียนมา
รวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลา เสนอต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
เป็ น ประธาน เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบและพิ จ ารณาใช้ ข ้ อ เสนอเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ
เชิงนโยบายต่อไป
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ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติตามประเด็น
ความมั่นคงที่ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความประสงค์ขอรับความคิดเห็น จ�ำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1
2
3
4

แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรด้านความมั่นคงและแผนการพัฒนา
ภายในองค์กรเพื่อรองรับสภาวการณ์ในอนาคต
การศึกษาและพิจารณาสถานการณ์ ภัยคุกคาม
หรือแนวโน้มด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
การประเมินก�ำลังอ�ำนาจของชาติ (National Power)
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม

5

แนวทางการจัดการความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามภูมิสังคม

6

การเสริมสร้างกลไกการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
จากภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย

7

การพัฒนาระบบงานข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง

และมีประเด็นความมัน่ คงทีค่ ณะทีป่ รึกษาฯ เห็นความส�ำคัญและอยูร่ ะหว่างการให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
อีกจ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1

การพัฒนาก�ำลังพลส�ำรอง
ให้ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีป
่ ระจ�ำการ
ในกองทัพ

3

กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้

2

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก

4

การแก้ไขปัญหาพืน
้ ทีท
่ บ
ั ซ้อน
ของไหล่ทวีประหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

โดยมีสถาบันความมัน่ คงศึกษาท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของคณะทีป่ รึกษาฯ
ดังกล่าว
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ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2561 - 2580)/แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน
่ คง
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในหกด้านของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก�ำหนดขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิด “ความมัน่ คงแบบองค์รวม” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ คือ “ประเทศชาติมนั่ คง
ประชาชนมีความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย
ได้แก่ 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 3) กองทัพ
หน่วยงานด้านความมัน่ คง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง 4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ และ 5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด�ำเนินการโดยการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
จะด�ำเนินการผ่านแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
และนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ เป็นกรอบแนวทางด�ำเนินการทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบตั กิ ารด้าน... ซึง่ เป็นแผนปฏิบตั ทิ เี่ ป็นแผนพัฒนา
เชิงประเด็น (Issue-Based) และ 2) แผนปฏิบัติราชการรายปีและ 5 ปี โดยมีการระบุการด�ำเนินงาน/
โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคงให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
บทบาทของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ในภาพรวม และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลือ่ นแผนระดับที่ 2 ได้แก่ 1) แผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง
โดยนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ได้ก�ำหนด
ให้ สมช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่ นระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลือ่ นเป้าหมาย
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ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับของแผนย่อย (จ.3) และ
2) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แห่งชาติ พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรั ฐ มนตรี โดยก� ำ หนดให้ แ ผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น ความมั่ น คงและนโยบายและแผนระดั บ ชาติ
ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ มี ฐ านะเป็ น แผนระดั บ ที่ 2 รองรั บ การด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะแผนระดับที่ 1 ซึ่งทั้ง 2 แผนมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
สาระส�ำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง

แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง เป็นแผนระดับที่ 2 ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการน�ำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข” โดยแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง
และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเดิม
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปญ
ั หาใหม่เกิดขึน้ อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด�ำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ มุง่ เน้นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่ คงทัง้ ระบบของประเทศ
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และ
รับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง
แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และทีม่ ใิ ช่ภาครัฐ มุง่ เน้นการสร้างเสริมความสงบ สันติสขุ ความมัน่ คง และความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้กลไกส�ำคัญต่าง ๆ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศ
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา การทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างจริงจัง เกิดความมัน่ ใจได้วา่ หน่วยงาน
รับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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สาระส�ำคัญของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565)

พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้สำ� นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
จัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ตามเป้าหมายและแนวทางทีส่ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ก�ำหนด เพื่อเสนอต่อสภาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องและของประชาชน และจัดท�ำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เจตนารมณ์ของการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง หรือด�ำเนินการตามหน้าที่อ�ำนาจ
ในการก�ำหนดแผนด้านความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือการก�ำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมัน่ คงแห่งชาติ หรือการปฏิบตั ริ าชการอืน่ ใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ โดยสามารถด�ำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยัง้ ภัยคุกคามเพือ่ ประโยชน์ในการธ�ำรงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับปี พ.ศ. 2562 - 2565
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
วิสย
ั ทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศกั ยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาท

สร้างสรรค์ในภูมภิ าคและประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมเี สถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมัน่ คง
ในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์
มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติ
ผลประโยชน์แห่งชาติ

1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
2. การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
3. การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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วัตถุประสงค์แห่งชาติ

ประมุข

1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

2. เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกของคนในชาติให้มคี วามจงรักภักดี และธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์
ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
5. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม บทบาทและความเข้ ม แข็ ง ของทุ ก ภาคส่ ว น
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
6. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8. เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจทีไ่ ม่ใช่การสงคราม
และสามารถผนึกก�ำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศ
ในทุกรูปแบบ
9. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สภาวะแวดล้ อ มที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละสั น ติ ใ นการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
กลุม่ ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด�ำรงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วย 16 นโยบาย และ 19 แผนประเด็นด้านความมั่นคง

16

นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ

นโยบายที่ 1

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นโยบายที่ 2

สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ

นโยบายที่ 3

ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ 4

จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

นโยบายที่ 5

สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที่ 6

ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่ 7

จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
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16

นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (ต่ อ)

นโยบายที่ 8

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

นโยบายที่ 9

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที่ 10

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายที่ 11

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 12

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่ 13

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่ 14

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่ 15

พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 16

เสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

19
1
2
3
4

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง

การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การมีระบบข่าวกรองทีม
่ ก
ี ารบูรณาการ มีความทันสมัย
และมีเครือข่ายความร่วมมือทีพ
่ ร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้งมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
ที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้

การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริยภ
์ ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยท
์ รงเป็นประมุข ได้รบ
ั การธ�ำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ

การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญ

กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อม
สนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติรว
่ มกันในลักษณะประชารัฐ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ

5

การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร

6

การสร้างความสามัคคีปรองดอง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี

7

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8

การบริหารจัดการผูห
้ ลบหนีเข้าเมือง การบูรณาการและการบริหารจัดการผูห
้ ลบหนีเข้าเมืองมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

9

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/

10

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก�ำหนด

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด

25
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แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (ต่อ)

11

การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต

12

การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

13

การรักษาความมั่นคงทางทะเล ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

14
15

รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง
มีขีดความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

16

บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน
และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง
รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ

17

การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสม

18

การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน�้ำ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน�้ำมีคุณภาพ

19

การรักษาความมัน
่ คงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม

สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน

ตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน

เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้กำ� หนดแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ผ่านแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2652 - 2565) ไปในคราวเดียวกัน เนื่องจากแผนทั้งสองฉบับเป็นแผนระดับที่ 2 ที่เป็นกรอบ
แนวทางหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของชาติ ที่ได้ก�ำหนดห้วงระยะเวลาการด�ำเนินการ
ทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ หน่วยงานสามารถขับเคลือ่ นแผนงานโครงการทีก่ ำ� หนดการขับเคลือ่ นไว้ในห้วงเวลาดังกล่าว
ไปในคราวเดียวกันได้ รวมถึงการก�ำหนดประเด็นความมั่นคง (Security Issues) หรือแนวทางการพัฒนา
เป้าหมายและตัวชี้วัดมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น
ความมั่นคงควบคู่ไปกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ จะช่วยลดความซ�้ำซ้อนของการด�ำเนินการ และส่งผล
ให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติรับทราบแนวทาง
การขับเคลื่อนดังกล่าวแล้ว และเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสต์ชาติด้านความมั่นคงผ่านแผนระดับที่ 2
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ 1) การจัดตั้ง
กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) การจัดท�ำร่างแผนบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (พ.ศ. 2564 - 2565) และ 3) การประสานงานและสนับสนุนการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ผลการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

1

การจัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
คณะรัฐมนตรี
(Cabinet)
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

(นรม. เป็นประธาน)

(นรม. เป็นประธาน)

(NSC)

National Strategy Committee

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

(รอง นรม. เป็นประธาน)

(พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน)

(Integration of driving National Strategy
on Security Committee)

การรักษา
ความสงบ
ภายในประเทศ

การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

เลขาธิการ
กอ.รมน.

เลขาธิการ
กอ.รมน.

(National Strategy on Security
Formulation Committee)

การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคง
ของชาติ

การบูรณาการ
ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง
กับอาเซียน
และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ความมัน
่ คง
แบบองค์รวม

(ปลัด กห. เป็นประธาน)

(ปลัด กต. เป็นประธาน)

(ลมช. เป็นประธาน)

แผนผังกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ส�ำนักงานฯ ได้จัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงใน 2 ระดับ คือ
กลไกระดับนโยบาย และกลไกระดับอ�ำนวยการขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นความมั่ น คงได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2563 นายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) / ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ลงนามค�ำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ ค�ำสั่ง
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 7/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
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1) คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นกลไกระดับนโยบาย
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็นประธานกรรมการ มีหน้าทีอ่ ำ� นาจในการพิจารณา
และก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงให้บรู ณาการกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นอืน่ ๆ
และก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำแผนระดับที่ 3 ให้รองรับแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึง
พิจารณาแนวทางการพัฒนาเป้าหมายและตัวชีว้ ดั และรายงานผลต่อสภาความมัน่ คงแห่งชาติ คณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เป็ น กลไกระดั บ อ� ำ นวยการขั บ เคลื่ อ นที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
อย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง ทีม่ จี ำ� นวน 5 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง
โดยมีหวั หน้าส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง เป็นประธาน
มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการอ�ำนวยการ ประสานงาน สัง่ การ ปฏิบตั กิ าร และก�ำกับดูแลการจัดท�ำและขับเคลือ่ น
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คงให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีว้ ดั อย่างสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาการก�ำหนดหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ติดตาม ประมวลผลการด�ำเนินงานของแผนระดับที่ 3 โดยให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 คณะ ดังนี้
คณะที่ 1 :

คณะที่ 2 :
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คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
มี เ ลขาธิ ก ารกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
เป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อความมัน่ คง มีเลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
เป็นประธานกรรมการ

		
คณะที่ 3 :

คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานกรรมการ

		
คณะที่ 4 :

คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมัน่ คง
กั บ อาเซี ย นและนานาชาติ รวมทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ และที่ มิ ใ ช่ ภ าครั ฐ
มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ

		
คณะที่ 5 :

คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่ คง
แบบองค์รวม มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

ผลการประชุมตามกลไกบูรณาการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน
่ คง

1. การประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง ครัง้ ที่ 1/2563
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวิจิตร
วาทการ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการแต่งตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และการแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่ คง และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยประธานได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการบูรณาการฯ
ประสานการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทั้ง 5 คณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ขับเคลือ่ นงานความมัน่ คงให้เกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และให้จดั ท�ำแผน
ระดับที่ 3 ในห้วง พ.ศ. 2563 - 2565 ให้ครอบคลุม 37 แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง
และ ครอบคลุม 19 ประเด็นความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมถึงให้ก�ำหนดโครงการส�ำคัญ
รองรับแผนระดับที่ 3 ในห้วง พ.ศ. 2563 - 2565 ทีจ่ ดั ท�ำทุกแผน เพือ่ ใช้ในการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่ คง
แบบองค์รวม เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ/ประธานกรรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
รวม 2 ครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนย่อยที่ 5 : แผนย่อย
ด้านการพัฒนากลไกบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม แนวทางการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 3 รองรับ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมัน่ คง และกรอบแนวทางการด�ำเนินงานในมิตดิ า้ นความมัน่ คง
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19)
(2) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�ำเนินการของ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่ คง และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง 5 คณะ และเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (พ.ศ. 2564 - 2565) เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดท�ำ (ร่าง) แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 – 2565)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในระยะที่ผ่านมา ยังคง
มีข้อจ�ำกัดที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ อาทิ
ความไม่ชดั เจนของเป้าหมายและตัวชีว้ ดั และการบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผล
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวม
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการจัดท�ำ  (ร่าง) แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565)
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจสาระส�ำคัญ แนวทาง และกลไกการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง 2) เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการประสานและบูรณาการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และ 3) เพือ่ ถ่ายทอดไปสูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
สู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 อันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม
โดย (ร่าง) แผนบูรณาการฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการจากการประชุม
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนย่ อ ยด้ า นการพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงให้ความเห็นชอบ ก่อนน�ำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิจารณาอนุมัติแผนบูรณาการฯ เพื่อให้หน่วยงานน�ำไปปฏิบัติต่อไป
(ร่าง) แผนบูรณาการฯ มีสาระส�ำคัญโดยสรุป แบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ 1) บทน�ำ  2) แนวทาง
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง 3) กลไกบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
4) แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และ 5) การติดตามและประเมินผล ซึ่ง (ร่าง) แผนบูรณาการฯ
ให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การก�ำหนดแนวทางการประสาน
และบูรณาการการด�ำเนินงาน เพือ่ สนับสนุนและประสานการบูรณาการการด�ำเนินงานให้เกิดความเชือ่ มโยง
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้คณะกรรมการตามกลไกระดับอ�ำนวยการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย
และแผนระดับชาติฯ ทั้ง 5 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม

30

3

การประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

3.1 การด�ำเนินการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานฯ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ประธานกรรมการฯ ได้สนับสนุนการด�ำเนินการของคณะกรรมการจัดท�ำฯ
ดังนี้ 1) ประมวลผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง และแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมัน่ คง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2) ประเมินแนวโน้มและสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง
ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 โดยด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินแนวโน้มและ
สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงในห้วงถัดไป
3.2 การประสานงานและการประชุมหารือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานฯ ได้ประสานการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หารือแนวทาง
การขับเคลื่อน ตลอดจนการพัฒนาและการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงได้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1) การประชุมเพื่อหารือความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมัน่ คง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสถิตขิ อ้ มูลและตัวชีว้ ดั เพือ่ ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส�ำนักงานฯ ได้ให้เสนอแนะ
เพือ่ ประกอบการก�ำหนดแนวทางการทบทวน/ปรับปรุง ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง
ในห้วงถัดไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและขีดความสามารถของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
2) การประชุมหารือตัวชี้วัดแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ร่วมกับผู้แทนกระทรวงกลาโหม
เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงตัวชีว้ ดั แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ซึง่ กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ให้มคี วามเหมาะสม
ต่อภารกิจการด�ำเนินงานและขีดความสามารถทางการทหารของประเทศไทย
3) การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ภายใต้แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร เพือ่ ให้การถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยทีป่ ระชุมเห็นพ้องให้มจี ดั ตัง้ อนุกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนระดับที่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนา
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลือ่ นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้สามารถสะท้อนเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ให้บงั เกิดผลเป็นรูปธรรม
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3.3 การสนับสนุนการด�ำเนินการของคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
		ส�ำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพ
รวมได้ด�ำเนินการสนับสนุนการด�ำเนินการของคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และ
คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ดังนี้
1) การชี้แจงผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ในส่ ว นที่ ส� ำ นั ก งานฯ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารติ ด ตาม เสนอแนะ และเร่ ง รั ด
การปฏิ รู ป ประเทศ และการจั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง โดยมี
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน และมีผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ ซึ่งส�ำนักงานฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้า
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงและแผนการปฏิรปู ประเทศในส่วนทีส่ ำ� นักงานฯ รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง
ในภาพรวม การขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งถือเป็น
แผนย่อยฯ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงให้บงั เกิดผล
และการขับเคลื่อนในระดับแนวทางการพัฒนา อาทิ แนวทางการพัฒนาการเมือง แนวทางการพัฒนา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย รวมถึงส�ำนักงานฯ ได้น�ำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
มาพัฒนาการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2) การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “แนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19”
คณะกรรมาธิ ก ารการทหารและความมั่ น คงของรั ฐ วุ ฒิ ส ภา ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งาน
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�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
ซึง่ การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่ คงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 เสนอแนะความจ�ำเป็นในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
พร้ อ มทั้ ง แนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คงให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก� ำ หนดไว้
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง รวม 250 คน ทั้งนี้ สมช. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ
การจัดท�ำและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเชิงนโยบาย
ในการนี้ เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (พลเอก สมศักดิ์ รุง่ สิตา) ได้กล่าวบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “จากโควิด - 19 : ปฐมบทของการบูรณาการแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่สกู่ า้ วต่อไปของการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง” เสนอบทเรียนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ความมัน่ คงภายใต้ศนู ย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งผลที่ได้รับนอกจากจะน�ำมาเป็น
กรอบแนวคิดการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่แล้ว จะเป็นข้อมูล
น�ำเสนอคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับแผนแม่บทฯ
ประเด็นความมั่นคง ต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลการด�ำเนินงานของ สมช. และรับฟัง
การบรรยายเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการวางแผนและวิ เ คราะห์ เชิ ง นโยบายต่ อ การประเมิ น
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแนวคิดการปรับ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอีกด้วย
3) การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
ณ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำเนียบรัฐบาล

พลเอก ณั ฐ พล นาคพาณิ ช ย์ เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา โดยมี
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการ เป็นหัวหน้าคณะในโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง
“การติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องและ
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งานด้านความมัน่ คงอืน่ ๆ ตามบทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจของหน่วยงาน” เมือ่ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำเนียบรัฐบาล
คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ เ ดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย ม สมช. เป็ น หน่ ว ยงานแรกในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และเป็นครั้งแรก
ที่คณะกรรมาธิการฯ มาเยือน สมช. แบบครบองค์คณะ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการรวม 4 คณะ
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (2) คณะอนุกรรมาธิการกิจการทหารเพือ่ ความมัน่ คง การพัฒนาประเทศ
และการช่วยเหลือประชาชน (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ การรักษาความมัน่ คงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทงั้ ทางบกและทางทะเล
และ (4) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับทราบบทบาท หน้าที่และภารกิจของ สมช. ได้แก่
สถานการณ์ความมัน่ คงในปัจจุบนั แนวความคิด นโยบาย มาตรการและวิธกี ารในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงในภาพรวม แนวความคิดในการจัดท�ำแผนบูรณาการแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 พ.ศ. 2564 - 2565 ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ผลการด�ำเนินการ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะทีต่ อ้ งการให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยผลักดัน อาทิ การจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่องที่จ�ำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจในประเด็นความมั่นคงที่จ�ำเป็นต้องเร่งบรรเทาและแก้ไขโดยเร็ว และแนวทาง
การบูรณาการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นช่องทางการจัดสรรงบประมาณ ผลจากการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ในครั้งนี้ สมช. จะได้น�ำไปขยายผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมาย และจะได้ประสานการท�ำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมมาธิการฯ วุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมและโครงการร่วมต่าง ๆ
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ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน
่ คง และนโยบาย
และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
จ�ำแนกตามประเด็นความมั่นคง / แนวทางการพัฒนาที่ สมช. รับผิดชอบ มีดังนี้

1

การเสริมสร้างความมัน
่ คงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเชื่อมโยงกับแผน
ระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในประเด็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ สถาบั น หลั ก
ของชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การรักษาความสงบภายในประเทศ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 1 : เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละ
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ : การเสริมสร้างความมัน
่ คง
ของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

SEC

1.2 แผนปฏิบัติการด้านการธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ (พ.ศ. 2564 - 2570)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส�ำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์
ของประเทศ ในฐานะที่เป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่ทรงน�ำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดมา
เป็นศูนย์รวมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบนั แผนปฏิบตั กิ ารด้านการธ�ำรงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 จึงมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงธ�ำรงรักษา
ไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์
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สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภาคภูมิใจ
และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง มีกลไกในการพิทักษ์
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง มีการเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ในขอบเขตที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความมัน่ คงยัง่ ยืน
ของสถาบันพระมหากษัตริย์
แนวทางการด�ำเนินการ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้

1

แนวทาง
ที่

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส�ำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและขยายผลโครงการออกไป
ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ที่

3
1

การส่งเสริมการเรียนรูห
้ ลักการทรงงานและแนวพระราชด�ำริให้ทก
ุ ภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและการด�ำเนินชีวิต

5

การเฝ้าระวัง และด�ำเนินการต่อการเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนวทาง
ที่
แนวทาง

การด�
ที่ ำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง
แนวทาง
ที่

2

แนวทาง

การเสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4

แนวทาง
ที่

6

แนวทาง
ที่

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟังความเห็นประกอบการจัดท�ำ  (ร่าง) แนวทางการรักษาความมัน่ คง
สถาบันหลักของชาติฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ
ให้ปรับปรุงถ้อยค�ำให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2) การประชุมเพือ่ พิจารณา (ร่าง) แนวทางการรักษาความมัน่ คงสถาบันหลักของชาติฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาควิชาการ เพือ่ พัฒนา (ร่าง) แนวทางการรักษาความมัน่ คงสถาบันหลักของชาติฯ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมวี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี
บาย โซฟิเทล เพือ่ พิจารณา (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างการรักษาความมัน่ คงสถาบันหลักของชาติฯ ซึง่ ทีป่ ระชุม
มีมติให้ใช้ชอื่ “แนวทางการเสริมสร้างความมัน่ คงสถาบันหลักของชาติฯ” และให้ปรับปรุงถ้อยค�ำให้มคี วามครบถ้วน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
36

4) ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้มหี นังสือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ตี อ่
(ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ควรเปลี่ยนชื่อจาก
(ร่าง) แนวทางฯ เป็น “(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ”
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับ 3 ตามรูปแบบของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ระดมความเห็นการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างความมัน่ คง
สถาบันหลักของชาติฯ ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ทีป่ ระชุม
ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อแนวทาง จาก “(ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ”
เป็น “(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนระดับ 3 ตามรูปแบบของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกันนีย้ งั ได้กำ� หนด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง และตัวชีว้ ดั ในเบือ้ งต้น รวมถึงปรับแก้ไขข้อความให้มคี วามครบถ้วน สมบูรณ์
และมีความรัดกุมมากขึ้น
6) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีความเห็น
ให้ปรับแก้ไขชือ่ และห้วงระยะเวลาด�ำเนินการเป็น (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
พ.ศ. 2564 - 2570 พร้อมทัง้ ปรับและเพิม่ เติมข้อความใน (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ก่อนน�ำเข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
7) การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
11 มกราคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม วิ จิ ต รวาทการ สมช. ท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป
8) การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
วิจติ รวาทการ สมช. ท�ำเนียบรัฐบาล ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารฯ และ (ร่าง) ค�ำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลื่อนการธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
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2

การเสริมสร้างความมัน
่ คงของมนุษย์

2.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการเสริมสร้างความมัน่ คงของมนุษย์ มีความเชือ่ มโยง
กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งคนในทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีความพร้อมตระหนักในเรือ
่ งความมัน
่ คง และมีสว
่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การรักษาความสงบภายในประเทศ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 2565) ปรากฏอยู่ในทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

SEC

2.2 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามทางความมั่นคง มีความซับซ้อน หลากหลาย ละเอียดอ่อน ครอบคลุม
และเชื่อมโยงกันในหลายมิติ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยธรรมชาติ การโจมตีและจารกรรมทางไซเบอร์
ความมัน่ คงทางอาหาร พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ มีความหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละพืน้ ที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมในทุกมิติ ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จึงไม่อาจใช้แนวทางและวิธกี ารดัง้ เดิมทีใ่ ช้แผนงานด้านความมัน่ คงด�ำเนินการเพียงอย่างเดียว หากแต่จำ� เป็น
ต้องน�ำแผนงานด้านการพัฒนามาด�ำเนินการเพือ่ เสริมงานความมัน่ คง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน
หลายภาคส่วนเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดเงื่อนไขของปัญหา
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) มุ่งเน้นการพัฒนาคน
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีผ่ า่ นการประเมินสถานการณ์และจัดล�ำดับความส�ำคัญ เพือ่ ให้ประชาชนมีภมู คิ มุ้ กัน
ด้านความมัน่ คง เตรียมพร้อม รับมือ และตอบสนองกับภัยคุกคามความมัน่ คงทัง้ รูปแบบดัง้ เดิมและรูปแบบใหม่
โดยแผนดังกล่าวมีการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ คือ พื้นที่ที่มีปัญหา
ความมั่นคงหรือเงื่อนไขที่กระทบความมั่นคงของชาติหรือพื้นที่เฉพาะซึ่งก�ำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน
เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ปั ญ หา ลด หรื อ ควบคุ ม เงื่ อ นไขที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ
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โดยได้จำ� แนกพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงทีจ่ งั หวัดประกาศ
2) พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงเฉพาะพืน้ ที่ และ 3) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายอืน่ ๆ ซึง่ มีขอบเขตพืน้ ทีท่ กุ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัน้ ใน
จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ 4 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา (อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี
อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอสะบ้าย้อย) เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายล�ำดับแรกตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02

STRATEGIC

03
STRATEGIC

04

STRATEGIC

05
STRATEGIC

06
STRATEGIC

07

STRATEGIC

08

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรการสืบสานเรียนรูและขยายผลการพัฒนาดวยศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรการพัฒนาและปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชายฝงทะเล เกาะแกง
และชุมชนพื้นที่สูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงดวยมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรการเสริมสรางฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อความสมดุลมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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สาธารณภัย

4

การคามนุษย

3

1

2

ความมั่นคงทางทะเล

ยาเสพติด
5

แผนผังสาระส�ำคัญของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
มีเงื่อนไข
ของปญหาความมั่นคง

ขจัดความยากจน

การบูรณาการงานการพัฒนาและความมั่นคง

ภัยความมั่นคงอื่นๆ

6

มีปญหา
ความมั่นคง

คุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเขมแข็ง
การปองกันประเทศ

พื้นที่เปาหมาย

ลดความเหลื่อมลํ้า

เศรษฐกิจและสังคม

อาจกอใหเกิด
ปญหาความมั่นคง

พื้นที่เปาหมาย พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริม พื้นที่เปาหมายอื่น
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
ที่จังหวัดประกาศ
(โครงการ พมพ.)

ปองกันและแกไขในระยะยาวอยางยั่งยืน

8

หนวยงานประสาน
ระดับภาค
สล.พมพ.ทภ.1
สล.พมพ.ทภ.2
สล.พมพ.ทภ.4
สล.พมพ.ทภ.4
สล.พมพ.ทรภ.1
สล.พมพ.ทรภ.2
สล.พมพ.ทรภ.3
สล.พมพ.กปช.จต.

ผูหลบหนีเขาเมือง

สํานักงาน กปร.
มท.
กห.โดย ชด.ทหาร
สมช.
วธ.
ทส.
กต.
สมช.

พัฒนาดวยศาสตรพระราชา
เสริมสรางศักยภาพ
จัดระเบียบพื้นที่
พัฒนาองคความรู
เสริมสรางดวยมิติวัฒนธรรม
เสริมสรางฐานทรัพยากร
พัฒนารวมกับประเทศรอบบาน
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความมั่นคง

7

หนวยงานประสานหลัก

8

แนวทางการพัฒนา

การขับเคลื่อน

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

การปรับกระบวนความคิด

รักษาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

ความตระหนักรูของประชาชน

ขนาดของพื้นที่ที่มีปญหา
ความรุนแรงของปญหา
ความยากงาย
ผลกระทบดานตางๆ

หลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญพื้นที่เปาหมาย

การมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ

การดําเนินงานโดยยึดพื้นที่เปาหมายเปนหลัก

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
คนในทุกภาคส่วนให้มคี วามเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรือ่ งความมัน่ คง และมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ ประเด็น
การพัฒนาที่ 1) เป็นอย่างดี โดยด�ำเนินการใน 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน “การพัฒนา
พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และการบริหารจัดการชายแดน” ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 - 18
มกราคม 2563 ณ โรงแรมอาร์ เอส โฮเต็ล และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรจากส่วนราชการ
ทีโ่ ยกย้ายมารับผิดชอบงานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถขยายฐานองค์ความรูจ้ ากการอบรม
ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน และเกิดการขับเคลือ่ นแผนการพัฒนาพืน้ ทีฯ่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
1.2) การเข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ค วามรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยกลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ
ในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับอ�ำนวยการ หน่วยงานประสานหลัก และระดับภาค จ�ำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง อาทิ
(1) การสัมมนา การอบรมและพัฒนาบุคลากร การประชุมระดับส�ำนักงานเลขานุการ และระดับคณะกรรมการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนการพัฒนาพืน้ ทีฯ่ ของกลไกระดับภาค (2) การประชุมส�ำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อ�ำนวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) และการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
(3) การสัมมนา หารือ และพิจารณาเกี่ยวกับแผนจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และ
ชุมชนพื้นที่สูง (4) การประชุมเพื่อพิจารณาจัดท�ำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และ
(5) การหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
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2) การจัดท�ำคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อให้การติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ มีความชัดเจนและ
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดร่วม ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ง
ข้อมูลประกอบ อาทิ ค�ำอธิบายตัวชี้วัด ขอบเขตตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก หน่วยงานด�ำเนินการ ตารางการรายงานผล และ
แนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผล โดยเล่ ม คู ่ มื อ ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า ว
ผ่ า นการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาจากส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ประชุมกลุ่มย่อย รวม 13 ครั้ง และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
ระดับนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ�ำนวยการ
พั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ (นพช.) ครั้ ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรรณ) เป็นประธาน
ซึ่งคู่มือดังกล่าวเป็นเครื่องมือผลักดันการด�ำเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ด้านความมั่นคงเชิงพื้นที่แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย น�ำมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข
3) การผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน�้ำร้อน (พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (สล.พมพ.กปช.จต.) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขยาย
พื้นที่คลองยุทธศาสตร์บริเวณบ้านหนองใหญ่ - เขาหนองบัว และสร้างประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่ให้สามารถ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ โดยส�ำนักงานฯ ได้ผลักดัน
โครงการดังกล่าวให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามล�ำดับ
2.3 แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

สถานการณ์ในภูมิภาคและของโลกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้บริบทด้านความมั่นคงของประเทศ
โดยเฉพาะกระแสด้านสิทธิมนุษยชน ที่เชื่อมโยงกับปัญหาความรู้สึกไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล�้ำ
จึงอาจน�ำไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ การตอบสนองความต้องการ และการแสดงอัตลักษณ์
เฉพาะกลุม่ อันอาจจะน�ำมาซึง่ ปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน และเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ความสมานฉันท์ของคนในชาติ กอปรกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม (เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4
ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง) ก�ำหนดให้ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักจัดท�ำแผน
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ส�ำหรับเป็นกรอบการทิศทางส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปประกอบจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ และแนวทางการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลายทางสังคม
42

สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ในการจัดท�ำ แผนส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันภายใต้สงั คมพหุวฒ
ั นธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2562 - 2565
ได้ น ้ อ มน� ำ ศาสตร์ พ ระราชา และแนวทางพระราชทานที่ ส มเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ได้พระราชทานไว้ คือ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาตามภูมสิ งั คม”
และแนวทางตามพระราชด�ำริที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวคิดการด�ำเนินงาน ดังนี้

01

02

บริหารจัดการทรัพยากร
และบริการของภาครัฐ
และภาคสวนที่เกี่ยวของ
รวมกันบนพื้นฐานของ
สังคมพหุวัฒนธรรม

โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
และคํานึงถึง

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

03

ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
นิติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

ยึดหลักตามแนวทาง
สันติวธิ ี และใชกระบวนการ

ดําเนินการภายใต
กรอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
และบริบทของสังคมไทย
รวมทั้งตระหนักและเคารพ
ในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเปนภาคี

ในการพัฒนาและ
การแกไขปญหาที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และอัตลักษณของแตละพื้นที่
โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของชุมชน และผลประโยชน
ของชาติ

การมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
ตามกลไกประชารัฐ

อยางสอดคลองกัน

แนวทางการด�ำเนินการ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1

เสริมสรางการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

แนวทางที่ 4

แนวทางที่ 2

เสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
และการแกไขปญหาของประเทศ

เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกทุกภาคสวน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย และการดําเนินการที่เกี่ยวของของภาครัฐ

แนวทางที่ 3

สงเสริมใหคนในชาติอยูรวมกัน
ไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไดรับสิทธิและการพัฒนา
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
และบริบทของพื้นที่

แนวทางที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐ
ใหสอดคลองกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
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การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาควิชาการ และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว ในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคใต้ จ�ำนวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนสถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์
ในพื้นที่สูง และในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึงการได้ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามแผนส่งเสริมฯ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า
1. สถานการณ์ปญ
ั หากลุม่ ชาติพนั ธุ์ ยังคงพบปัญหาเก่าทีย่ งั คงมีอยู่ อาทิ ปัญหาด้านอคติทางวัฒนธรรม
ปัญหายาเสพติด และปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาสถานะบุคคล ปัญหาการขยายตัวของชุมชนเมือง และการสูญเสีย
อัตลักษณ์เฉพาะกลุม่ นอกจากนี้ พบความท้าทายใหม่ทเี่ กิดขึน้ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงจากด้านเทคโนโลยี
และโครงสร้างทางสังคม (สังคมผู้สูงอายุ) รวมทั้งการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม/งานส�ำคัญหลายประการ
อาทิ การจัดสรรที่ดินท�ำกินให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ซึ่งเป็น
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานและเขตอนุรกั ษ์ การแก้ปญ
ั หาสถานะบุคคล รวมทัง้ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐที่ส�ำคัญ อาทิ ไม่มีกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะขาดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3

การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

3.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

SEC
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2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ แนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 13 : พั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความมั่นคงของชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ :
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
นโยบายที่ 14 : เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพการป้ อ งกั น ประเทศ
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การพัฒ นาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ

3.2 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ในปัจจุบันและในอนาคต ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน ครอบคลุม
เชื่อมโยงหลายมิติส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงแผนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในด้านสาธารณภัย ด้านภัยจากการสูร้ บ และภัยด้านวิกฤตการณ์
ความมั่นคง อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงทางทะเล และปัญหาโรคอุบัติใหม่ ดังนั้น
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
การเตรียมความพร้อมของประเทศเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามยังต้องปฏิบตั ติ ามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
ซึง่ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทัง้ ในเรือ่ งความร่วมมือและการปรับนโยบายยุทธศาสตร์แผน และมาตรการ
ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือดังกล่าว
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็ น กรอบและทิ ศ ทางหลั ก ของประเทศ
ในการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปก�ำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณรองรับ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้สามารถพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศด้วยการผนึกก�ำลัง
ทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้ แต่ภาวะปกติ ซึง่ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมพร้อม
รับมือกับภัย 3 รูปแบบ คือ สาธารณภัย ภัยจากการสูร้ บ และวิกฤตการณ์ความมัน่ คง โดยแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็นทิศทางและแนวทางหลัก
ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ตัง้ แต่กอ่ นเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยให้ทกุ ภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02

STRATEGIC

03

STRATEGIC

04

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยง
อยางบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางความเชื่อมั่น ภูมิคุมกันและศักยภาพของทุกภาคสวนใหมีความตระหนัก
และมีความเขมแข็งรวมกันในลักษณะประชารัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางความรวมมือการเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคามกับตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการแผนมีการบูรณาการและผนึกกําลังในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตร
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1) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2563 (National Crisis Exercise Management :
C - MEX 20) เป็นการฝึกฯ ครัง้ ที่ 14 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำ� แผนเผชิญเหตุของหน่วยงาน
มาทดสอบเพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยเฉพาะในด้านการฟื้นฟูและเยียวยา
พื้นที่สังคม และชุมชน ภายหลังการแก้ไขปัญหา อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ท�ำให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ความมัน่ คงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
โดยการฝึกฯ ประจ�ำปี 2563 ได้ดำ� เนินการจัดการฝึกฯ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การฝึกประเด็นด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบโดยจังหวัดเชียงใหม่
2) การฝึกประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับผิดชอบโดยศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล และ 3) การฝึกประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย รับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อการร้ายสากล
2) การเตรียมแนวทางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2564 (C - MEX 21)
โดยการประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2564
และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�ำสถานการณ์และแนวทางการควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ�ำปี 2564 เพื่อก�ำหนดประเด็นการฝึกให้สอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงที่ส�ำคัญ
จ�ำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย 2) การฝึกการผนึกก�ำลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศ 3) การฝึกต่อต้านการก่อการร้าย 4) การฝึกบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์
และ 5) การฝึกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ประจ�ำปี 2564 ซึง่ ก�ำหนดกรอบการฝึกให้สอดคล้องกับปัจจัยทีส่ ำ� คัญ จ�ำนวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ
และข้อสัง่ การของผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐบาล 2) บทเรียนจากการบริหารจัดการภัย 3) การประเมินความเสีย่ ง
และแนวโน้มภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและประชาชนเป็นอย่างมาก
และ 4) ผลการฝึก C - MEX ที่ผ่านมา ตลอดจนสอดคล้องกับประเด็นการฝึกที่หน่วยงานต่าง ๆ ก�ำหนดขึ้น
อาทิ การรับมือกับอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (WMD) การรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์จากมัลแวร์
ประเภทต่างๆ การบริหารจัดการอุทกภัย การบริหารจัดการสถานการณ์เรือโดนกัน การบริหารจัดการ
น�ำ้ มันรัว่ ไหลลงสูท่ ะเล การอพยพประชาชนจากพืน้ ทีต่ ามแนวชายฝัง่ ทะเล และรับมือกับโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
3) การจัดท�ำ  Management Plan ตามแผนแม่บทฯ โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย “แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง” โดยได้มีการหารือกับเจ้าภาพแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3 คือ
กระทรวงกลาโหม (กห.) และได้ข้อยุติว่ามอบให้ ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบรรลุ
ผลส�ำเร็จของตัวชี้วัดที่ให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของหน่วยงานข่าวกรองและประชาคมข่าวกรอง
พร้อมทั้งมีการชี้แจงและรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ ต่อคณะอนุกรรมาธิการ
การทหารและความมัน่ คงของรัฐ วุฒสิ ภา เพือ่ รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และน�ำมาปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานเพิ่มเติม อาทิ การพิจารณา
โครงการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภัย
จากนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อจัดท�ำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
รองรับภาวะวิกฤต ซึ่งต้องมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานด้านการข่าว
จนถึงหน่วยงานปฏิบัติการด่านแรก (Frontliner)
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4) การศึกษาภัยความมั่นคง/วิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจน�ำไปสู่ภาวะไม่ปกติซึ่งประเทศไทย
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อทบทวนและเตรียมการจัดท�ำแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับใหม่ โดยมีการหารือกับสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต (Unprecedented Issue) การหารือร่วมกับทีป่ รึกษาของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการจัดท�ำแบบสอบถาม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ และได้ทราบผลการประเมิน
จากหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามว่า แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของตัวชีว้ ดั “ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ” ภายใต้นโยบายและแผนความมั่นคงฯ

4

การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง

4.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์
ความมั่นคง มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็ น การพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ แ บบบู ร ณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามที่ ก ระทบ
ต่ อ ความมั่ น คงของชาติ แนวทางการพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรอง
แบบบูรณาการ
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 15 : การพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ : การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
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SEC

แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ประเด็นความมั่นคง

เปาหมาย : ใหประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนแมบทยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ตอความมั่นคงของชาติ

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบาย 15
การพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย : ใหหนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรองทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพรอมแหงชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ดานการขาวกรองและการประเมินสถานการณ
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

4.2 ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับภายในประเทศ ภัยคุกคามต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนและเชือ่ มโยงกันกันมากขึน้ ในโลกยุคโลกาภิวตั น์
ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมโลก ย่ อ มได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ เพือ่ ให้ประเทศสามารถก้าวเดินไปได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ท่ามกลางภัยคุกคาม
และบริบทความมัน่ คงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว งานข่าวกรองจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการพิทกั ษ์รกั ษา
ความมัน่ คงแห่งชาติ และส่งเสริมผลประโยชน์พร้อมทัง้ เสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ให้กบั ประเทศ
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขา่ วกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของประชาคม
ข่าวกรองและหน่วยราชการอื่น ๆ ที่มิใช่หน่วยงานเกิดเอกภาพในการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในลักษณะ
บูรณาการ มีทศิ ทางและเป้าหมายเดียวกัน ค�ำนึงถึงความมัน่ คงและผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด
มุ่งด�ำเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามที่เป็นแก่นหลักของประเทศเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
ลดความเสีย่ งจากเป้าหมายภัยคุกคามทุกรูปแบบ เสริมสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
ของสังคมทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพงานข่าวกรอง
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ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรสนับสนุนงานขาวกรอง

STRATEGIC

03

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรขาวกรองเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรขาวกรองเพื่อปองกันและแกไขภัยคุกคามทั่วไปและเสริมสรางโอกาสดานความมั่นคง

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคง
การประชุ ม หั ว หน้ า หน่ ว ยงานด้ า นการข่ า วกรองและความมั่ น คง ริ เริ่ ม โดยการด� ำ ริ ข อง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการรับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวและสั่งการ
ทางยุทธการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดย พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธาน และมีเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการและอ�ำนวยความสะดวกการประชุม ทั้งนี้ มีการประชุม
1 ครั้ง/สัปดาห์
2) การประชุมคณะอนุกรรมการ
2.1) คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ (อสกช.)
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 4/2563 มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงของชาติให้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และมีความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ความมัน่ คงภายในประเทศ สถานการณ์ความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความมัน่ คง
ชายแดนและประเทศรอบบ้าน และสถานการณ์ต่างประเทศ โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และมีการประชุม 2 ครั้ง/เดือน
2.2) คณะอนุกรรมการประสานงานเพือ่ ประเมินภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย (อปกร.) ตามค�ำสัง่
คณะกรรมการพิจารณาประกาศสถานการณ์อนั เป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติ ในด้านการก่อการร้าย
ที่ 1/2562 มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์การก่อการร้ายทีอ่ าจก่อให้เกิด
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือ
การด�ำเนินการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น รวมทัง้ พิสจู น์ทราบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
พิจารณาประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านการก่อการร้าย พิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป โดยมีรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติทไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นประธาน ทัง้ นี้ ในห้วงทีผ่ า่ นมา
ได้จัดประชุม อปกร. ไปแล้ว จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เพื่ อประเมิ น ภั ย คุ กคามในห้วงสมเด็จ พระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 - 23
พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อประเมินภัยคุกคามในห้วงเทศกาลคริสต์มาส
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และปีใหม่เดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อประเมินภัยคุกคามจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ อิ ห ร่ า น ครั้ ง ที่ 4 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
เพื่อประเมินภัยคุกคาม จากกลุ่มอุยกูร์หัวรุนแรงและข่ายงานที่สนับสนุนอุยกูร์ในไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2563 เพือ่ ประเมินภัยคุกคามในห้วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เดือนธันวาคม 2563 และครัง้ ที่ 6
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2564 เพือ่ ประเมินภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายจากกลุม่ อุยกูรห์ วั รุนแรงและข่ายงาน
ที่สนับสนุนอุยกูร์ในไทย
2.3) คณะอนุกรรมการประสานและอ�ำนวยการยุทธศาสตร์ขา่ วกรองแห่งชาติ (อปยข.) เพือ่ เป็นกลไก
การด�ำเนินงานข่าวกรองในระดับนโยบาย และเป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ขา่ วกรองแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
โดยมีเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นประธาน ทัง้ นี้ ในห้วงทีผ่ า่ นมาได้จดั ประชุม 2 ครัง้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนั อปยข. ได้ยกเลิกไปแล้ว เนือ่ งจากกลไกดังกล่าวซ�ำ้ ซ้อนกับกลไกการด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
(อปภช.) ขึน้ มาทดแทน โดยมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการประสานงาน ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม
ในเชิงยุทธศาสตร์ทอี่ าจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติในภาพรวม ทัง้ ในระดับโลก ภูมภิ าค และประเทศ
ทั้งนี้ อปภช. ได้จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประเมินทิศทางนโยบาย
ของชาติมหาอ�ำนาจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงและผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย
3) การประชุมประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
เพือ่ ยับยัง้ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยพิจารณาทัง้ จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกระทบ ประโยชน์
ที่ได้รับ ความรู้สึกของประชาชน และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหา กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องต่ออายุ
การบังคับใช้พระราชก�ำหนดฯ ต่อไปอีก หรือความเหมาะสมในการยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฯ
โดยด�ำเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมาจัดประชุมมาแล้ว 11 ครั้ง โดยมีเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
4) การจัดท�ำรายงานสถานการณ์ความมัน่ คงรายเดือนเสนอคณะรัฐมนตรี ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มอบหมายส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท�ำรายงานสถานการณ์
ความมั่นคงของประเทศในภาพรวม เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง นั้น สมช. ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำรายงานสถานการณ์ความมัน่ คงประจ�ำเดือน โดยเสนอเรือ่ งเสมือนการเสนอเรือ่ งเข้า ครม. ตามขัน้ ตอน
ที่ พรฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. ปี 48 ก�ำหนด ทั้งนี้ จะด�ำเนินการน�ำเสนอเรื่องเข้า ครม.
ในสัปดาห์ที่สองของเดือน
5) ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ในห้วงที่ผ่านมา สมช. ได้ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยข่าว ประกอบด้วย เกาหลีใต้ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย เพือ่ หารือ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงร่วมกัน รวมทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์กบั หน่วยข่าวของมิตรประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายลี วุค เฮียน (Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้
ประจ�ำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. เนื่องในโอกาสรับต�ำแหน่งใหม่ รวมทั้งได้หารือข้อราชการ
เพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
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นายลี วุค เฮียน (Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

5

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

5.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็นการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมัน
่ คง ภายใต้แผนย่อย
การพัฒนาการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนา
ประเทศ แนวทางการพั ฒ นาป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรน
ุ แรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

SEC

5.2 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (พ.ศ. 2560 - 2562)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มแี นวโน้มลดลง แต่ยงั มีความรุนแรงและความไม่สงบ
ต่อเนื่อง และยังคงน�ำปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มาเป็นเงื่อนไข
ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง ในขณะทีก่ ารพัฒนาพืน้ ทีท่ งั้ ในเรือ่ งของการพัฒนาเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต สังคม และการศึกษา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
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พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท�ำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกรอบ
ทิ ศ ทางการแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ครอบคลุ ม มิ ติ ง านด้ า นความมั่ น คง
และด้านการพัฒนา รวมทัง้ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และความต้องการของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ชาติพนั ธุ์ และประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ควบคูก่ บั แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ โดยเสนอต่อสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทัง้ น�ำเสนอรัฐสภาเพือ่ ทราบ ทัง้ นี้ ให้มกี ารพิจารณาทบทวน
ตามวงรอบสามปี หรือตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นสมควร
อนึง่ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม 2 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2557 และ ฉบับปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยทีน่ โยบายฯ ฉบับปี พ.ศ. 2560 - 2562
ได้ถงึ ก�ำหนดสิน้ สุดห้วงบังคับใช้ ส�ำนักงานฯ จึงได้ดำ� เนินกระบวนการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ มาโดยล�ำดับ
ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งการพิ จ ารณาทบทวนนโยบายฯ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้นโยบายฯ
ฉบับปี พ.ศ. 2560 - 2562 เป็นกรอบการด�ำเนินงานของภาครัฐต่อไป จนกว่านโยบายฯ ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2562) มีสาระส�ำคัญครอบคลุม
ทั้งมิติด้านการพัฒนา และความมั่นคง รวมทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิต
ของทุกคนได้รบั การปกป้อง พัฒนา บนพืน้ ฐานสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และมีสว่ นร่วมในกระบวนการเสริมสร้าง
สันติสขุ อย่างยัง่ ยืน” โดยในกระบวนการจัดท�ำได้นอ้ มน�ำแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงยึดมั่นในหลักสันติวิธี หลักสิทธิมนุษยชน และนิติรัฐ นิติธรรม
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
แนวนโยบายด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 23 แนวนโยบาย
เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ 6 ประการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย สงบสั น ติ ปราศจากเงื่ อ นไขที่ เ อื้ อ ต่ อ
การใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย (แนวนโยบาย 6 ข้อ)

1
2
3
4
5
6

วัตถุประสงค์ เพือ
่ พัฒนาการมีสว
่ นร่วมของทุกฝ่ายในพืน
้ ที่ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (แนวนโยบาย 3 ข้อ)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แนวนโยบาย 4 ข้อ)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม (แนวนโยบาย 5 ข้อ)
วัตถุประสงค์

การสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (แนวนโยบาย 3 ข้อ)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (แนวนโยบาย 2 ข้อ)
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การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำนักงานฯ ได้อาศัยกลไก
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อทน.ชต.)
เป็นกลไกหลัก โดยได้ดำ� เนินงานตามกรอบแผนการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (มติที่ประชุม อทน.ชต. ครั้งที่ 1/2562) ซึ่งได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน 4 กระบวนการส�ำคัญ
โดยล�ำดับ ดังนี้
1.1) กระบวนการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินการ
ผ่านการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายฉบับเดิม (พ.ศ. 2560 - 2562) การศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การประมวลข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ การส�ำรวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์
รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 30 เวที
1.2) กระบวนการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ ได้ประมวลข้อมูลและข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ
1.3) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายฯ ภายหลังทีป่ ระชุม อทน.ชต. ครัง้ ที่ 2/2562
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) นโยบายฯ เรียบร้อยแล้ว ส�ำนักงานฯ ได้จดั เวทีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายฯ รวม 10 เวที ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภาคส่วนอืน่ นอกภาครัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ภาควิชาการ ผู้แทนชาวพุทธ ผู้แทนสตรี เด็กและเยาวชน ผู้แทนภาคธุรกิจ นักกิจกรรม และนักการเมือง
ของพืน้ ที่ รวมถึงคณะกรรมการทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
สภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ นี้ ส�ำนักงานฯ ได้นำ� ความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายฯ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายฯ ให้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแล้ว
1.4) กระบวนการพิจารณากลัน่ กรอง โดยได้ผา่ นความเห็นชอบจากกลไกตามล�ำดับ ดังนี้ อทน.ชต.
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (เพื่อทราบ) รวมทั้ง สภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ทัง้ นี้ ในล�ำดับต่อไปจะน�ำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอรัฐสภา
เพื่อรับทราบ ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
2) การน�ำนโยบายส�ำคัญไปสู่การปฏิบัติ
2.1) การพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำ� เนินการผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (อบม.จชต.)
ซึง่ มี นายประกิจ ประจนปัจจนึก เป็นประธาน โดยทีผ่ า่ นมาได้มกี ารพิจารณาจัดท�ำแผนการสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพือ่ สนับสนุนให้นกั เรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีศ่ กึ ษาต่อในต่างประเทศได้รบั การดูแลอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ มีการพิจารณามาตรการรองรับนักศึกษาไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเี่ ดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
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โดยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ในการสานสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษา
และสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ต่ า งประเทศ การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจนั ก ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครือข่ายยุวทูต จชต. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชมรม สมาคม
และเครือข่ายนักศึกษาในต่างประเทศ และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับนักศึกษา รวมทัง้ ได้จดั การหารือ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอาชีพส�ำหรับกลุ่มแรงงานและนักศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ
2.2) การสนับสนุนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�ำเนินการผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศ (IOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(อพอ.จชต.) โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน โดยที่ผ่านมาได้พิจารณาจัดระบบ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือกับ IOs และ NGOs และก�ำหนด
แนวทางการด� ำ เนิ น งานต่ า ง ๆ ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ เชิ ง สร้ า งสรรค์ กั บ IOs และ NGOs รวมถึ ง
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย นอกจากนี้ ได้จัดท�ำข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการชี้แจง
และพัฒนาความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับ IOs และ NGOs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐร่วมกับ
IOs และ NGOs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3) การบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด�ำเนินการผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมัน่ คงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อขม.จชต.)
ซึ่งมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน โดยในห้วงที่ผ่านมา ส�ำนักงานฯ ในฐานะเจ้าภาพ
ในระดับนโยบาย ได้อ�ำนวยการ ประสาน และสนับสนุนให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. พัฒนาต่อยอดระบบ
ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรอง (Southernmost Intelligence Center: SMIC) และปัจจุบันได้เปิด
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลแล้ว ทั้งนี้ ส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงาน และประสานงานส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพิจารณาจัดระบบข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูล และพิจารณาความเป็นไปได้
ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.4) การด�ำเนินการด้านกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา ส�ำนักงานฯ
ได้ด�ำเนินการพิจารณาขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามวงรอบทุก 3 เดือน อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั รวม 63 ครัง้ โดยได้พจิ ารณากลัน่ กรอง
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉกุ เฉิน พิจารณาเห็นชอบ รวมทัง้ เสนอคณะรัฐมนตรี ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตามแผนการและขั้นตอนการปรับลด
พื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
เพือ่ น�ำพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา
ตั้งแต่ปี 2561 มีการปรับลดพื้นที่ จ�ำนวน 5 อ�ำเภอ ต่อมาในห้วงตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน ได้ปรับลดพื้นที่
อีก 1 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
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5.3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ถือเป็นแผนระดับ 3 ที่จัดท�ำขึ้นเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายและแผนหลักทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น ความมั่ น คง นโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ทั้งมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาควบคู่กัน โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
และได้ ถู ก น� ำ ไปใช้ เ ป็ น กรอบการจั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ยลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการฯ ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เร่งด่วน ในการลดเหตุการณ์
ความรุนแรง และด�ำเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยด�ำเนินการควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมพหุวัฒนธรรมและการกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นทิศทางส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาว และ
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ที่ และเป็นการเชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีใ่ ห้ทดั เทียมและมีสว่ นร่วม
กับคนในภูมิภาคอื่น โดยได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานรองรับไว้ 2 ด้านส�ำคัญ คือ ด้านความมั่นคง และ
ด้านการพัฒนา โดยมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ ประสานขับเคลื่อน
งานแต่ละด้าน ตามล�ำดับ
แผนปฏิบัติการฯ ได้พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ด�ำเนินงาน และแผนงานต่าง ๆ รวม 3 กลยุทธ์หลัก
13 แผนงาน ประกอบด้วย
(1) กลยุทธ์การแก้ปัญหา ที่มุ่งด�ำเนินการต่อศูนย์ดุลของปัญหาในพื้นที่
(2) กลยุทธ์การป้องกันปัญหา ที่มุ่งขจัดเงื่อนไขเก่าและไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่
(3) กลยุทธ์การเสริมความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสร้างความยั่งยืน พร้อมทั้งจัดหน่วยงานเจ้าภาพ
รับผิดชอบแผนงาน เพื่อประสานการด�ำเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง และมุ่งสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้
ดังนี้
(กอ.รมน.)

แผนงาน

มิติ
งานดาน

ความมั่นคง

(ศอ.บต.)

มิติ
งานดาน

แผนงาน

การพัฒนา
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แผนงานที่ 1

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล
ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.)

แผนงานที่ 2

แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระท�ำผิดกฎหมาย
(กอ.รมน.)

แผนงานที่ 3

แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(กอ.รมน.)

แผนงานที่ 4

แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
(กอ.รมน.)

แผนงานที่ 5

แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา (กอ.รมน.)

แผนงานที่ 6

แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(สมช./สล.คพส.)

แผนงานที่ 7

แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
(กอ.รมน.)

7 SECURITY DIMENSION ROADMAP

มิติงานด้านความมั่นคง   จ�ำนวน 7 แผนงาน

(กอ.รมน.)
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แผนงานที่ 8

แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(ศอ.บต.)

แผนงานที่ 9

แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชน
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปส.)

แผนงานที่ 10

แผนงานอ�ำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(สป.ยธ.)

แผนงานที่ 11

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

แผนงานที่ 12

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

แผนงานที่ 13

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
(สมช./สล.คปต.)

6 EVOLUTION DIMENSION ROADMAP

มิติงานด้านการพัฒนา   จ�ำนวน 6 แผนงาน

(ศอ.บต.)

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การจัดท�ำแผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และ 2564 ซึง่ เป็นแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส�ำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมกับ กอ.รมน. ศอ.บต. สศช. ก.พ.ร.
และ สงป. ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายร่วม ตัวชีว้ ดั รวมถึงประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจัดท�ำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565
2) การขับเคลื่อนงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 มีมติส�ำคัญ อาทิ 1) เห็นชอบแนวทางการพัฒนามาตรการในการ
บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เห็นชอบในหลักการให้จัดท�ำความตกลงระหว่าง
ประเทศเจ้าภาพกับองค์การระหว่างประเทศ (Host Country Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
คณะกรรมการกาชาดระหว่ า งประเทศ (International Committee of the Red Cross : ICRC)
3) เห็นชอบในหลักการของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝัน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจ�ำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 - 2565 นอกจากนี้
ได้มกี ารติดตามเรือ่ งส�ำคัญ อาทิ การด�ำเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน และโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
3) การแต่งตั้งกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้ คปต. ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านการพัฒนา
และมิติด้านอ�ำนวยการและขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนภารกิจ รวม 8 คณะ อาทิ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงระหว่างประเทศเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการอ�ำนวยการ
และประเมินผลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต.
พ.ศ. 2562 - 2565
4) การพัฒนาการก�ำกับติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก�ำหนด
แนวทางในการรายงานผลการด�ำเนินงาน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าภาพติดตาม
และก�ำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแนวทางของแผนปฏิบัติการฯ และสนับสนุนให้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการประเมิ น ผลความส�ำเร็จ ของการด�ำเนินงาน รวมทั้งทบทวนรายละเอียดตัว ชี้วัดระดับแนวทาง
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) การขับเคลือ่ นโครงการส�ำคัญตามแผนบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
5.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ อาทิ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
ด้ า นความมั่ น คงจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางสารสนเทศข่ า วกรอง
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(Southernmost Intelligence Center : SMIC) ให้รองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2565 โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส�ำรวจความต้องการ
ข้อมูล และส�ำรวจชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะน�ำมาพิจารณาปรับปรุง
และจัดระบบฐานข้อมูลฯ ให้รองรับการขับเคลือ่ นงานในแต่ละแผนงานต่อไป รวมทัง้ การจัดระบบการบูรณาการ
ฐานข้อมูลให้เชือ่ มโยงกับแผนปฏิบตั กิ ารด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมัน่ คง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
5.2) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ อาทิ
การเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ใช้ความรุนแรง และการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ
และน�ำมาออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งการเปิดพื้นที่ทางการเมือง
ให้ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัย ตลอดจน
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้มีส่วนสนับสนุนกระบวนการ
พูดคุยฯ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลอย่างสร้างสรรค์
5.3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
อาทิ การวางระบบและกลไกส�ำคัญในการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และการติดตามผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ รายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงการทบทวน
และพัฒนาตัวชีว้ ดั ในระดับแนวทาง แผนงาน/โครงการส�ำคัญ โครงการ/กิจกรรมหลัก กิจกรรม/กิจกรรมรอง
ให้มีความสอดคล้องกันทุกระดับ สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 ผลการด�ำเนินงานอื่น ๆ ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
5.4.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ในไตรมาสที่ 1 และ 2
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สืบเนือ่ งจากตัง้ แต่ ปี 2547 มีการก่อเหตุรนุ แรง
ในพืน้ ที่ จชต. อย่างต่อเนือ่ ง และยังคงทวีความรุนแรงขึน้ ท�ำให้สง่ ผลเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น การบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าว
จึงยังคงมีความจ�ำเป็นเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการป้องกัน
ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
ส�ำหรับการด�ำเนินการในห้วงที่ผ่านมา สมช. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้จัดการประชุม กบฉ. ครั้งที่ 4/2563 โดยมีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็นประธาน เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงในเขตท้องทีท่ กุ อ�ำเภอในพืน้ ที่ 3 จชต. ยกเว้น อ�ำเภอไม้แก่น
อ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุคริ นิ อ�ำเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2564
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงในพืน้ ทีด่ งั กล่าวด้วยแล้ว โดยเป็นการขยาย
ระยะเวลาการประกาศฯ มาแล้ว 62 ครั้ง
2) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีจัดการประชุม กบฉ. ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอ�ำเภอในพื้นที่ 3 จชต.
ยกเว้นอ�ำเภอไม้แก่น อ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุคริ นิ
อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่
19 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ได้มมี ติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงในพืน้ ทีด่ งั กล่าวด้วยแล้ว
โดยเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศฯ มาแล้ว 63 ครั้ง
ซึง่ การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพืน้ ทีย่ งั คงมีความจ�ำเป็นเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์จากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จ�ำนวน 30 วัน
ตามมาตรา 11 อันน�ำไปสูก่ ารสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ น�ำผูก้ อ่ เหตุมาด�ำเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง
กับผู้ถูกควบคุมตัว ให้มีความเข้าใจในบทบาทและการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และชี้ให้เห็นความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการกระท�ำของกลุม่ ผูก้ อ่ เหตุรนุ แรง ตลอดจนเพือ่ ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าว ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จะต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและหลีกเลี่ยงการกระทบสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนเกินจ�ำเป็น
ส�ำหรับการพิจารณาปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ได้ด�ำเนินการปรับลดมาแล้ว จ�ำนวน 5 อ�ำเภอตามพื้นที่เป้าหมาย ที่ด�ำเนินการปรับลดมาแล้วตั้งแต่ปี 2553
ได้แก่ อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา อ�ำเภอสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุคิริน อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ
อ�ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อไปรวมกับพื้นที่อ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ที่ปรับลดไปแล้วในปี 2563
ปัจจุบนั ยังคงเหลือ 27 อ�ำเภอ ทีป่ ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงในพืน้ ที่ 3 จชต. ตามพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จากทั้งหมด 33 อ�ำเภอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2560 ทีไ่ ด้เห็นชอบแผนการและขัน้ ตอนการปรับลดพืน้ ทีก่ ารประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีม่ คี วามร้ายแรง เพือ่ น�ำพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มาบังคับใช้แทน
นอกจากนี้ ได้มกี ารพิจารณาการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมัน่ คง
ในพื้ น ที่ จชต. อาทิ การก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง พนั ก งานสอบสวนคดี ค วามมั่ น คงให้ กั บ กลุ ่ ม งานสอบสวน
ในกองบังคับการต่าง ๆ ในพื้นที่ จชต. เพื่อรองรับภารกิจด้านการสอบสวนคดีความมั่นคงเป็นการเฉพาะ
รวมถึงการจัดตัง้ ส�ำนักงานอัยการคดีความมัน่ คง ภาค 9 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพภารกิจงานด้านคดีความมัน่ คง
ในพืน้ ที่ จชต. ทัง้ นี้ ได้ตดิ ตามความคืบหน้าการเร่งรัดแก้ไขเพิม่ เติม (ร่าง) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาและด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
โดยเร็ว
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6

การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

6.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาความมัน่ คงพืน้ ทีช่ ายแดน มีความเชือ่ มโยง
กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเล และในประเด็นการเสริมสร้างและรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความมัน
่ คง แนวทางการพัฒนา
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน และภายใต้
แผนย่ อ ยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะระหว่างประเทศ

SEC

นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาข้ า มพรมแดน และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ :
การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ : การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

6.2 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

สถานการณ์ป ัญ หาบริเวณพื้นที่จัง หวัดชายแดน จะมีค วามแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่
ซึง่ มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับมิตติ า่ ง ๆ และมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศโดยรวม
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย 1) ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด
และปัญหาการค้าอาวุธ 2) ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 3) ปัญหาการท�ำประมง
รุกล�้ำน่านน�้ำ  4) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามแนวชายแดน และ 5) ปัญหาความไม่ชัดเจนของ
แนวเขตแดน
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2562 - 2565) ก�ำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะประชาคมความมัน่ คงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ แก้ปญั หาบริเวณชายแดน
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ดังนี้ 1) ปัญหาเส้นเขตแดน 2) ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 3) ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 4) ปัญหายาเสพติด
5) ปัญหาการค้าสิง่ ผิดกฎหมาย และ 6) ปัญหาความมัน่ คงอืน่ ๆ โดยให้ความส�ำคัญในเชิงพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดน
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศรอบบ้านและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 31 จังหวัดทางบก และ 23 จังหวัด
ทางทะเล โดยมีเป้าประสงค์ทจี่ ะให้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามมัน่ คง ปลอดภัย น�ำไปสูแ่ ผนการพัฒนา
ได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน
แนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย 10 แนวทาง ดังนี้

1

จัดระบบปองกันพื้นที่ชายแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองบัญชาการ
กองทัพไทย

2

พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความมั่นคง โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

3

จัดทําการเชือ
่ มโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดน ประกอบดวย สินคา และยานพาหนะ
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมศุลกากร

4

พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมือง
และปญหาอาชญากรรมขามชาติ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง

5

จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
กระทรวงแรงงาน

6

พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูป
 ว
 ยขามพรมแดน โดยมีหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว)

7

ดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปญหาความมั่นคง และควบคุม
การใชพื้นที่ที่มีปญหาเขตแดน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

8

พัฒนาระบบการขาว โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักขาวกรองแหงชาติ

9

สนับสนุน พัฒนาปฏิบัติการขาวสาร และการประชาสัมพันธในพื้นที่ชายแดน
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

10

จัดเฝาตรวจพื้นที่ชายฝงทะเล โดยมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองทัพเรือ
และศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ
จ�ำนวน 3 ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ อาทิ 1) การยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่น
อ�ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนในพื้นที่
ภาคตะวั น ออกของประเทศ 2) การระงั บ การขยายเวลาเปิ ด ด่ า นสะเดา - บู กิ ต กายู ฮิ ตั ม 24 ชั่ ว โมง
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เนื่องด้วยส�ำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีความจ�ำเป็นประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 3) การพิจารณาจุดเชือ่ มต่อแห่งใหม่ของด่านศุลกากร
สะเดา จังหวัดสงขลา และแนวทางการด�ำเนินของฝ่ายไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซีย
ในการจัดประชุมคณะท�ำงานด้านเทคนิคฯ ร่วมฝ่ายไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 2 เพื่อให้การชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อ
ด่านสะเดา - บูกติ กายูฮติ มั น�ำไปสูก่ ารสร้างถนนเพือ่ เชือ่ มโยงด่านทัง้ สองประเทศ เป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน
และสอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)
2) แผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ (Flagship Project)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 6 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการเชื่อมโยงการน�ำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X - ray/CCTV
มาใช้ ใ นการตรวจปล่ อ ย (โครงการต่ อ เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2562) ด� ำ เนิ น การโดยกรมศุ ล กากร
2) โครงการอ�ำนวยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) (โครงการต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ 2562) ด�ำเนินการโดยกรมการปกครอง
3) โครงการพัฒนาระบบสมาร์ทโลจิสติกส์เพื่อยกระดับการติดตามควบคุมรถประจ�ำถิ่น ด�ำเนินการโดย
กรมการขนส่งทางบก 4) โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด�ำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 5) โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด�ำเนินการโดยกรมประมง และ 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ด�ำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร โดยส�ำนักงานฯ
ได้สรุปการด�ำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้กับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ทราบแล้ว
3) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง จ�ำนวน 2 ครัง้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ อาทิ
3.1) การพิจารณาก�ำหนดแผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ
(Flagship Project) ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 โดยส�ำนักงานฯ ได้กำ� หนด Flagship Project จ�ำนวน 12 โครงการ

ทั้งนี้ ส�ำนักงานฯ ได้มีรายงานการก�ำหนดแผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ (Flagship Project) ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2564 ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบด้วยแล้ว
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3.2) การพิจารณาแนวทางการจัดท�ำแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงโดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างค�ำสัง่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ จัดท�ำ
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึง่ มีองค์ประกอบของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว เป็นกลไกในการจัดท�ำ
แผนบริหารจัดการชายแดนฯ ในฉบับต่อไป
6.3 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้/ความส�ำคัญ

ความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านจะช่วยในการป้องกันผลข้างเคียงจากการอ�ำนวยความสะดวก
ให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติด
สาระส�ำคัญ/ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นกรอบแนวทาง
ในการด�ำเนินการด้านความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้าน และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยอยูร่ ว่ มกับประเทศรอบบ้านอย่างฉันมิตร
บนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน”
ยุทธศาสตร์ภาพรวม ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1

เสริมสรางความสัมพันธและความไววางใจระหวางผูนําระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบาน
เพื่อเปนชองทางในการรวมมือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

2

ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบาน รวมถึงปองกันและขัดขวางไมใหบุคคล
หรือกลุมบุคคลใดใชประเทศไทยเปนฐานเคลื่อนไหวและไปกอความไมสงบในประเทศรอบบาน

3

รวมมือกับประเทศรอบบานในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก ทางนํ้า และทางทะเล
เพื่อไมใหปญหาเขตแดนเปนอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งใหมีการเผยแพร
ความรูความเขาใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบานแกประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เพื่อมิใหเกิดปญหา เขตแดนขึ้น

4

ดําเนินการผานกลไกความรวมมือดานความมั่นคงในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ประสานการดําเนินงาน และแกไขปญหาความมั่นคงรวมกัน

5

พัฒนาระบบตรวจคนเขาเมือง และระบบศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และติดตามการเขาออกประเทศ

6

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมขามชาติ
ที่จะเขาสูประเทศผานชองทางชายแดน

7

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจในประเทศรอบบาน 63
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร รวมถึงผลกระทบตอประเทศไทย

และติดตามการเขาออกประเทศ

6

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมขามชาติ
ที่จะเขาสูประเทศผานชองทางชายแดน

ยุทธศาสตร์ภาพรวม ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

7

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหบทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจในประเทศรอบบาน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร รวมถึงผลกระทบตอประเทศไทย

8

รวมมือกับประเทศรอบบานในการนําแรงงานเขามาทํางานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย
และปฏิบัติตอแรงงานประเทศรอบบานอยางทัดเทียม

9

สนับสนุนและพัฒนากลไกของสวนราชการไทยที่มีอยูกับประเทศรอบบาน
ใหสามารถดําเนินการตอไปได

10

รวมมือกับประเทศรอบบานในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ

11

พัฒนาและสงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศรอบบาน
การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1.1) การประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการสามเหลีย่ มมรกต
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์)
เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าการด�ำเนินการโครงการสามเหลี่ยมมรกตยังคงมีข้อจ�ำกัด ทั้งในเรื่อง
การปักปันเขตแดน การใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทุ่นระเบิดซึ่งยังไม่ได้รับ
การเก็บกู้
1.2) การประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นเขตแดนไทย
เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ โดยมีรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเขตแดน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางน�้ำ  ประเด็นการใช้สิทธิบนเกาะ/
ดอนในแม่นำ�้ โขง ตลอดจนการด�ำเนินการทีอ่ าจกระทบต่อร่องน�ำ้ ลึกในแม่นำ�้ โขง รวมทัง้ ประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงาน
1.3) การประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน
โดยมีเรือ่ งเพือ่ พิจารณาเรือ่ ง 1) ความคืบหน้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอีย่ น - สตึงบท)
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) การก่อสร้างผนังคอนกรีตริมตลิ่งคลองตะเคียน อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีฝ่ายกัมพูชาขอสร้างผนังคอนกรีต
ริมคลองตะเคียน
แนวทางการพิจารณาการจัดท�ำยุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (ฉบับใหม่)
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง ขณะนีไ้ ด้มกี ารจัดท�ำ (ร่าง) ค�ำสัง่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึง่ มีองค์ประกอบของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้เป็นกลไกในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทย
ต่อประเทศรอบบ้านฯ ในฉบับต่อไป
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6.4 ผลการด�ำเนินงานอื่น ๆ ภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
6.4.1 การเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นาย Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมัน
ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ หารือข้อราชการกับ ลมช. รวมถึงหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา ภายหลังการรัฐประหารของกองทัพเมียนมา
2) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 Mr.Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจ� ำ ประเทศไทย ลาว และกั ม พู ช า เข้ า เยี่ ย มคารวะและแสดงความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาสที่
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เข้ารับต�ำแหน่ง ลมช. รวมถึงหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
รับฟังความเห็นในประเด็นการเปิดประเทศส�ำหรับนักท่องเที่ยวและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช.
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

6.4.2 การประชุ ม ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ทบทวนมติ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
การเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1/2545 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำเนียบรัฐบาล
โดยมีรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (นางศิรวิ รรณ สุคนธมาน) เป็นประธานการประชุม ซึง่ ทีป่ ระชุม
ได้พจิ ารณาแนวทางการใช้กฎหมาย มาตรา 86 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 โดยทีป่ ระชุม
ได้มีมติให้การก�ำหนดช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ ตามมาตรา 86 วรรค 2 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560
เป็นไปตามความจ�ำเป็น โดยให้จังหวัดชายแดนร่วมหารือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และศุลกากร
พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดการขนส่งสินค้าเข้า - 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
รักษาการทีป่ รึกษาด้านการประสานกิจการความมัน่ คง ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะ
น�ำคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ ท�ำให้ได้รับทราบถึงแนวโน้มของสถานการณ์และความมั่นคงในพื้นที่
โดยยังคงปรากฏการลักลอบขนส่งยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศ
รวมทัง้ ปัญหาการขาดแคลนน�ำ ้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้น
ป้องกัน และปราบปราม บริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ คณะฯ และผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ อาทิ ผู้แทนจังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี นายด่านศุลกากร สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ
ได้ตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในบริเวณพื้นที่แม่น�้ำโขง
อาทิ ดอนชิงชู้ อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ดอนสังคี อ�ำเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ดอนโคลาด
ดอนขีอ้ น้ อ�ำเภอปากคาด และดอนท่าศิรขิ นั ธ์ อ�ำเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ รวมทัง้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - ค�ำม่วน) จ.นครพนม ทั้งนี้ การตรวจสภาพพื้นที่ดังกล่าว
เป็นด�ำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจงานของส�ำนักงานฯ ต่อไป

การประชุมหารือและตรวจสภาพพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ป
ี ญ
ั หาชายแดนของจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563
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7

การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

7.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการผูห้ ลบหนีเข้าเมือง มีความเชือ่ มโยง
กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง แนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565)
นโยบายที่ 7 : การจั ด ระบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาผู ้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ : การบริ ห ารจั ด การ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง

SEC

7.2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความไม่สงบในประเทศต้นทาง ความแตกต่างทางเชื้อชาติ
ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ความต้องการแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
ในหลายประเทศซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน
อย่ า งต่ อเนื่ องตั้ ง แต่อดีตจนถึง ปัจ จุบัน บางส่วนอพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ไม่ส ามารถเดินทาง
กลั บ ประเทศต้ น ทางหรื อ เดิ น ทางไปประเทศที่ ส ามได้ จึ ง ตกค้ า งในประเทศไทยและบางส่ ว นเข้ า มา
เพือ่ แสวงโอกาสทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ทีเ่ ดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่เดินทางกลับประเทศ
สภาพเช่ น นี้ ต ้ อ งการบริ ห ารจั ด การที่ ดี เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า นความมั่ น คง ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สถานะและสิทธิ รวมทั้งผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) มีวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีการบริหารจัดการผูห้ ลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
ลดลงโดยค�ำนึงถึงความมั่นคงหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประเทศ”
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แนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย 11 แนวทาง ดังนี้

1

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

2

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย

3

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเปราะบางตอความมั่นคง
และความสัมพันธระหวางประเทศ

4

การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมอื่น ๆ

5

การปรับปรุงและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของ

6

การเสริมสรางความรวมมือดานการขาว การลาดตระเวนบริเวณชายแดน

7

การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

8

การแสวงหาความรวมมือจากนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ
ในการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

9

การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ

10

การพัฒนาการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยทุกภาคสวน

11

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเชือ
่ มโยงการทํางานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย
่ วของ

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การจัดท�ำหลักเกณฑ์สถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน
1.1) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้
สมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอนโยบายการจัดท�ำและจัดท�ำทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมาย
โดยผ่อนผันให้อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ และการรับรองสถานะและสิทธิให้กลุ่มบุคคลที่อาศัย
อยู่ในประเทศมานาน ที่ไม่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง สามารถอาศัยอยู่กับคนไทยได้อย่างผสมผสาน
กลมกลืน หรือท�ำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการก�ำหนดสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย และให้สัญชาติไทย
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1.2) ในห้วงทีผ่ า่ นมาได้มกี ารส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนประวัตกิ ลุม่ เป้าหมายพบว่ากลุม่ เป้าหมาย
ที่ยังต้องการการแก้ไขปัญหา คือ กลุ่มผู้ตกส�ำรวจแต่มีภูมิล�ำเนาต่อเนื่องในประเทศไทย กลุ่มผู้ไร้รากเหง้า
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล โดยมีเป้าหมายที่ต้องพิจารณาก�ำหนดสถานะ
จ�ำนวนประมาณ 400,000 คน สมช. จึงได้จัดท�ำหลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพ
เข้ามาและอาศัยมานาน
1.3) เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สภาความมัน่ คงแห่งชาติมมี ติเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ และต่อมา
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2564 ครม. ได้อนุมตั หิ ลักเกณฑ์การก�ำหนดสถานะฯ ตามที่ สมช. เสนอ และให้สว่ นราชการ
ที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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�ำข้อสงวนไว้ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7
เรื่องการจดทะเบียนเกิดและสัญชาติของเด็ก ข้อ 29 เรื่องเป้าหมายการศึกษา และข้อ 22 เรื่องการคุ้มครอง
และสิทธิของเด็กลี้ภัย โดยปัจจุบันไทยได้ถอนข้อสงวนที่ 7 และ 29 แล้ว
2.2) คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมีข้อเสนอแนะให้ไทยพิจารณาถอนข้อสงวน
ข้อ 22 ดังกล่าว โดยปัจจุบนั ไทยมีความพร้อมในการดูแลหรือคุม้ ครองเด็กลีภ้ ยั โดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั้ นโยบาย
การศึกษา และสาธารณสุข มาต่อเนือ่ ง และมีกฎหมายทีร่ องรับการคุม้ ครองเด็กลีภ้ ยั อยูแ่ ล้ว โดยในการประชุม
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 22
เรื่องการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในหลักการศึกษาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวน 22 และให้สว่ นราชการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป
3) การแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
3.1) ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ซึ่งเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทยยาวนานมากกว่า 30 ปี ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว และได้ก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
3.2) คณะอนุ ก รรมการแก้ ไขปั ญ หาผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บจากเมี ย นมา เป็ น กลไกที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพือ่ ให้การด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา ผภร. สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ซึ่ ง ในห้ ว งปี ง บประมาณ 2563 ได้ จั ด การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น จั น ทร์
ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�ำเนียบรัฐบาล
โดยมี นายสิทธินันท์ มานิตกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง เป็นประธาน
เพือ่ ทบทวนสถานการณ์ภาพรวมและแนวโน้มความเป็นไปได้ในการส่งกลับผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา (ผภร.)
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในเมียนมา รวมทั้งสถานะ จ�ำนวน
และมาตรการดูแล ผภร. ในพืน้ ทีพ่ กั พิงในห้วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid - 19 และผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการสนับสนุนการเตรียมส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาขนาดใหญ่ ประจ�ำปี 2563
69

7.3 ผลการด�ำเนินงานอื่น ๆ ภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
7.3.1 การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เวที ผู ้ ลี้ ภั ย โลก ครั้ ง ที่ 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�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพร่วม
คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย และผูแ้ ทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน โดยสรุปถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีดังนี้
ไทยมีการจัดตัง้ คณะท�ำงานระดับชาติเพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและน�ำข้อตกลงระหว่างประเทศ
ว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั (Global Compact on Refugee-GCR) น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการแสวงหา
ทางออกที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง โดยเฉพาะสตรีและเด็กซึ่งเป็นไปบนพื้นฐานของหลักการ
มนุษยธรรมและการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ
ภายหลังจากที่ไทยได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
แทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพือ่ รอการส่งกลับ ไทยได้มกี ารพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการน�ำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายในเรื่องการน�ำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ
การเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการท�ำงานภายใต้กลไกระบบคัดกรองและ
คุ้มครองคนต่างด้าว ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 และหวังว่าไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากกลไก
Asylum Capacity Support Group ที่ UNHCR ได้ริเริ่มขึ้น มาสนับสนุนการใช้ระบบคัดกรองของไทย
ไทยได้รับภาระในการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยาวนานมากกว่าแสนคนและ
ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาและภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งกลับ
ผู้หนีภัยการสู้รบกลับโดยสมัครใจ โดยได้น�ำแนวทางการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้หนีภัยการสู้รบ
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8

การรักษาความมั่นคงทางทะเล

8.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงทางทะเล มีความเชื่อมโยง
กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในประเด็นการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในประเด็ น การเพิ่ ม
มูลค่าของเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพทางทะเล ในประเด็นการปรับปรุง ฟื้นฟูและ
สร้ า งใหม่ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ทั้ ง ระบบ ในประเด็ น การฟื ้ น ฟู
ชายหาดทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย
่ ว ชายฝัง
่ ทะเลได้รบ
ั การป้องกันและแก้ไขทัง
้ ระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝัง
่ แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ในประเด็น
การพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนการรักษาความมัน
่ คงภายในราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ
		 ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
2) ส่ ว นการปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ ใ นการปกป้ อ ง
		 อธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล และแผนแม่ บ ทภายใต้
		 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ แ ผนย่ อ ย
		 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2562
- 2565) ในนโยบายที่ 6 : ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ : การรักษาความมั่นคง
ทางทะเล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564:
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน
่ คงแห่งชาติเพือ
่ การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การปรับสมดุล
โครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประเด็น
การปฏิรูปที่ 4 การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
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SEC

8.2 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าคและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้มหาอ�ำนาจต่าง ๆ
มุง่ รักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ซึง่ อาจเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมัน่ คง
ทางทะเลในภูมิภาค เช่น การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
การรุกล�ำ้ น่านน�ำ้ เพือ่ ท�ำการประมง นอกจากนี้ ยังพบการกระท�ำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมข้ามชาติทางทะเล
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การลักลอบเข้าเมืองหรือการค้ามนุษย์ การกระท�ำอันเป็นโจรสลัดและ
การปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การค้ายาเสพติด สินค้าหนีภาษี อาวุธ โดยล�ำเลียงทางเรือ รวมทัง้ ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง อาทิ ปัญหาขยะทะเล การท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนหลักส�ำหรับรองรับการด�ำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมุง่ เน้น
การสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินกิจกรรมทางทะเล
ของทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน โดยมีวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล และยัง่ ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
ในการบริหารจัดการ และการบูรณาการการใช้พลังอ�ำนาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ”
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02

STRATEGIC

03

STRATEGIC

04

STRATEGIC

05

STRATEGIC

06
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การสรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรูแ ละความตระหนักรูค
 วามสําคัญของทะเล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) จ�ำนวน 2 ครัง้
ได้แก่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดท�ำอนุบัญญัติ
รองรับพระราชบัญญัตกิ ารรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค�ำสัง่ นปท.
คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาและจัดการความรูเ้ พือ่ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) และ ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้รับทราบการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเล
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การขับเคลื่อน
แผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเลฯ และความคืบหน้าการด�ำเนินการภายใต้ อจชล. รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบ
แนวทางการจัดท�ำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 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) การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนความมัน่ คง
แห่งชาติทางทะเล จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ประชุมได้รับทราบ
ผลการด�ำเนินงานแผนงานและโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ (Flagship Project)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 โครงการ รวมทั้ง เห็นชอบการก�ำหนด Flagship Project
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 3 โครงการ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทีป่ ระชุม
ได้รับทราบผลการด�ำเนินงาน Flagship Project ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 4 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบติดตามเรือเพื่อควบคุมการจราจรทางน�้ำและความปลอดภัย
ทางทะเล โดยมี กรมเจ้าท่า (จท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (บูรณาการร่วมกับศูนย์อ�ำนวยการ
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล - ศรชล.) 2) โครงการก� ำ หนดเขตพื้ น ที่ ป กครองทางทะเล
โดยมีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และศึกษา
รู ป แบบการจั ด ตั้ ง องค์ ก รจั ด การความรู ้ ท างทะเล โดยมี ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมช.)
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ 4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศไทย โดยมี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ (คพ.) เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก รวมทั้ ง
เห็นชอบการก�ำหนด Flagship Project ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�ำนวน 3 โครงการ และ
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�ำเนินงาน Flagship Project
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 จ�ำนวน 3 โครงการ และรับทราบแผนปฏิบัติราชการรองรับ
Flagship Project ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 4 โครงการ รวมทั้ง ได้พิจารณาก�ำหนด
สถานะของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ
ให้เป็นแผนระดับที่ 3 เช่นเดิม
2.2) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล จ�ำนวน 2 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบค�ำสัง่ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ และความเชือ่ มโยงและการด�ำเนินการขับเคลือ่ นตามแผนความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเลฯ รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเลฯ
และ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบแนวทางการจัดท�ำแผนความมัน่ คง
แห่ ง ชาติ ท างทะเลฉบับ ใหม่ รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเลฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานรับผิดชอบร่วมในการรวบรวมข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานให้ครบถ้วน และด�ำเนินการจัดส่งให้ สมช. เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ ทั้งฉบับ
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2.3) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประชุมได้รับทราบ
เรือ่ งการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ฯ และพิจารณาสถานการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง
และผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย ใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเล
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และ 2) สถานการณ์
ความมั่นคงในทะเลจีนใต้ และ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องรายงาน
ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และได้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้านกิจการทางทะเล
ระหว่างไทยกับประเทศทีม่ อี าณาเขตทางทะเลติดต่อกัน รวมถึงพิจารณาท่าทีของไทยต่อการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลของประเทศ

การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานการณ์ฯ

ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

3) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การตามแผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
(พ.ศ. 2562 - 2565) จ�ำนวน 4 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ ที่ 1 พืน้ ทีด่ า้ นอันดามัน ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25 - 26
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้มีการรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่ส�ำคัญ อาทิ พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน
การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย และอุบัติภัยทางทะเล ครั้งที่ 2 พื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ได้มกี ารรับทราบสถานการณ์ความมัน่ คงทางทะเล
ทีส่ ำ� คัญ อาทิ อุบตั ภิ ยั ทางทะเล การท่องเทีย่ ว และการท�ำประมงผิดกฎหมาย ครัง้ ที่ 3 พืน้ ทีด่ า้ นอันดามัน
ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ ได้มกี ารรับทราบสถานการณ์ความมัน่ คงทางทะเล
ที่ส�ำคัญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และแนวทาง/
มาตรการแก้ปัญหาของหน่วยงานในพื้นที่ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบล�ำเลียงยาเสพติด
ปัญหาการท�ำการประมงในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนของอุทยานแห่งชาติ และปัญหาขยะทะเล และครัง้ ที่ 4 พืน้ ทีด่ า้ นอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ซึ่งได้มีการรับทราบสถานการณ์
ความมัน่ คงทางทะเลทีส่ ำ� คัญ อาทิ การลักลอบค้าน�ำ้ มันเถือ่ น ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
และการรุกล�้ำน่านน�้ำของเรือประมง
75

การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอันดามัน ณ จังหวัดพังงา วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ณ จังหวัดระยอง วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอันดามัน ณ จังหวัดระนอง วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562
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การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2562 - 2565)
ในพื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ณ จังหวัดตราด
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

4) ความคืบหน้าการทบทวนแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565) และการจัดท�ำ
แผนฉบับใหม่
ในส่ ว นของการทบทวนแผนความมั่ น คง คณะอนุ ก รรมการประสานแผนและติ ด ตามผล
การปฏิบตั ติ ามแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล เป็นกลไกประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเลฯ ในภาพรวม อันจะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ถงึ จุดอ่อน - จุดแข็งของแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเลฯ
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์และเสริมสร้างกลไกต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรค และข้อคิดเห็นจากส่วนราชการทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินการตามแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเลฯ ในพืน้ ทีด่ า้ นอันดามันและอ่าวไทย จะถูกรวบรวม
ประมวล และวิเคราะห์ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท�ำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ ที่ นปท. มีมติเห็นชอบ
ในการประชุม นปท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ต่อไป
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 2 ครั้ง

0

ประชุม
รับฟง
ความคิดเห็น

05

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564)

แนวทาง
การจัดทํา
แผนความมั่นคง
แหงชาติ
ทางทะเล
ฉบับใหม

ติดตาม
และ
ประเมินผล

ประเมิน
และ
วิเคราะห
สถานการณ

01

จัดตั้งกลไก
เพื่อจัดทํา
(ราง) แผนฯ

03

รวบรวม
ประเด็นทางทะเล
ในยุทธศาสตรและ
แผนระดับชาติ

02

4

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล 2 ครั้ง
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนความมัน
่ คงแหงชาติทางทะเลฯ
ในพืน
้ ที่ จ.พังงา ระยอง และระนอง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
สถานการณที่สงผลกระทบตอการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล 2 ครั้ง
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
ฉบับใหม (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนภาพแสดงความคืบหน้าในทบทวนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในห้วงปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
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8.3 ผลการด�ำเนินงานอื่น ๆ ภายใต้ประเด็นการรักษาความมั่นคงทางทะเล
8.3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (อจชล.) จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ อาทิ 1) การแต่งตัง้ คณะท�ำงานภายใต้ อจชล.
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ อจชล. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จ�ำนวน 5 คณะ
ได้แก่ คณะท�ำงานด้านความมั่นคง คณะท�ำงานด้านมั่งคั่งและยั่งยืน คณะท�ำงานด้านกฎหมาย คณะท�ำงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะท�ำงานขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย
นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดการปฐมนิเทศคณะท�ำงานทัง้ 5 คณะ ภายใต้ อจชล. และหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการท�ำงาน
และแผนงาน 3 ปี ของ อจชล. ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะท�ำงานและผู้แทนส่วนราชการ
2) การศึกษารูปแบบการจัดตัง้ องค์กรจัดการความรูท้ างทะเล เป็นการด�ำเนินการภายใต้ “โครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล” ซึ่งเป็น Flagship Project
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ โดย อจชล. มีส่วนร่วม
ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานผลการศึกษา และ 3) การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ได้แก่ (1) การประเมินผลการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยใช้ดชั นีคณ
ุ ภาพ
มหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ของประเทศไทย และ (2) ความหลากหลายชีวภาพทางทะเล
และนอกชายฝั่ง: กรณีศึกษาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทาน

การปฐมนิเทศคณะท�ำงานภายใต้ อจชล. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

8.3.2 การประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หารือแนวทางพิจารณาค�ำขอวิจยั วิทยาศาสตร์
ทางทะเลของต่างชาติ เพือ่ หารือในรายละเอียดเกีย่ วกับแนวทางพิจารณาค�ำขอวิจยั ฯ ในระยะสัน้ เนือ่ งจาก
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มแี นวทางการพิจารณาค�ำขอวิจยั ฯ อย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ สมช. อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำ
แนวทางปฏิบตั ิ (Standard Operation Procedures: SOPs) ในการพิจารณาค�ำขอวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ของต่างชาติ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ฯ เพือ่ พิจารณา ซึง่ หากแนวทางการพิจารณา
ค�ำขอวิจัยฯ แล้วเสร็จ จะส่งผลให้การเข้ามาด�ำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของต่างชาติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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8.3.3 การน�ำหนังสือ “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ที่ สมช.
(คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ อจชล.) ได้จัดท�ำขึ้น
ไปใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) ได้ ส นั บ สนุ น การเผยแพร่ ห นั ง สื อ ฯ
และพิจารณาเนื้อหาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนักศึกษา
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ตามบริบทความเหมาะสมของสถานศึกษา ในพื้นที่น�ำร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563) ทั้งนี้ ศธ.
จะท�ำการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการน�ำเนือ้ หาหนังสือฯ ไปประกอบการเรียนการสอนให้นกั เรียนระดับชัน้ ต่าง ๆ
ในระยะต่อไป

การขับเคลื่อนหนังสือ“ทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”
เข้าสู่สถานศึกษา

การติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศธ.
ได้จัดโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่น�ำร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร
ของปีการศึกษา 1/2563 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563) เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัดและรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการด�ำเนินงานในระดับจังหวัดและ
ระดับสถานศึกษา จ�ำนวน 2 ครัง้ ได้แก่ 1) ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
และจังหวัดตราด และ 2) ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดชุมพร
และได้เชิญผู้แทน สมช. ในฐานะคณะท�ำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล ร่วมเดินทางกับ ศธ. ในโครงการ
ดังกล่าวด้วย
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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. ได้ดำ� เนินโครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาด้านวิชาการ เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดตัง้ องค์กรจัดการความรูท้ างทะเล
ซึ่ ง เป็ น แผนงานหรื อ โครงการเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ (Flagship project)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) รวมทั้ง
เป็นการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
(ร่าง) พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ทัง้ นี้ ได้จดั จ้างทีป่ รึกษาด้านวิชาการ
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อมาเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะทีป่ รึกษาฯ ได้สง่ (ร่าง) ผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการจัดตัง้
องค์กรจัดการความรูท้ างทะเล” ให้กบั สมช. รวมทัง้ ได้มกี ารก�ำหนดการจัดสัมมนาเพือ่ เผยแพร่ (ร่าง) ผลการศึกษา
วิจยั ฯ และระดมความเห็นจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะทีป่ รึกษาฯ น�ำความเห็นไปปรับปรุงงานศึกษาวิจยั ฯ
ก่อนจัดส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยฯ ฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

9.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นความมั่ น คง ในประเด็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให้ พ ร้ อ ม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่ น คงของชาติ แนวทางการพั ฒ นาการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ

SEC

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 2565) นโยบายที่ 5: สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ภั ย คุ ก คามข้ า มชาติ และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ :
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

9.2 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามด้านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security
Threat) ประเภทหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันมากขึ้น โดยหลักแล้ว
เป็นผลทีเ่ กิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การติดต่อสือ่ สารเชือ่ มโยงข้ามพรมแดนทีส่ ะดวกยิง่ ขึน้
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ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้น ท�ำให้ความสามารถในการโยกย้ายทั้งคน ทุน และสิ่งของ
มีเพิ่มตามไปด้วย ประกอบกับผลประโยชน์จูงใจมหาศาล จึงท�ำให้มีการก่ออาชญากรรมข้ามชาติมากยิ่งขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเชื่อมโยงกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยวิเคราะห์
ผ่านกรอบแนวคิด การทบทวน การป้องกัน การตอบโต้ และการเตรียมพร้อม (Review, Prevent, Respond,
Prepare - RPRP) โดยมีรายละเอียด คือ 1) Review - ทบทวนการข่าวและกฎหมาย กลไกการประสานงาน
กลไกการปฏิบัติ กลไกนโยบาย 2) Prevent - เสริมสร้างความแข็งแกร่งภาครัฐ เครือข่ายนอกภาครัฐ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น 3) Respond - การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้มผี ลรูปธรรมเพือ่ ลดความล่อแหลมของการเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตี และ 4) Prepare การเตรียมการเพือ่ ลดความเสียหาย รองรับผลกระทบและสร้างความพร้อมด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้
15 TRANSNATIONAL CRIME
ทัง
้ นี้ ยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าหมายเพือ
่ ให้สามารถป้องกันและแก้ปญ
ั หาอาชญากรรมข้ามชาติ
ในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมสาขาของอาชญากรรม
ข้ามชาติ ดังนี้
01
02
03
04
05
06

09

07

10

08

11
12
13
14
15
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ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02

STRATEGIC

03

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความเขมแข็งภาครัฐ ดานกฎหมาย ขาวกรอง เสริมศักยภาพองคความรู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การเสริมสรางความรวมมือนอกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การจัดท�ำรายงานสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ ประจ�ำปี 2563 โดยแจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง 12 หน่วย เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวโน้มของสถานการณ์ขา้ มชาติ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
2) การจัดสัมมนาในหัวข้อมาตรการทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสิง่ แวดล้อมของไทย
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ โดยส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่วมกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานด้านความมัน่ คงมีภารกิจดูแลด้านนโยบาย และเป็นหน่วยงาน
ประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณี
ในการปฏิบตั ติ ามความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยอาชญากรรมสิง่ แวดล้อมถือเป็นหนึง่ ในอาชญากรรม
ร้ายแรง ทีป่ ระชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะ
องค์กรเห็นตรงกันว่าเป็นประเด็นปัญหาทีค่ วรเร่งแก้ไขเช่นเดียวกันกับอาชญากรรมไซเบอร์หรือการก่อการร้าย

การจัดสัมมนาในหัวข้อมาตรการทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมของไทย
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ
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3) การประชุ ม คณะท� ำ งานร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งไทยกั บ อิ น เดี ย
(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 โดยฝ่ายไทยมี
พลเอก สมศักดิ์ รุง่ สิตา เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติในขณะนัน้ เป็นหัวหน้าคณะ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูล
สถานการณ์ รวมถึงการด�ำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกตกลงกันไว้ ตลอดจนมีการหารือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในระดับระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาค

การประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย
(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

4) การประชุ ม ตามกรอบความริ เริ่ ม แห่ ง อ่ า วเบงกอลส�ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ หลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation : BIMSTEC) ซึ่งมีการประชุมย่อย ได้แก่ 1) การประชุมระหว่างนักวิชาการและหน่วยงาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC เมื่อวันที่
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
ตามกรอบความร่วมมือด้านความมัน่ คงในภูมภิ าค BIMSTEC นี้ ท�ำให้ไทยสามารถก�ำหนดท่าทีดา้ นความมัน่ คง
ที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่อภูมิภาคอ่าวเบงกอล
ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูที่ส�ำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับเอเชียใต้
5) การหารือเกีย่ วกับการจัดตัง้ หน่วยประสานงานชายแดนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ได้ร่วมกันจัดประชุมหารือ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู ้ เ ผชิ ญ เหตุ ล� ำ ดั บ แรกจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภาคใต้ของไทย รวมถึงจัดการประชุมหารือร่วมกับภาควิชาการ ตลอดจน
ภาคประชาสังคม เมือ่ วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2563 และเมือ่ วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2563 ซึง่ ประสบความส�ำเร็จ
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และได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงาน ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทเี่ กิดขึน้ บริเวณพรมแดนไทย - มาเลเซีย รวมถึงมาตรการ
ป้องกัน รับมือ และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการชายแดนโดยการจัดตั้งหน่วยประสานงานชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามข้ามชาติ

การเข้าเยี่ยมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งส�ำนักงานประสานงานชายแดน
(Border Liaison Office: BLOs)
เมื่อเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2563

6) การเข้าร่วมการประชุม 14th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)
and its Related Meetings ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับคณะผูแ้ ทนไทย ซึง่ ทีป่ ระชุมได้กล่าวถึงความท้าทาย
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องร่วมมือกันในการรับมือกับภัยคุกคาม โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
9.3 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

สถานการณ์ดา้ นการก่อการร้ายทัง้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมภิ าคอืน่ ๆ และในระดับโลก ยังคงปรากฏ
เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่าง ๆ และมีรูปแบบวิธีการที่ซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น
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สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2562 - 2565 ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบนั มากขึน้
โดยเน้นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ (Prevention) ควบคู่ไปกับการรับมือขณะเกิดเหตุ (Countering)
และการดูแลฟืน้ ฟูหลังเกิดเหตุและเตรียมพร้อม (Preparedness and Resilience) ส�ำหรับการรับมือในอนาคต
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน
และมีการประเมินผลการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
STRATEGIC

01

การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน (Prevention): โดยเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร
และข่ า วกรอง การทู ต เชิ ง ป้ อ งกั น การบริ ห ารจั ด การผ่ า นการเข้ า - ออกประเทศ
การรับมือกับการเผยแพร่ลท
ั ธิและแนวคิดทีย
่ ด
ึ หลักความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
แนวคิดสุดโต่งทีน
่ ย
ิ มการใช้ความรุนแรง การเสริมสร้างงานด้านการรักษาความปลอดภัย
การพัฒนาศักยภาพด้านกลไกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ การส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักและการมีสว
่ นร่วมของประชาชน และการส่งเสริมแนวทางและกระบวนการ
ลดปัจจัยที่อาจท�ำให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งอันน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

STRATEGIC

02

การตอบโต้ (Countering): เน้นการพัฒนาศักยภาพกลไกขณะเกิดเหตุ การบูรณาการ
หน่ ว ยงานภายในประเทศและประสานกั บ มิ ต รประเทศเพื่ อ การสื บ สวนที่ ฉั บ ไว
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

STRATEGIC

03
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การเตรียมพร้อมและการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ (Preparedness and Resilience):
โดยเน้ น การวางแผนฝึ ก ซ้ อ มและจั ด หาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การก่ อ การร้ า ย
การส�ำรวจความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร วางแผนการฝึกซ้อมและจัดหา
เครื่ อ งมื อ และพั ฒ นาศั ก ยภาพการฟื ้ น ตั ว ภายหลั ง เกิ ด เหตุ ทั้ ง ในระยะเฉพาะหน้ า
และในระยะยาว การสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายทุกมิติ
และการศึ ก ษาการสื บ สวนกรณี ต ่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เรี ย นรู ้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practice)

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

ให้ความส�ำคัญกับแนวทางการด�ำเนินการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิค้มุ กัน
ภัยจากการก่อการร้าย ลดความเสีย่ งจากการตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นทีก่ อ่ เหตุ ตลอดจนเป็นแหล่งพักพิงและ
ตระเตรียมการก่อเหตุ และลดความเสีย่ งทีไ่ ทยจะเป็นพืน้ ทีใ่ นการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทีน่ ยิ มการใช้ความรุนแรง
(Violent Extremism) โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในเชิงผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) การพัฒนากลไกและกฎหมาย โดยเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2563 ทีป่ ระชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและเห็นชอบการใช้กลไก
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็นกลไกทางเลือกหลักในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์ภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การบูรณาการองค์ความรู้ในการป้องกันการก่อการร้าย : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC)
ในภูมิภาคต่าง ๆ จ�ำนวน 3 ครั้ง และกรุงเทพฯ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละความเข้าใจของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีร่ บั ผิดชอบงานการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อการร้าย และเพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เกิดการท�ำงานในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันมากขึ้น
3) การส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพื้นที่หลากหลายทางความเชื่อ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญและผลกระทบของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยทีอ่ าจน�ำไปสูแ่ นวความคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจเสริมและสอดรับงานด้านความมั่นคงโดยตรง
อันจะน�ำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการวางแผนเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่สามารถ
น�ำไปสู่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง
4) การส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน : มีการจัดตั้งเครือข่าย
ร่วมกับส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติและบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ เตรียมการพัฒนามาตรการการปกป้อง
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญและพืน้ ทีส่ าธารณะจากการก่อการร้าย โดยร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญและ
พืน้ ทีส่ าธารณะ เมือ่ วันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 ณ กรุงเทพฯ เพือ่ รับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการก�ำหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การระบุและแบ่งกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานฯ ไปจนถึงการจัดท�ำคู่มือเชิงบูรณาการ
ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
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5) การเข้าร่วมการประชุมระดับอนุภมู ภิ าคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมัน่ คงข้ามชาติ
(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

การประชุม The Sub - Regional Meeting on Counter Terrorism
and Transnational Security ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน)
เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

6) ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท�ำโครงการส�ำคัญ (flagship Project) คือ โครงการ
การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2563 และคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2563 ทัง้ นี้ โครงการส�ำคัญดังกล่าวจะเริม่ ขับเคลือ่ นในปี 2565 โดยในห้วงไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ 2564 ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดของกิจกรรม
ทีจ่ ะมุง่ เน้นความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชน ตลอดจนมุง่ เสริมสร้าง
กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง เด็กและเยาวชนในการสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคม
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10

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

10.1 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและในประเด็นการติดตาม
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง แนวทาง
การพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และแผนระดับชาติ
ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ : การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
ทางไซเบอร์

SEC

10.2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา
แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการน�ำไปใช้ในทางที่ผิดและเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามเพิ่มขึ้น
กล่าวคือ ภัยทีเ่ กิดจากมิจฉาชีพหรือผูไ้ ม่ประสงค์ดใี ช้อนิ เทอร์เน็ตในการก่ออาชญากรรมและแสวงผลประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ และภัยที่จะเกิดต่อระบบที่ควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผลต่อการใช้ด�ำรงชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจ
รวมถึงพบว่ามีการขยายตัวของการก่อการร้ายทางไซเบอร์ และการใช้ขีดความสามารถทางไซเบอร์โจมตีกัน
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 โดยส�ำนักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เป็ น แนวนโยบายระดั บ ชาติ ฉ บั บ แรกของไทยในด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพือ่ ให้รบั กับสภาพสังคมทีจ่ ะเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
จึงมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความพร้อมของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม
รอบด้านมากที่สุดเท่าที่สภาวะแวดล้อมเอื้ออ�ำนวย เพื่อเสริมขีดความสามารถของไทยในด้านนี้ที่มีอยู่แล้ว
ให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ โดยมุง่ เน้นการมีกลไกกลางในการบริหารจัดการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
การปกป้องโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและการสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01
STRATEGIC

02
STRATEGIC

03

STRATEGIC

04

STRATEGIC

05
STRATEGIC

06

STRATEGIC

07

STRATEGIC

08

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การเสริมสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในทุกภาคสวนในการดําเนินกิจกรรมทางไซเบอร
ทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การปกปองโครงสรางพืน
้ ฐานสําคัญทีบ
่ ริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพ
ดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ปกปองผลประโยชนและความมัน
่ คงของชาติใหรอดพนจากภัยคุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การเสริมสรางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การสรางความตระหนักและสงเสริมความรวมมือภายในประเทศดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใชไซเบอรสเปซในทางที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7

การสงเสริมงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8

สงเสริมบทบาททีส
่ รางสรรคของไทยในความรวมมือเพือ
่ การรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การเข้าเยี่ยมหารือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดยส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ได้เข้าเยีย่ มหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี) ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนการด�ำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน และแนวโน้ม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อไทย เพื่อจัดท�ำรายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์
และแนวโน้มปี 2563 และเป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และแนวโน้มของปัญหา
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2) การหารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อิสราเอล
เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนาย Alon Yehoshua
ผูช้ ว่ ยทูตทหารอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยีย่ มคารวะและหารือร่วมกับผูแ้ ทนส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้น
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย มีสาระส�ำคัญเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
ของไทย และแนวโน้มทางไซเบอร์ในปี 2563 - 2564 ตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย
กับอิสราเอล

นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
และหารือร่วมกับคณะผู้แทน สมช. ในประเด็นด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

3) การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ “การบูรณาการและแลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นการก่อการร้าย
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ตอ่ โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญและพืน้ ทีส่ าธารณะ” เมือ่ วันที่ 22 - 23 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ระดมความคิดจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ต่อโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญและพลวัติของภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ มุมมองต่อสถานการณ์และแนวโน้ม
ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและการรับมือต่อภัยคุกคามในแต่ละระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับวิกฤต ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมถึงข้อจ�ำกัด
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ของไทย
4) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Ministerial
Conference on Cybersecurity - AMCC) เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยทีป่ ระชุมได้เน้นถึงการยึดหลัก 4P
เพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ทคี่ รอบคลุมถึงเรือ่ งของหลักการ (Principle)
การปฏิบตั ิ (Practice) กระบวนการขับเคลือ่ น (Process) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Partnership
and Pandemic) โดยมุง่ เป้าขับเคลือ่ นการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
ในภูมภิ าคให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และเน้นย�ำ้ ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านสารสนเทศ ซึง่ เป็นฐานรากส�ำคัญต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทัง้ การยกระดับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอาเซียน ทัง้ นี้ ไทยได้รว่ มน�ำเสนอและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
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ความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินงานด้านการปกป้องโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information
Infrastructures Protection - CII Protection) ของไทย โดยเน้นย�้ำในการศึกษาเรื่องแนวทางอาเซียน
ในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (ASEAN CII Protection Framework) ที่จะสามารถ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศในภูมิภาคได้
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในปัจจุบัน
5) การหารือเรือ่ งแนวทางการก�ำกับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพืน้ ฐานทางสารสนเทศ ด้านความมัน่ คง
ของรัฐ ภาคส่วนการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในฐานะหน่วยงานควบคุมหรือก�ำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคง ได้ประชุม
หารือกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบภาคส่วนการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ หารือ
รายการบริการทีส่ ำ� คัญทางสารสนเทศ (Critical Services) ทีต่ อ้ งได้รบั การปกป้อง รวมถึงแนวทางการก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่ำของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. การรั กษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยส�ำนักงานฯ จะได้ห ารือกับภาคส่ว น
การป้องกันประเทศ และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อก�ำหนดรายละเอียดแนวทางการปกป้องรายการบริการที่ส�ำคัญ
ทางสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศด้านความมั่นคงให้แล้วเสร็จต่อไป

11

การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

11.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ในประเด็นการเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม
่ ใิ ช่ภาครัฐ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

SEC

นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน
่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที่ 16 : เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด� ำ เนิ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งประเทศ และแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ :
การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
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11.2 ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2562 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

การจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในปลายปี พ.ศ. 2558 ท�ำให้อาเซียน
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเพิ่มโอกาสการติดต่อเชื่อมโยง
ผ่านเส้นทางคมนาคมในภูมภิ าค ทัง้ นี้ โดยทีไ่ ทยมีทำ� เลทีต่ งั้ อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในดินแดนภาคพืน้ ทวีป
ของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทางทั้งทางบก ทางน�้ำ  และทางอากาศ จะสร้างโอกาสส�ำหรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย แต่ในขณะเดียวกันการเป็นประชาคม และการเปิดกว้างของการติดต่อ
ระหว่างกันอย่างเสรี ท�ำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยข้ามชาติต่างๆ นอกจากนี้ ในระยะต่อไปมีแนวโน้มว่า
ประเทศมหาอ�ำนาจจะแข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมภิ าคอย่างเข้มข้นขึน้ ทัง้ ในรูปแบบของการใช้พลังอ�ำนาจ
ทางทหารและทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ของตน ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศในภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ตอ่ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ
รวมทัง้ การรับฟังความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากเวทีการประชุมส่วนราชการ ภาคนักวิชาการ
และผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาดูงานเชิงลึกในต่างประเทศทีผ่ า่ นประสบการณ์
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอาเซียนมาก่อน จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทาง
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน
ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเตรียมตัวและมีความพร้อมในการผลักดันผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทย
ในอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเด็น ดังนี้
STRATEGIC

01

STRATEGIC

02
STRATEGIC

03

STRATEGIC

04

STRATEGIC

05

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การสรางความพรอมภายใน และรวมมือกับสมาชิกอาเซียนเพือ
่ รับมือกับการติดตอเชือ
่ มโยงในอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การเสริมสรางศักยภาพภายใน และรวมมือกับสมาชิกอาเซียนเพือ
่ รับมือกับปญหาทาทายความมัน
่ คง
รูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การปรับตัวอยางสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงแหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การสรางความตระหนักรู และทัศนคติที่เหมาะสมตออาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การสรางเอกภาพของอาเซียนและสรางดุลยภาพทางอํานาจกับมหาอํานาจ
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การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง การจัดจ้าง
ทีป่ รึกษา เพือ่ ให้ฝา่ ยวิชาการประเมินบทบาทการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงเพือ่ ให้สามารถ
น�ำไปพิจารณาก�ำหนดเพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงของไทยต่อการขยายอิทธิพล
ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
11.3 แนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ (พ.ศ. 2562 – 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

แนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2562 - 2564 และตารางประสาน
สอดคล้องตามแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2562 - 2564 เป็นเอกสาร
ที่จัดท�ำขึ้นตามค�ำบัญชาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ของไทยในด้านการเมือง
ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) กลุ่มประเทศ
มหาอ�ำนาจและประเทศที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ 2) กลุ่มประเทศ ACMECS และกลุ่มประเทศ
อาเซียนอืน่ ๆ 3) กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง 4) กลุม่ ประเทศแอฟริกา และ 5) กลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ
ส�ำนักงานฯ ได้ใช้กลไกการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
และความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย (อปรท.) ในการยกร่างเอกสารและปรับปรุงเอกสาร
ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอเอกสารดังกล่าวในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบต่อแนวทางการก�ำหนดท่าทีฯ และ
ตารางประสานสอดคล้องฯ จุดเน้นของแนวทางการก�ำหนดท่าทีฯ คือ เป็นแนวทางของส�ำนักงานฯ
ในการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ด้านความมัน่ คงในมิตติ า่ งประเทศ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศโดยตรง และตารางประสานสอดคล้องฯ จะช่วยให้เห็นภาพ
การก�ำหนดหน่วยงานเจ้าภาพตามการด�ำเนินงานในประเด็นแนวทางการก�ำหนดท่าทีฯ ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม
สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2562 - 2564 และตารางประสาน
สอดคล้องตามแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2562 - 2564 เป็นแนวทาง
ให้สำ� นักงานฯ ด�ำเนินการร่วมกับส่วนราชการในการผลักดันผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คง ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้
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กลุ่มประเทศมหาอ�ำนาจและประเทศที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
ประกอบด้ ว ย สหรั ฐ อเมริ ก า จี น ญี่ ปุ ่ น เกาหลี ใ ต้ อิ น เดี ย รั ส เซี ย
ออสเตรเลี ย สหภาพยุ โ รป เยอรมนี อั ง กฤษ และฝรั่ ง เศส โดยไทย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ มหาอ� ำ นาจทุ ก ประเทศ ด้ ว ยที่ ตั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคส�ำคัญ ๆ ได้ ไทยจ�ำเป็นต้อง
มีความร่วมมือที่ดีและสมดุลกับประเทศมหาอ�ำนาจทุกประเทศ มุ่งเน้น
การสร้างความเป็นหุน
้ ส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือทัง
้ ในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี

02

01

กลุ่มประเทศ ACMECS และกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น ๆ
ไทยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและประเทศ
ในอาเซี ย น สร้ า งบรรยากาศแห่ ง สั น ติ ภ าพ ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและ
ความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นระหว่างกองทัพ รวมทัง
้ เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาความมั่ น คงทุ ก รู ป แบบ และความร่ ว มมื อ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การชายแดนเพื่ อ รองรั บ การติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกั น
ในภูมิภาค (Connectivity)

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

03

แนวทางการก�ำหนดท่าทีฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับประเทศหลักและประเทศ
ที่มีบทบาทส�ำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ อิสราเอล
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (ยู เ ออี ) อี ยิ ป ต์ ตุ ร กี และอิ ห ร่ า น โดยประเด็ น
ด้ า นความมั่ น คงที่ ไ ทยสามารถแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศ
ในภูมภ
ิ าคนีไ้ ด้ คือ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดนิยมความรุนแรง
สุดโต่ง

กลุ่มประเทศแอฟริกา

04

ภู มิ ภ าคที่ มี ศั ก ยภาพรองรั บ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในทุ ก มิ ติ
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป ็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์
แ ล ะ มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ใ น วั ย ท� ำ ง า น ใ น สั ด ส ่ ว น ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น โ ล ก
และให้ความสนใจไทยในฐานะประเทศต้นแบบด้านการพัฒนา

กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
ประกอบด้ ว ย 14 ประเทศ (ไม่ ร วมออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ )
ไทยมีความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกผ่านกรอบการประชุม
หมู ่ เ กาะแปซิ ฟ ิ ก (Pacific Islands Forum - PIF) ที่ ไ ทยมี บ ทบาท
เชิงรุกและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

05
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การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การขับเคลื่อนแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 และ
ตารางประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�ำหนดท่าทีฯ และการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและประสาน
การด�ำเนินการตามแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ (อปนท.)
1.1) การประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบ
ต่อแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยฯ และตารางประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�ำหนดท่าทีของไทยฯ
เพื่อเป็นแนวทางผลักดันการด�ำเนินการของไทยในมิติต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ
1.2) การจั ด ประชุ ม อปนท. ในปี 2563 จ� ำ นวน 4 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ
จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกันทบทวนและก�ำหนดท่าทีที่เหมาะสมของไทยต่อประเทศที่มีความส�ำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ต่อไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งมิติด้านความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจ
โดยทีป่ ระชุมเห็นร่วมกันว่าท่าทีของไทยในบางประเด็นอาจต้องปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับบริบทระหว่างประเทศ
ปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพระหว่างกันจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก
2) ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอ�ำนาจและประเทศ
ทีม่ คี วามส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ตอ่ ไทย สมช. ตระหนักว่าไทยในฐานะประเทศทีม่ ที ตี่ งั้ ทางภูมยิ ทุ ธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
ของภูมิภาค และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศ ควรก�ำหนดท่าทีและปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
อย่างสมดุลเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแข่งขันของประเทศมหาอ�ำนาจในโลก
และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและจีน จึงควรส่งเสริมการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับมหาอ�ำนาจอย่างมีสมดุล พร้อมกับแสวงโอกาสส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านที่ประเทศ ๆ นั้น
มีความเชี่ยวชาญและจ�ำเป็นต่อไทย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (ลมช.) ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของ สมช. และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ สมช. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารือสู่การหารือ
ภายในประเทศผ่านตัวแทนของสถานทูตประเทศต่าง ๆ การหารือทางโทรศัพท์ และสือ่ ออนไลน์ทปี่ ลอดภัยต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ต่อเนื่องกับประเทศที่ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
ได้แก่ สหรัฐฯ จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป
3) การจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงรายประเด็น (Dynamic Issues) โดยจัดประชุม
คณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมัน่ คงระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อไทย (อปรท.)
การติดตามสถานการณ์/ประเด็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อความมั่นคงของไทย
อาทิ พืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้ โดยจากการติดตามความเคลือ่ นไหวของพืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้ในปี 2563 พบว่ามีการปะทะ
และตอบโต้ทงั้ ทางการทูตและการทหารระหว่างประเทศทีอ่ า้ งกรรมสิทธิใ์ นพืน้ ทีแ่ ละประเทศภายนอกเขตพิพาท
เช่น สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีแนวโน้มก่อให้เกิดการสะสมอาวุธของประเทศต่าง ๆ ซึง่ อาจกลายเป็น
พื้นที่ทางการทหารในอนาคต (militarization) ซึ่ง สมช. ได้จัดประชุม อปรท. ครั้งที่ 4/2563 เพื่อประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ทะเลจีนใต้เพื่อก�ำหนดท่าทีของไทยต่อประเด็นดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่าแม้ไทยไม่ใช่ประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ แต่ความขัดแย้ง
ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อไทย เช่น การเดินเรือพาณิชย์และการบินผ่านพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ
ต้องร่วมมือกันตรวจสอบการกระท�ำของประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียพร้อมกับประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อไทยและก�ำหนดท่าทีของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4) การจัดประชุมคณะท�ำงานร่วมด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย ครั้งที่ 6 (the 6th
Thailand - Russia Joint Working Group on Security Consultations) (สมช. ไทยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมฯ ครั้งที่ 6)
สมช. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานร่วมฯ ครัง้ ที่ 6 โดยเดิมก�ำหนดจัดห้วงสองสัปดาห์แรก
ของเดือนกันยายน 2563 ในกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จึงเลื่อน
การจัดประชุมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มกี ำ� หนด ทัง้ นี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดีขนึ้ สมช. ได้กำ� หนด
รูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยระยะเวลาจัด 2 วัน ประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูง
และการประชุมเต็มคณะ โดยประเด็นการหารือทีอ่ าจหยิบยก ได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์ความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟกิ 2) ความร่วมมือด้านการทหารในระดับทวิภาคีทที่ งั้ สองประเทศเห็นพ้องว่าควรมีการหารือกัน
และอยูภ่ ายใต้บนั ทึกความเข้าใจระหว่าง สมช. ทัง้ สองประเทศ รวมถึงได้วางแผนจัดท�ำ Work Plan เพือ่ ติดตาม
การท�ำงานส�ำหรับการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
5) การจัดตั้งเวทีหารือด้านความมั่นคงระหว่าง สมช. ไทย กับ สหภาพยุโรป (Security Dialogue)
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปริเริ่ม
อย่างเป็นรูปธรรม นายกุนนาร์ วีแกนด์ (Gunnar Weigand) อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟกิ กระทรวงการต่างประเทศ
สหภาพยุโรป ทีไ่ ด้เข้าเยีย่ มคารวะและหารือข้อราชการกับนายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้เห็นพ้องพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน
ให้เป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ โดยในปี 2562 นางเฟเดอริกา โมเกรินี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศของ
สหภาพยุโรปได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะ
ด้านความมัน่ คง และเห็นชอบหลักการในการจัดตัง้ กลไก Security Dialogue ซึง่ สมช. ยินดีจดั ตัง้ กลไกดังกล่าว
และได้แสดงความจ�ำนงผ่านกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย
เพื่ อ ใช้ ก ลไกดั ง กล่ า วเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นทั ศ นะความมั่ น คง และแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางทะเล 2) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3) การต่อต้านการก่อการร้าย
และ 4) ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจร่วมกันของทัง้ สองฝ่าย โดย สมช. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย
และมีรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสหภาพยุโรป
ได้ปรับเปลีย่ นเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 จึงท�ำให้ยงั ไม่สามารถหารือ
ระดับเจ้าหน้าที่เพื่อก�ำหนดรูปแบบและหลักการพื้นฐานของกลไกดังกล่าวได้
6) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อไทย (อปรท.) ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 และครัง้ ที่ 3/2563
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และการประชุมคณะท�ำงานเพื่อศึกษาและติดตามผลกระทบด้านความมั่นคง
จากเทคโนโลยี 5G วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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การประชุม อปรท. และการประชุมคณะท�ำงาน เพื่อพิจารณาแนวทางด�ำเนินการในด้านความมั่นคง
ต่อเทคโนโลยี 5G เพือ่ หาแนวทางในการก�ำหนดมาตรฐานด้านความมัน่ คงของเทคโนโลยี 5G ทีส่ อดคล้องกับ
ผลประโยชน์แห่งชาติ และเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสังคมถึงผลกระทบด้านความมั่นคงของ 5G
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�ำนาจตามแนวทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
โดยความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น การ จะได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ก ลไก
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงส�ำหรับเทคโนโลยี 5G ของไทย
อย่างเหมาะสม ทั้งในการด�ำเนินการระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม และมีการก�ำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบต่อไป
11.4 ผลการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ภายใต้ประเด็นการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
11.4.1 กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง (JWG)
ในปีงบประมาณ 2563 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมัน่ คง
ระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Meeting of Joint Working Group on Security
Cooperation Between Thailand and India : JWG - SC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีผลคืบหน้าการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นการต่อต้าน
การก่อการร้ายและข่าวกรอง โดยอินเดียได้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่เดินทางจาก
พื้นที่อิรักและซีเรียกลับมายังภูมิล�ำเนาหรือเดินทางไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และการฝึกร่วมระหว่าง ศตก.
และ National Security Guard (NSG) ของอินเดีย และ 2) ประเด็นการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
อินเดียให้ความส�ำคัญและเน้นย�ำ้ ถึงประเด็นปัญหาเรือ่ งการผลิตธนบัตรอินเดียปลอมในไทย และการลักลอบ
ค้าสัตว์ปา่ โดยใช้กรุงเทพฯ เป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบขนย้ายสัตว์ปา่ พันธุห์ ายาก อีกทัง้ ติดตามความคืบหน้า
การจัดท�ำบันทึกความเข้าใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจและยินดีต่อความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั ง เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ที่ ส� ำ คั ญ ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ฯ อี ก จ� ำ นวน 4 คณะ
ได้แก่ 1) การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 8 2) การประชุม
Coastal Security Workshop for BIMSTEC Countries ณ เมือง Gurugram สาธารณรัฐอินเดีย
3) การประชุมว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติดส�ำหรับประเทศสมาชิก BIMSTEC และ 4) การประชุมคณะท�ำงานร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบ BIMSTEC ครัง้ ที่ 9
ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
11.4.2 การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
1) การเตรียมการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty: ATT)
สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า อาวุ ธ (Arms Trade Treaty : ATT) เป็ น สนธิ สั ญ ญา
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับดูแล “การถ่ายโอน (transfer)” อาวุธตามแบบ (ครอบคลุมการส่งออก (export)
การน�ำเข้า (import) การผ่านแดน (transit) การถ่ายล�ำ (trans - shipment) และการเป็นนายหน้า (brokering))
ไม่ให้ไปอยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีความเสี่ยงต่อการน�ำอาวุธดังกล่าว
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ไปใช้ในทางละเมิดสิทธิมนุษยชน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การก่ออาชญากรรมสงครามหรือการก่อการร้าย
โดยไทยได้ลงนามสนธิสญั ญาฯ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
และ สมช. ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ สั ต ยาบั น สนธิ สั ญ ญาฯ
และมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1.1) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจทานค�ำแปลและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าอาวุธ เพือ่ จัดท�ำร่างค�ำแปลและพิจารณาถึงความพร้อมของกฎหมายและมาตรการ
ก�ำกับดูแลอาวุธตามแบบของประเทศไทยในการรองรับพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ซึ่งได้มีการจัดท�ำค�ำแปล
พร้อมด้วยข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
1.2) จัดการประชุมหารือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการควบคุมการเป็นนายหน้า
(Brokering) ในกรอบสนธิสัญญาฯ ซึ่งส่วนราชการมีความเห็นว่า ไม่มีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดค�ำนิยาม
การก�ำกับดูแลการเป็นนายหน้าให้ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย แต่ใช้การตีความถ้อยค�ำดังกล่าวให้เข้ากับ
บริบทกฎหมายและมาตรการควบคุมของประเทศไทยแทน รวมทั้งเห็นควรให้จัดท�ำตารางเปรียบเทียบ
ข้อบทในสนธิสญ
ั ญาฯ กับกฎหมายไทยเพือ่ ให้สว่ นราชการพิจารณากฎหมายภายในมาใช้รองรับอย่างครบถ้วน
และชัดเจนในขั้นตอนการพิจารณากลไกที่เกี่ยวข้อง
1.3) ปัจจุบัน สมช. ก�ำลังด�ำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในตารางเปรียบเทียบข้อบท
ในสนธิสญั ญาฯ กับกฎหมายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการตรวจทานค�ำแปลฯ
ต่อไป
2) การขับเคลื่อนและประสานงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามและขจัดการค้าอาวุธเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (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
อย่ า งผิ ด กฎหมายในทุ ก รู ป แบบ ระหว่ า งวั น ที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2544 ท� ำ ให้ รั ฐ ภาคี ส หประชาชาติ
ได้ ด� ำ เนิ น มาตรการ/บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายภายในประเทศ ในเรื่ อ งการควบคุ ม การใช้ อ าวุ ธ ขนาดเล็ ก
และอาวุธเบา และได้ก�ำหนดให้รัฐสมาชิกได้ส่งรายงานประเทศของการด�ำเนินการตาม UN PoA ทุกระยะ
สมช. ในฐานะผู้ประสานงานระดับชาติ (National Coordination Agency) ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
2.1) จั ด ท� ำ รายงานประเทศ ทุ ก ระยะ 2 ปี ซึ่ ง ล่ า สุ ด ปี ค.ศ. 2018 - 2019
ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลในการจัดท�ำเป็นรายงานประเทศ และจัดส่งผ่านระบบ
ของสหประชาชาติ
2.2) จัดจ้างนักวิชาการจากโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เพือ่ ท�ำการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการข้อมูลอาวุธปืนผิดกฎหมาย ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตาม
อาวุธปืน (tracing) อันเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินการในระดับชาติ (National Level) ภายใต้ UN PoA
3) การเข้าร่วมการประชุม Vienna Conference on Protecting Civilians in Urban
Warfare ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย การประชุมฯ ดังกล่าว
ได้สร้างความตระหนักถึงสถานการณ์การใช้อาวุธระเบิดในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชาชนอยูอ่ าศัยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้
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จึงมีการเรียกร้องให้มกี ารออกปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) เพือ่ เป็นการสร้างความตระหนัก
ถึงผลกระทบของ EWIPA ตลอดจนเป็นกรอบ แนวทาง และมาตรฐานให้กับรัฐในการพัฒนานโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังมีข้อท้าทาย
ในการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง ซึง่ มีแนวโน้มว่าประเทศทีผ่ ลักดันประเด็นดังกล่าวจะน�ำไปผลักดันในกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สมช. ได้น�ำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการประสานงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธตามแบบ กระสุน และเครื่องกระสุนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง (อปอบ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
4) การเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด
ประจ�ำปี 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�ำกัด
การใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงโดยไม่จ�ำเป็นต่อพลรบและก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
โดยแบ่งแยกต่อพลเรือน โดยอนุสญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้แล้วเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2526 ปัจจุบนั มีรฐั ภาคี จ�ำนวน
125 ประเทศ สมช. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายความมั่นคงและการลดอาวุธตามแบบของไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องในกรอบอนุสญ
ั ญาฯ อย่างต่อเนือ่ งในฐานะรัฐผูส้ งั เกตการณ์ และอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ โดยส่วนราชการไม่มีข้อขัดข้องในหลักการเกี่ยวกับการเข้าเป็น
รัฐภาคี อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นรัฐภาคี โดยเฉพาะประเด็นในรายละเอียด
เกีย่ วกับข้อกฎหมายตามเงือ่ นไขในพิธสี ารแนบท้ายแต่ละฉบับ สมช. จึงได้จดั การประชุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ
ต่อมาได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ประจ�ำปี ค.ศ. 2019
ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ การเข้าร่วม
เป็นรัฐภาคีจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทการควบคุมอาวุธ ตามแบบของไทย
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฯ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเข้าร่วมควรผ่านการพิจารณาเห็นชอบร่วมกัน
จากหน่วยปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมทัง้ มีการศึกษาความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี ทัง้ นี้ สมช.
ได้นำ� เรือ่ งดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธตามแบบ กระสุน
และเครื่องกระสุน ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (อปอบ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
5) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาวุธตามแบบ กระสุน และเครื่องกระสุนตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (อปอบ.) ครั้งที่ 1/2563
เพือ่ ชีแ้ จงการด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมและลดอาวุธตามแบบทีผ่ า่ นมา และพิจารณาการเข้าร่วมอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยระเบิดพวง (Convention no Cluster Munitions : CCM)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้แทน กห. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุมเพื่อชี้แจง ดังนี้ 2.1) ผลการเข้าร่วมประชุม Vienna Conference on Protecting Civilians in
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Urban Warfare 2.2) ผลการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด
ประจ�ำปี ค.ศ. 2019 (CCW) 2.3) ความคืบหน้าการผลักดันการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (ATT)
และ 2.4) การจัดท�ำรายงานประเทศของการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
ปราบปราม และขจัดอาวุธเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (UN PoA) ระหว่างปี 2561 - 2562
(ค.ศ. 2018 - 2019) และพิจารณาการพิจารณาการเข้าร่วม CCM ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้ 1) ไทยยังไม่ควรเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อไทยมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเฉพาะศักยภาพ
ด้านก�ำลังรบ ค่าใช้จ่าย และการจัดหาอาวุธทดแทน 2) ไทยควรแสดงท่าทียืนยันการสนับสนุนอนุสัญญาฯ
บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม และอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมอนุสัญญาฯ ในอนาคต
และ 3) หากประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศรอบบ้านเข้าร่วมเป็นภาคีทั้งหมด ไทยอาจพิจารณา
การเข้าร่วมเป็นภาคีอีกครั้ง
สมช. น�ำผลการพิจารณาดังกล่าว กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
6) การจัดท�ำและแนวปฏิบตั เิ ชิงนโยบายเพือ่ สกัดกัน้ การลักลอบขนส่งอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย
เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล
ทางอากาศ และทางบก) ซึง่ เป็นการด�ำเนินการรองรับกรอบความร่วมมือ Proliferation Security Initiative
(PSI) ที่เป็นกรอบความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมสินค้าในช่องทางคมนาคมระหว่างประเทศและ
ป้องกันไม่ให้อาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ระบบเครื่องส่ง
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องตกไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายหรือประเทศที่ต้องสงสัยว่าจะพัฒนา/แพร่ขยาย
WMD ต่อมา สมช. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อด�ำเนินการตามพันธกรณีความริเริ่ม
เพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (อปอส.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงสาระส�ำคัญของแนวปฏิบัติเชิงนโยบายฯ และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน
แนวปฏิบตั เิ ชิงนโยบายฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติให้มกี ารจัดท�ำแผนผังล�ำดับขัน้ ตอนการประสานงาน
(Workflow) เพือ่ ให้เห็นขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ ชิงนโยบายฯ และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องทีช่ ดั เจน
ในแต่ละขั้นตอน และเพื่อให้หน่วยงานได้น�ำไปใช้ และเป็นกรอบในการฝึกเพื่อทดสอบการด�ำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเชิงนโยบายฯ ต่อไป
ต่อมา สมช. ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นในการจัดท�ำ
แผนผังล�ำดับขั้นตอนการประสานงาน (Workflow) รองรับแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
ขนส่งอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ระบบเครือ่ งส่ง และวัสดุอปุ กรณ์ (ทางทะเล) เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2563
และวันที่ 18 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับร่าง Workflow ทางทะเล ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อจะ
น�ำไปเป็นต้นแบบส�ำหรับการจัดท�ำ Workflow ทางอากาศและทางบกต่อไป
7) การเตรียมการด�ำเนินการรองรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (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 หรือสะสมอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์อนื่ ๆ โดยไทยได้เข้าร่วมและให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาฯ
เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2560 และ สมช. ได้ รั บ มอบหมายเป็ น หน่ ว ยประสานงานหลั ก ระดั บ ชาติ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2560) โดยสนธิสญ
ั ญาได้มผี ลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2564
ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ขอให้ สมช. แจ้งเวียนขอความเห็นหน่วยงานพิจารณา declaration
สถานะของประเทศเกีย่ วกับการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เพือ่ น�ำประกอบการเสนอเพือ่ คณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณา โดย ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
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การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

12.1 การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานภายใต้ประเด็นการบูรณการข้อมูลด้านความมัน่ คง มีความเชือ่ มโยง
กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
LEVEL P
ST

LANแผน

ระดับที่

1

OND LEVEL

FIR

PLAN

แผน
ระดับที่

2

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
ในประเด็ น การพั ฒ นากลไกและองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนย่อย
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม แนวทาง
การพัฒนาบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

SEC

12.2 แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
ความรู้ / ความส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้ความส�ำคัญกับ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” จึงก�ำหนดให้มแี ผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่ คง ซึง่ ให้ความส�ำคัญ
กับการก�ำหนดแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อเสริมสร้างกลไก
การแก้ปญ
ั หาตลอดจนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา นความมัน่ คงแบบองครวมให้เป็นรูปธรรมพรอมตอบสนอง
ต่อปัญหาในทุกมิติ พรอมทั้งก�ำหนดแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ไวอย่างชัดเจน เนื่องจากการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่ผ่านมามีความซ�้ำซ้อนและมีอุปสรรค
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความล่าช้าและขาดหน่วยงานกลางด�ำเนินการทีช่ ดั เจน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและด้านบุคลากรในการบริหารจัดการข้อมูล ท�ำให้รัฐบาล
เห็นความส�ำคัญของการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแกไขปัญหาดังกล่าว
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สาระส�ำคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
มีเป้าหมายส�ำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงฯ คือ การมีระบบฐานข้อมูล
และการมีขอ้ มูลด้านความมัน่ คงทีท่ นั สมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอ สามารถสนับสนุนกระบวนการตกลงใจ
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาที่ 1

01

02

แนวทางการพัฒนาที่ 2

แนวทางการพัฒนาที่ 3

03

04

แนวทางการพัฒนาที่ 4
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กลไกการบริหารจัดการ มี 3 ระดับ คือ

ระดับนโยบาย

ระดับอํานวยการ

ระดับปฏิบัติ

มอบใหหนวยงานระดับ
กระทรวง กรม ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งศูนยอํานวยการ
รักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.)
ดําเนินการ

มอบใหกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปนหนวยงานกลาง
ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูล
ดานความมั่นคง (Data Center)
เชื่อมโยงกับหนวยงาน
ดานความมั่นคงอื่น ๆ

มอบใหสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนหนวยรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ

การขับเคลื่อน / ผลการด�ำเนินงาน

1) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
โดยทีป่ ระชุมได้หารือแนวทางการด�ำเนินการ 5 ประเด็น คือ 1) การเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านความมัน่ คง
2) การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส�ำคัญ 3) การจัดท�ำงบประมาณ 4) การติดตามและประเมินผล
และ 5) การจั ด ตั้ ง กลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ กอ.รมน.
ในฐานะหน่วยรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลความมั่นคง (Data Center) และ Platform ด้านความมั่นคง จัดประชุม
หารื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เตรี ย มการบู ร ณาการข้ อ มู ล ในโครงการส� ำ คั ญ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
2) การจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ภายใต้ค�ำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นกลไกหลักส�ำหรับก�ำกับดูแลการขับเคลือ่ นงานบูรณาการข้อมูลด้านความมัน่ คงเป็นการเฉพาะ เพือ่ ทดแทน
กลไกเดิมที่จัดตั้งขึ้นโดยค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ 187/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่งยุติลง
เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ โดยในเชิงการท�ำงาน ก�ำหนดให้มีการประสานการปฏิบัติร่วมกับ
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนย่ อ ยด้ า นการพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม
ซึง่ มีเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีหน้าทีอ่ ำ� นาจส�ำคัญ คือ การพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง รวมทั้งพิจารณา เสนอแนะ ทบทวน และให้ความเห็น
แผนปฏิบัติการฯ และแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ สนับสนุน
การตัดสินใจและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�ำนวยการ สั่งการ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
โดยประสานการด�ำเนินการกับคณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติประเด็นความมัน่ คง
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ คณะที่ 5 : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้การด�ำเนินการมีความเชื่อมโยงและ
ประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ปัจจุบันนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ลงนามในค�ำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงแล้ว
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ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงานทางวิชาการ
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผลการด�ำเนินงานทางวิชาการ

1

การจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2563 เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ ล งนามในค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 275/2563 เรื่อง การจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมศ. สมช.) หรือ Institute of Security Studies, Office of the National Security Council
(ISS , NSC) เพือ่ ด�ำเนินการศึกษา วิจยั รวบรวม พัฒนา เผยแพร่ขอ้ มูลองค์ความรูเ้ กีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ
บริหารจัดการคลังสมองด้านความมัน่ คง ตลอดจนส่งเสริม ประสานงาน แลกเปลีย่ น และพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางวิชาการ องค์กร สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาสถาบันความมัน่ คงศึกษาได้มงุ่ เน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คงให้แก่ทกุ ภาคส่วน
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์
นโยบายและแผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ งอันเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ อาทิ
1) การสนับสนุนการด�ำเนินงานคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ โดยด�ำเนินการจัดประชุม
คณะที่ปรึกษาฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน
2) การเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงให้กับนิสิต/นักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยร่วมบูรณาการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาเรียนการสอนและจัดส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรูใ้ นสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น
3) การจัดสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นความมั่นคงส�ำคัญ เช่น แรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น
4) การพัฒนาหลักสูตรความมั่นคงเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ทัง้ ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ โดยได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรความมัน่ คงศึกษาระดับต้น (รุน่ ที่ 1)
แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรความมั่นคง
ระดับต้น (รุ่นที่ 2) (ร่าง) หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย และ (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายทะเล
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5) การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา โดยทีผ่ า่ นมา
ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมช. กับกองบัญชาการกองทัพไทย และ
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีแผนการด�ำเนินงานที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

2

การด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายวิชาการความมั่นคง

คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานทางวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง ก�ำหนดนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คงเพือ่ สนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย
แผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง ให้คำ� ปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คง ตลอดจนศึกษา วิจยั รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ขอ้ มูลหรือองค์ความรู้
เกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คงได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของความมัน่ คง การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูท้ างวิชาการด้านความมัน่ คง
สนับสนุนการศึกษาวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการ
ด้านความมัน่ คงไปสูภ่ าคส่วนต่าง ๆ ของสังคม จึงได้กำ� หนดนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คง จ�ำนวน 7 ข้อ ดังนี้
นโยบายวิชาการดานความมั่นคง จํานวน 7 ขอ ดังนี้
นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 1

01
02

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 2

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 3

03

04
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นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 4

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 3

03

04

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 4

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 5

05

06
07

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 6

นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ขอที่ 7

โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คง ตามค�ำสัง่ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ด้านความมั่นคง ที่ 1/2563 ลงวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องทางวิชาการด้านความมั่นคงน�ำเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง เสนอแนะการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ เผยแพร่ความรูว้ ชิ าการด้านความมัน่ คงแก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความเห็นต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ซึง่ ได้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบและร่วมพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นต่อการด�ำเนินงานทางวิชาการ
ที่ ส� ำ คั ญ ของส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ อาทิ ความเหมาะสมของโครงการจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง รวมทั้งแนวทางและรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง
ระหว่างส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมัน่ คง การจัดท�ำ (ร่าง) หลักสูตรความมัน่ คงศึกษา (ระดับต้น)
รุน่ ที่ 2 (ร่าง) หลักสูตรการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมเกีย่ วกับกฎหมายทะเล
เป็นต้น

3

การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563 เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ได้ ล งนามค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 387/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาของส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการศึกษา
หรือหลักสูตรการศึกษาของส�ำนักงานฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และอนุมตั ติ วั บุคคลทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาของส�ำนักงานฯ และพิจารณาให้ความเห็นโครงการศึกษาวิจัยของกองภายในส�ำนักงานฯ
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คณะกรรมการสภาการศึกษาของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการศึกษาวิจยั เพือ่ สนับสนุนด้านความมัน่ คง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้
1) การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ในปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 6 โครงการ
1.1) การขยายตัวของจีนในเอเชียผ่านการใช้ Soft Power ในมิติการศึกษา: กรณีศึกษา
ประเทศไทย โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ ศึกษาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินทรานนท์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนงาน โดยมีก�ำหนดเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2564
1.2) กระบวนการจัดการข้อมูลอาวุธปืนผิดกฎหมาย โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ
ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ พันต�ำรวจโท ดร.พชร สันทัด คณะต�ำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนงาน โดยมีก�ำหนดเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564
1.3) การขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ
ศึกษาโดย ดร.พงษ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ตามแผนงาน โดยมีก�ำหนดเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2564
1.4) การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล โดยกองความมั่นคงทางทะเล
ศึกษาโดย ดร.วรพล มาลสุขมุ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามแผนงาน
โดยมีก�ำหนดเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2564
1.5) การศึกษาการด�ำเนินการ ติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุงระบบประเมินผล และปรับปรุง
ระบบประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม / ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนงาน
โดยมีก�ำหนดเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2564
1.6) การศึกษาสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศและการยกระดับ
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สากล โดยส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนงาน มีก�ำหนดเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2564
2) การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ในปีงบประมาณ 2564 จ�ำนวน 6 โครงการ
โดย สมช. มีแผนจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาวิจยั ในประเด็นด้านความมัน่ คงเพือ่ น�ำมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ สมช. ใน 8 เรื่อง ได้แก่
2.1) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
2.2) การจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาสถานการณ์และ/หรือภัยคุกคามด้านความมัน่ คงทีป่ ระเทศไทย
ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มในการรั บ มื อ ระยะ 5 ปี ข้ า งหน้ า (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองความมั่ น คง
ด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
2.3) การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาความคื บ หน้ า ของประเทศไทยในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ของกองความมั่นคงทางทะเล
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2.4) โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นแผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ของกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
2.5) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของกองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
2.6) โครงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายของกองความมั่นคงเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติ
2.7) โครงการวิจยั กระบวนทัศน์ดา้ นความมัน่ คงใหม่ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทย: กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ของกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
2.8) โครงการวิจยั การศึกษาอัตลักษณ์รว่ มเพือ่ การส่งเสริมความมัน่ คงในบริบทความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4

การจัดประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงานด้านวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาควิชาการ/
หน่วยงานรัฐ โดยด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Security in a Complex Environment, Critical Thinking
and Strategy” วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิวยอร์ก โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
โดยสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) ร่วมกับ Daniel K. Inouye
Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านเอเชีย - แปซิฟกิ ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ พัฒนา
และถ่ายทอดความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่บุคลากรของ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานร่วมกับ สมช. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะการฝึกคิดวิเคราะห์
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) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Strategic Foresight on Security in ASEAN” เมือ่ วันที่
27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพือ่ ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกีย่ วกับ
ประเด็นความมั่นคงในอาเซียนและบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่ออนุภาคลุ่มน�้ำโขงส�ำหรับจัดท�ำเป็นข้อมูล
ด้านความมั่นคงให้ส�ำนักภายในส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ใช้ประโยชน์ประกอบการจัดท�ำ
นโยบาย แผน และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
3) การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจ�ำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก เรื่อง
มุมมองความมั่นคงภายใต้โลกหลังโควิด - 19 โดยการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องบอลรูมบี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธานการสัมมนาฯ จัดภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “การโยกย้ายถิ่นฐาน
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
และแรงงานข้ า มชาติใ นระดับ ประเทศและระหว่า งประเทศ โดยมีนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาการอิสระ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ประจ�ำประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ประกอบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยในระยะต่อไปมีก�ำหนดจัดการสัมมนาฯ ห้วงเดือนสิงหาคม
- กันยายน 2564 ภายใต้หวั ข้อ “เทคโนโลยีและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์” และ “ความมัน่ คงทางอาหาร”
(Food Security) ซึง่ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สมศ. และหน่วยภายใน สมช. ร่วมกับเครือข่าย
นักวิชาการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง
ประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 1
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การจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง

สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์
การท�ำงานด้านความมัน่ คงให้กบั บุคลากร จึงได้จดั หลักสูตรความมัน่ คงศึกษา (ระดับต้น) รุน่ ที่ 1 เพือ่ เสริมสร้าง
องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานด้านความมั่นคง โดยมีผู้เข้าร่วม คือ ข้าราชการของ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่บรรจุใหม่และที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี โดยมีเนื้อหา อาทิ 1) โครงสร้าง
การจัดหน่วยและบทบาทของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) ยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติ และ
แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ 3) การประเมินสถานการณ์
ด้านความมัน่ คง โดยใช้เครือ่ งมือ Security Lab, PMESIIL-PT Analysis และ Policy Lab และ 4) การจัดท�ำ
รายงานกลุ่มกรณีศึกษา จ�ำนวน 3 เรื่อง คือ (1) แผนเตรียมพร้อมด้านโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง (Pandemic)
(2) แผนการสร้างการรับรูแ้ ละประชาสัมพันธ์งานความมัน่ คงและบทบาทของ สมช. ต่อสาธารณชนในภาวะปกติ
และไม่ปกติ และ (3) แผนการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านความมั่นคงในสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ ปัจจุบัน
สถาบันฯ ได้ก�ำหนดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 2 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา

(ระดับต้น) รุ่นที่ 1
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การศึกษา พัฒนา รวบรวม และเผยแพร่ขอ
้ มูลหรือองค์ความรูท
้ เี่ กีย
่ วกับความมัน
่ คง
แห่งชาติ สถาบันความมัน
่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ (สมศ.สมช.)

ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ ได้จัดท�ำ  “วารสารมุมมอง
ความมั่นคง (ราย 4 เดือน)” เพื่อมุ่งหมายให้เป็นชุดข้อมูลด้านความมั่นคงที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันน�ำความรู้ งานวิจยั การฝึกศึกษาอบรม รวมทัง้ ประสบการณ์การท�ำงาน
มาถ่ายทอดเป็นบทความเชิงวิชาการลงสูว่ ารสารมุมมองความมัน่ คง โดยแจกจ่ายให้กบั หน่วยงานความมัน่ คง
หน่วยงานภาควิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่วารสารฯ
บนเว็บไซต์สำ� นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ ให้สะดวกแก่การเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลส�ำหรับประชาชน
ที่มีความสนใจ ทั้งนี้ ด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังนี้
2

3

4

เพื่อเยี่ยมชม
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2
(เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
2

3

4

เพื่อเยี่ยมชม
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 3
(เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)
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2

3

4

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)
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7

การส่งเสริมและจัดท�ำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานทางวิชาการ
ทัง
้ ในและต่างประเทศ

1) การจัดท�ำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูท้ างวิชาการ
ด้านความมั่นคง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคง และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงแก่นักศึกษา ทั้งนี้ ได้มีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างสองฝ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
2) การจัดท�ำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรระหว่าง
สองหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมฝึกศึกษา
การสัมมนาเชิงวิชาการ การศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างกัน
ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างสองฝ่ายแล้ว โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์) ลงนามเมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ได้ ห ารื อ แนวทางด� ำ เนิ น งานทางวิ ช าการร่ ว มกั น
ดังนี้ 1) การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) ในประเด็นด้านความมัน่ คง
ทีส่ ำ� คัญและทันต่อบริบทโลกในปัจจุบนั 2) การแลกเปลีย่ น เผยแพร่ และการสร้างองค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คง
ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนวิทยากร การจัดท�ำบทความในวารสารวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น และ 3) ความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ
ภายในประเทศ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการด้านความมั่นคงในสถาบันวิชาการระดับอุดมศึกษา
และความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ อาทิ The Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center
for Security Studies (DKI APCSS)
3) การพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรอบรมวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก/สถาบัน
ทางวิชาการ/ภาคเอกชน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษา The Daniel K. Inouye
Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS), Geneva Centre for Security Policy
(GCSP), หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา, หน่วยงานของสมาพันธรัฐสวิส และหน่วยงานของสหพันธรัฐรัสเซีย
ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดท�ำฐานข้อมูลหน่วยงานและประวัตบิ คุ ลากร เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมและกระจายโอกาส
ให้แก่บุคลากรของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง
4) การสนับสนุนวิทยากรอภิปราย/เสวนา/บรรยายแก่หน่วยงานส่วนราชการ และสถาบันวิชาการต่าง ๆ
รวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง ประกอบด้วย 1) การบรรยายโดยผู้บริหารส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
จ�ำนวน 68 ครั้ง และ 2) การบรรยายโดยผู้แทนจากกอง/กลุ่มงานต่าง ๆ จ�ำนวน 44 ครั้ง

8

การสนับสนุนการจัดท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นชุดข้อมูลความมั่นคง
องค์ความรู้ความมั่นคง ตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดท�ำนโยบาย/แผน/แนวทาง
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โดยจัดตั้งกลไกที่ส�ำคัญเพื่อพิจารณากลั่นกรองงานวิชาการด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพและ
ทันต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง และ 2) คณะกรรมการสภาการศึกษาของส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นแล้วรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ
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ส่วนที่

2

ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ สมช. ได้รบ
ั มอบหมายเป็นกรณีพเิ ศษ
บทบาทของ สมช. ในฐานะศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ (สภา มช.) หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนอ�ำนวยการและประสานการปฏิบัติงานใดที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ภารกิจด้านความมัน่ คง ได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าว และได้มวี เิ คราะห์แนวโน้มของสถานการณ์
ทีจ่ ะทวีความรุนแรงขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ จะกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ ของประชาชนในมิตดิ า้ นความมัน่ คง
ที่ประกอบกับการประเมินขีดความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคฯ เมื่อสถานการณ์
เข้าสู่ภาวะวิกฤตจึงได้เสนอแนะนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจาก
“การใช้กฎหมายปกติอาจไม่เพียงพอต่อการบริหาร และการใช้อ�ำนาจตัดสินใจทางบริหารควรเป็นรูปแบบ
รวมศูนย์อ�ำนาจที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น”
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นายกรัฐมนตรีได้มคี ำ� สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการออกข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 ในการก�ำหนดมาตรการป้องกันโรคตามทีท่ างราชการก�ำหนดเพือ่ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 และค�ำสัง่ ทางการบริหารทีส่ ำ� คัญ อาทิ ค�ำสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรือ่ ง การจัดโครงสร้าง
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ที่ 12/2563 และที่ 17/2563 เรือ่ ง การจัดโครงสร้างของ ศบค.
เพิ่มเติม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�ำนวยการ ศบค. ประกอบกับได้ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ภายใต้ ศบค. โดยส่วนที่ สมช. รับผิดชอบคือ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อ�ำนวยการ ศปก.ศบค. โดยมีหน้าที่อ�ำนาจ ดังนี้
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ปฏิบัติการขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตาม
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับและปฏิบัติตาม
นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการทีร่ ฐั บาล
หรื อ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด - 19 ก� ำ หนด
เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบรรลุผลส�ำเร็จ
1

กลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
3 บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 และประสานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในรูปแบบ
การด�ำเนินการของ ศปก.ศบค. และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
สมช. ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ท�ำหน้าที่ประเมิน
และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดในมิตคิ วามมัน่ คงทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยการยึดปัจจัยการวิเคราะห์จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อในรอบ 14 วัน
ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วย การด�ำรงซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม
ทั้งประเทศ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนผ่านการประชุม
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องในการแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนทั้งในภาพรวมของประเทศและบางพื้นที่
ซึง่ มีสาระส�ำคัญตัง้ แต่เริม่ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 และได้มคี ำ� สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออกข้อก�ำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการก�ำหนด
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ฉบับที่ 1 - 18 โดยมีสาระส�ำคัญโดยสังเขป ดังนี้
2
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(ออกเมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2563) ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารห้ า มเข้ า พื้ น ที่ เ สี่ ย ง
การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับและสถานบริการ การปิดช่องทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร การห้ามกักตุนสินค้า การห้ามการชุมนุม ห้ามการเสนอข่าวทีเ่ ป็นเท็จและอาจท�ำให้ประชาชน
เกิดความหวาดกลัว
่ วันที่ 2 เมษายน 2563 วันที่ 10 เมษายน 2563
ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 (ออกเมือ
และวั น ที่ 29 เมษายน 2563) ได้ ก� ำ หนดการห้ า มบุ ค คลใดทั่ ว ราชอาณาจั ก รออกนอกเคหสถาน
ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่บุคคลที่มีความจ�ำเป็นตามที่รัฐได้ก�ำหนด
ฉบับที่ 5 (ออกเมื่ อ วั นที่ 1 พฤษภาคม 2563) ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดการด�ำเนินการหรือ
การท�ำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชก�ำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้อาคารและ
สถานที่ของสถานศึกษา ผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตามประกาศ
เงื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลาที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเดิ น อากาศก� ำ หนด การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
หรือศาสนพิธีในวันส�ำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใด ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น และให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทาง
ข้ า มเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เว้ น แต่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ซึ่ ง ต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลและหลั ก ฐานต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนด
ฉบับที่ 6 (ออกเมื่ อ วั นที่ 1 พฤษภาคม 2563) ได้ก�ำหนดการผ่อนคลายให้ด�ำเนินการ
หรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท�ำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
และการด�ำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกก�ำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพ
ฉบับที่ 7 (ออกเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563) ได้ ก� ำ หนดห้ า มออกนอกเคหสถาน
เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และก�ำหนดมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ของแต่ละกิจการ/
กิจกรรม เช่น การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและการผ่อนคลาย
ให้ดำ� เนินการหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น การเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าฯ ได้บางส่วน การอนุญาต
ให้ถ่ายท�ำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้ไม่เกิน 50 คน เป็นต้น
ฉบับที่ 8 (ออกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) ได้ก�ำหนดให้มีการยกเว้นหรือผ่อนคลาย
ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ตามพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดล�ำปางเขตเลือกตัง้ ที่ 4 แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง
ฉบับที่ 9 (ออกเมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2563) ได้ มี ก ารปรั บ ระยะเวลาการห้ า มออก
นอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้นและการผ่อนคลายให้ด�ำเนินการ
หรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด�ำเนินชีวติ กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกาย
การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ และการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนการก�ำหนด
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนดและการจัดระเบียบกิจการ/กิจกรรม
โดยให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด/ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ยึดถือแนวทางตามมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรฐานกลาง
ในการสัง่ เปิดหรือปิดกิจการ/กิจกรรม เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเจ้าของกิจการได้ปรับปรุงการด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก�ำหนด
ฉบับที่ 1
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(ออกเมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2563) ก� ำ หนดให้ มี ก ารยกเลิ ก การห้ า มออก
นอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และการก�ำหนดมาตรการ
ผ่อนคลายระยะที่ 4 ของแต่ละกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การอนุญาตให้มีการแข่งขันและถ่ายทอด
โทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนาม ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง
เข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/น�้ำ/อากาศ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
และให้คงการด�ำเนินการเกี่ยวกับการกักกันโรคในสถานที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
ฉบับที่ 11 (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ก�ำหนดมาตรการผ่อนคลายตามข้อก�ำหนด
เป็ น ระยะที่ 5 ของแต่ ล ะกิ จ กรรม/กิ จ การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ ต ามฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสถาบันการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน การผ่อนผัน
การใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการก�ำหนด
ฉบับที่ 12 (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ก�ำหนดให้มีการยกเลิกกรณีการปิดช่องทาง
เข้ามาในราชอาณาจักรของข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 1) และก�ำหนดมาตรการในการจัดการและคัดกรองเพือ่ แยกกัก
กักกัน หรือคุมไว้สังเกตส�ำหรับประเภทผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
ฉบับที่ 13 (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ก�ำหนดให้มีการยกเลิกการห้ามกิจกรรม
การรวมกลุ่ม โดยอนุญาตให้มีการชุมนุมซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญสามารถกระท�ำได้ การผ่อนคลาย
มาตรการโดยให้เปิดด�ำเนินการสถานทีแ่ ละกิจกรรมต่าง ๆ เพิม่ เติม อาทิ การถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ของคนไทย
และคนต่างชาติ การอนุญาตให้เปิดบ้านลม บ้านบอล สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 12) ให้ครอบคลุมประเภทผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น
ฉบับที่ 14 (ออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563) ก�ำหนดให้มีค�ำสั่งอนุญาตเปิดสถานที่ กิจการ
และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ดั ง นี้ การเปิ ด โรงเรี ย น สถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นหรื อ สถาบั น
การจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งอนุญาตให้มีผู้เข้าชมในสนามแข่งขันได้
ฉบับที่ 15 (ออกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563) ก�ำหนดให้กระชับและยกระดับมาตรการ
เพือ่ เข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้ การห้ามประชาชนใช้ เข้าไป
หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค การห้ามชุมนุม มาตรการเฝ้าระวัง
ตรวจและคัดกรองส�ำหรับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ฉบับที่ 16 (ออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564) ก�ำหนดมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จ�ำนวน 28 จังหวัด รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาด
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจังหวัดดังกล่าว ดังนี้ การห้ามใช้อาคารหรือสถานทีข่ องโรงเรียนและสถานศึกษาเพือ่ จัดกิจกรรม
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก การห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การผ่อนคลาย
ให้ ด� ำ เนิ น การหรื อ ท� ำ กิ จ กรรมบางอย่ า งได้ เช่ น การเปิ ด ศู น ย์ ก ารค้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ได้ บ างส่ ว น
โดยให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด/ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ยึดถือแนวทางตามมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรฐานกลาง
ในการสัง่ เปิดหรือปิดกิจการ/กิจกรรม เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเจ้าของกิจการได้ปรับปรุงการด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันโรคตามทีร่ าชการก�ำหนด รวมทัง้ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
ฉบับที่ 10
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(ออกเมื่ อ วั น ที่ 6 มกราคม 2564) ก� ำ หนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยกระดั บ
การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ”
(2) การตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ตั้งจุดตรวจ
หรือจุดสกัดเพือ่ คัดกรองการเดินทางเข้าออกพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มข้น และให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ติดตัง้ และ
ใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ส�ำหรับบุคคลทีป่ ระสงค์จะเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ต้องแสดงเหตุผลความจ�ำเป็น โดยแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสาร
รับรองความจ�ำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ศบค.มท.ก�ำหนด
(3) การปราบปรามและลงโทษผู้กระท�ำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคอย่างจริงจัง
อาทิ การก�ำชับให้เจ้าหน้าทีเ่ ร่งตรวจสอบเพือ่ น�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาด�ำเนินการลงโทษตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
การแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการและเสนอมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ขึน้ อีก การให้ ศปม. หน่วยงานความมัน่ คง และเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ปฏิบตั กิ ารกวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน หากพบเห็นการกระท�ำหรือการปล่อยปละละเว้น
การกระท�ำ  ซึง่ เป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง
โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ท�ำเนียบรัฐบาล รวมทั้ง
มี บ ทลงโทษส� ำ หรั บ ผู ้ ฝ ่ า ฝื น ข้ อ ก� ำ หนดออกตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชก� ำ หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 ย่อมมีความผิด และต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ รวมทั้งในกรณีผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชือ้ โรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่าย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
ฉบับที่ 18 (ออกเมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2564) ก� ำ หนดมาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยกระดั บ
การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการการผ่อนคลาย
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด - 19 ในระยะที่ผ่านมา ศบค. ได้ มี ก ารผ่ อ นคลายหรื อ
กระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์
โดยให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสาระส�ำคัญ ดังนี้
ฉบับที่ 17
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(1) การก�ำหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยก�ำหนดเป็นระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้ (1.1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพืน้ ทีส่ ถานการณ์ทกี่ ำ� หนด (1.2) พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ให้พน้ื ทีก่ รุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสมุทรปราการ และ (1.3) พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณสุข ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาประเมินสถานการณ์และจัดกลุ่มจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับแต่ละพืน้ ที่ ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี สามารถเสนอต่อ ศปก.ศบค. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้มีการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในระดับเขตอ�ำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้
(2) การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท ยกเว้นทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถใช้อาคารหรือสถานทีเ่ พือ่ การจัดการเรียน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท�ำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก�ำหนด ภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี โดยมีกลไกการด�ำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) คณะกรรมการอ�ำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน และ 3) คณะประสานงานระดับพื้นที่
มีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเฉพาะที่ส�ำคัญ คือ (1) ให้น�ำกลุ่ม BRN
เข้าสู่กระบวนการการพูดคุยฯ และ (2) จ�ำกัดขอบเขตการท�ำหน้าที่ของผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เหมาะสม
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ในห้วงปี พ.ศ. 2563 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid - 19)
คณะพูดคุยฯ ได้พบปะกับกลุ่ม BRN เต็มคณะ จ�ำนวน 2 ครั้ง ณ มาเลเซีย (ห้วงเดือนมกราคม และ
เดือนมีนาคม 2563) โดยทัง้ สองฝ่ายมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ในประเด็นกรอบแนวทางการพูดคุยฯ
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพบปะในระดับเจ้าหน้าที่ และมีการประสานงานร่วมกันในหลายโอกาส ส่งผลให้ทงั้ 2 ฝ่าย
เกิดความเชือ่ ถือระหว่างกันมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ คณะพูดคุยฯได้ประสานงานกับกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการลงพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ พื่ อ พบปะและชี้ แจงท� ำ ความเข้ า ใจต่ อ ภาคประชาชนและภาคประชาสั ง คม
อย่างสม�่ำเสมอ
ในห้วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564
จนถึงปัจจุบนั ทีท่ ำ� ให้เกิดข้อจ�ำกัดในการเดินทางไปพูดคุยกับกลุม่ ผูเ้ ห็นต่าง สล.คพส. ได้ดำ� เนินการเพือ่
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ ฯ ทีส่ ำ� คัญ โดยเน้นการสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม
เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องกับกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
การขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ จชต. ได้มกี ารน�ำร่องในการลดความรุนแรงในพืน้ ที่
รวมถึงตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านสารัตถะกับกลุ่มผู้เห็นต่าง
อย่างต่อเนือ่ งทุกเดือน โดยใช้การหารือผ่านช่องทางออนไลน์ (Video Call) เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านการเดินทาง
จากภาวะการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้ นีค้ าดว่าภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
คณะพูดคุยเพือ่ สันติสขุ ฯ จะสามารถเดินทางเพือ่ ไปพูดคุยกับกลุม่ ผูเ้ ห็นต่างได้ ภายหลังสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 สิ้นสุดลงแล้ว
2 สล.คพส. ได้ มี ก ารปรั บ แนวทางในการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เป็นการด�ำเนินการทางลับที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่น และโน้มน้าวกลุ่มที่เข้าถึงยาก
และใช้ความรุนแรง ให้มีความสมัครใจเข้าร่วมการพบปะหารือกับผู้แทนของรัฐบาล เพื่อร่วมกันหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี นอกจากนี้ ได้มีการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ใช้ความรุนแรง
และไม่ใช้ความรุนแรง ได้ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ร่วมกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
3 สล.คพส. ได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้ามามีสว
่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลือ่ นกระบวนการพูดคุยฯ รวมทัง้ การเปิดพืน้ ทีท่ างการเมือง
ให้ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัย ผ่านกลไก
คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เพื่อให้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเอา
ความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมถึงการสร้าง
การมีสว่ นร่วมของประชาคมต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้มสี ว่ นสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ
และการสร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ เ กื้ อ กู ล อย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยพั ฒ นาความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ
และชี้ความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยตามความเป็นจริง
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การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาประเด็นสารัตถะเพื่อสนับสนุน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ประกอบด้วย คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สมช. กต. ยธ. สขช. ตร. กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางข้อเสนอประเด็น
ด้านสารัตถะของกลุม่ ขบวนการ ในการปรับใช้กบั การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอย่างเหมาะสม
และเป็นการเตรียมความส�ำหรับการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาในระยะต่อไป
5 การสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น โครงการสานพลั ง ชุ ม ชนคื น คนสู ่ ถิ่ น โดยธนาคารโลกและมู ล นิ ธิ
ฮิลาลอะห์มัร โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนกระบวนการกลับคืนสู่ชุมชนของอดีตผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
ทีพ่ น้ คดีแล้ว เพือ่ ให้สามารถกลับมาใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
ซึ่งมีกลไกคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ ประสานและอ�ำนวยการ โดยโครงการฯ นี้ ธนาคารโลก
ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐเสมอมา อาทิ สมช. กต. รง. ยธ. มท. สธ. กอ.รมน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อประสานการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ภายในโครงการ ปัจจุบนั โครงการฯ ได้ดำ� เนินการคัดเลือกและเก็บข้อมูลของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ
(Individual Project Beneficiary : IPBs) ครบ 200 คน และด�ำเนินการจัดท�ำแผนการเสริมสร้างอาชีพ
แก่ ก ลุ ่ ม เป้ าหมายเรีย บร้อ ยแล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากธนาคารโลกและหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมให้ค�ำแนะน�ำ  การด�ำเนินงานจะเริ่มส�ำรวจจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และความเป็นไปได้
ของการประกอบอาชีพ ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการช่วยสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ปศุสัตว์อ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นต้น และการสนับสนุน
งานพั ฒ นาแบบมี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ หมู ่ บ ้ า น จะเน้ น เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มและความรู ้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ
ของคนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุม่ เป้าหมายกับคนในชุมชน รวมทัง้ เพือ่ ตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยด�ำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกิจกรรมในระดับชุมชน
จะประกอบด้วยการส่งเสริมอาชีพ การอบรมให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา การศึกษา และกีฬา ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรมในระดับชุมชนได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก
จากประชาชนในพื้นที่
6 กิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” เพื่อเป็น
การแสดงออกให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.
โดยการประกวดได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีผลงานเรียงความ
ทีส่ ง่ เข้าประกวดทัง้ สิน้ 336 คน ประกอบด้วยระดับชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา โดยผู้ชนะในแต่ละระดับชั้น มีผู้ชนะ 3 คน ผลจากการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ
เป็นการสร้างการรับรู้แก่เยาวชนและสังคมส่วนรวม รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลผ่านการเขียนเรียงความ
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การเสวนาในหั ว ข้ อ “นานาทั ศ นะสั น ติ สุ ข ชายแดนใต้ โอกาสและความท้ า ทาย”
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผเู้ สวนา 8 ท่าน ทีเ่ ป็นตัวแทน
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน เพือ่ ถกแถลง สร้างองค์ความรู้ และอภิปราย
และเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นต่าง ๆ
อาทิ ความท้าทายทีส่ ำ� คัญในการพูดคุยฯ การอาศัยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่ นการพูดคุย
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นปัจจัยสะท้อนความต้องการของคนรุน่ ใหม่ การแก้ไขปัญหา การศึกษา
ศาสนา และความยุติธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8 สล.คพส. ได้ดำ� เนินการการสร้างความเข้าใจทีถ
่ กู ต้องและพัฒนาศักยภาพเกีย่ วกับกระบวนการ
พูดคุยเพือ่ สันติสขุ และการแก้ไขความขัดแย้งแก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยรัฐ เพือ่ ส่งเสริมแนวทางการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวธิ เี พือ่ สนับสนุนงานความมัน่ คง และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการด�ำเนินการ
สนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ ผ่านการอบรมและสัมมนา ได้แก่
8.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนมาตรการลดการเผชิญหน้าและยุตคิ วามรุนแรง
เพื่อรองรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในบริบทของต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมฯ ดังกล่าว พลจัตวา Ian Rigden ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการสร้างบรรยากาศลดการเผชิญหน้า การยุตคิ วามรุนแรง และกระบวนการหยุดยิง ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้ง
ต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ไอร์แลนด์เหนือ ศรีลังกา เนปาล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมท�ำกิจกรรมจ�ำลอง
สถานการณ์ ก ระบวนการพู ด คุ ย ในประเทศสมมุ ติ ถื อ เป็ น บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมาก
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะน�ำบทเรียนที่ได้รับมาปรับใช้กับบริบทภายในประเทศต่อไป
8.2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประเมินสถานการณ์เชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต
โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เข้าร่วมการประชุม และพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ เพือ่ ระดมสมองในการวิเคราะห์ เช่น สถานะของกระบวนการพูดคุยสันติสขุ ในนโยบายของรัฐบาล
การเมืองมาเลเซียต่อสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
สถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อบริบทสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานะ
ของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและหลากมุมมองต่อมิติกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม
9 การประชุมส�ำนักเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สล.คพส.) โดยมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเชิญคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพิจารณาติดตามสถานการณ์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ทางการเมือง
ภายในมาเลเซีย สถานการณ์ดา้ นการข่าวกรองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ภายในกลุม่ ขบวนการ
รวมถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสม
ในระยะต่อไป ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมยังมีการพิจารณาแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะอืน่ ๆ ทีส่ ามารถด�ำเนินการ
ได้ในห้วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ
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ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการพูดคุยในห้วงที่ผ่านมา

ได้ด�ำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ กลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุรุนแรงและ
เข้าถึงยาก ด�ำรงความต่อเนื่องในการเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการพูดคุยฯ กับรัฐบาลอย่างสมัครใจ
บนพื้นฐานของการให้เกียรติ จริงใจ และสอดคล้องกับแนวทางสากล โดยรัฐบาลจะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่าง
จากรัฐทีใ่ ช้ความรุนแรงระดับแกนน�ำ  ควบคูก่ บั กลุม่ ขบวนการฝ่ายการเมืองให้ตอ่ เนือ่ ง และครอบคลุมทุกกลุม่
รวมถึงส่งเสริมการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ภาคประชาสังคมและประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรีและปลอดภัย เพื่อน�ำข้อมูลและความเห็นมาใช้ประโยชน์บนโต๊ะการพูดคุยกับ
กลุม่ ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้มที กั ษะด้านกระบวนการ
สันติภาพสากล กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้สนับสนุน
การด�ำเนินงานของคณะพูดคุยฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่ส�ำคัญคือการพัฒนาศักยภาพ และ
องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยฯ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการพูดคุยฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้องค์ความรู้ที่เป็นสากล
กรอบการจัดท�ำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570)

การจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) จะหมดห้วงเวลา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กอปรกับสถานการณ์ความมั่นคง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้างต่อสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความมัน่ คงภายในประเทศและระหว่างประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผน
ระยะปานกลาง 5 ปี ในห้วงระหว่าง พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
ปัญหาความมั่นคงและสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงที่ 2 ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) และมีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ที่เป็นแผนระดับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท�ำแผนระดับที่ 3 เพื่อก�ำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ
ในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่
กระบวนการจัดท�ำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
การจัดท�ำ  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
ได้ใช้เครื่องมือและหลักการทางวิชาการ พร้อมทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมในระยะ 5 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2566 - 2570 ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยได้ผา่ นการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคการเมือง
ซึง่ ได้รบั ฟังความคิดเห็นและการสะท้อนมุมมองในเชิงนโยบาย ทัง้ ในรูปแบบการประชุม การสัมภาษณ์เชิงลึก
การจัดส่งข้อคิดเห็น และการเปิดช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ สมช. www.nsc.go.th ให้สาธารณชน
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ ้ ท�ำให้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง
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แนวทางการด�ำเนินการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

การก�ำหนดเค้าโครงและกรอบทิศทางเพื่อสร้างจุดเด่นและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ (Outline and Conceptual Framework)
1.1 หลักการ ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติทผี่ า่ นมา (ฉบับแรกทีม่ กี ารเผยแพร่
อย่างเป็นทางการ พ.ศ. 2541 - 2544) จนถึงฉบับปัจจุบนั (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
และ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ของต่างประเทศ
1.2 วิธีการ ด�ำเนินการโดย ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และน�ำเสนอคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อจัดท�ำ  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
พิจารณาเห็นชอบ
2 การระบุแนวโน้มความเสี่ยงและโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพื่อธ�ำรงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (Strategic Security Foresight)
2.1 หลักการ วิเคราะห์ความส�ำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทยและขีดความสามารถของประเทศ
เพื่อเสริมสร้างก�ำลังอ�ำนาจของชาติ โดยพิจารณาบนพื้นฐานผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนด
จุดเน้นส�ำคัญ (Positioning) ของนโยบายและแผนการขับเคลือ่ นตามกรอบแนวคิดความมัน่ คงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security) นอกจากนี้ ผลกระทบและแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
เป็นกรอบการประเมินที่ส�ำคัญของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับนี้
ควบคู่กับการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงจากบริบททั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย
2.2 วิธกี าร แบ่งออกเป็น 1) ส�ำรวจเอกสาร ได้แก่ แผนระดับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรายงานสถานการณ์
ความมั่นคงในรอบ 5 ปี ของคณะที่ปรึกษาการข่าวจากการประมวลข้อมูลโดยส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
และกองประเมินภัยคุกคามของ สมช. งานวิจัยของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ และบทความทางวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ประชุมหารือและลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการในพืน้ ที่ ภาคการเมือง
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และ 3) หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกลไก
ระดับนโยบายของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง ซึง่ อยูร่ ะหว่างทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คง และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�ำ  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ทัง้ นี้ ได้นำ� เครือ่ งมือทางวิชาการมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มทีส่ ำ� คัญ คือ เครือ่ งมือ
การประเมินสถานการณ์แวดล้อม (Scenario Analysis) และน�ำมาจัดหมวดหมู่ของประเด็นความมั่นคง
ให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านผ่านเครื่องมือ PESTEL Analysis เครื่องมือ SWOT Anaysis และเครื่องมือ
SOAR Analysis
1
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การจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความมั่นคงที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี (National Security Priorities)
3.1 หลักการ สังเคราะห์ขอ้ มูลแนวโน้มความเสีย่ งและโอกาส (Trend Analysis) โดยใช้หลักการ
ประเมินระดับความเป็นไปได้ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impacts) โดยจัดล�ำดับความเร่งด่วน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประเด็นความมั่นคง
ทีเ่ ป็นแก่นหลักของชาติ ซึง่ จ�ำเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขภายในระยะเวลา 5 ปี 2) ประเด็นความมัน่ คงทัว่ ไป
พิจารณาประเด็นทีจ่ ะส่งผลต่อความมัน่ คงแห่งชาติโดยตรง และ 3) ประเด็นความมัน่ คงทีม่ แี นวโน้มความเสีย่ ง
อันจะอาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.2 วิธีการ เครื่องมือทางวิชาการร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ มุ่งเน้นการประเมิน
แนวโน้มอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) และการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Matrix)
ผ่ า นการส� ำ รวจความเห็ น และการสั ม ภาษณ์ ผู ้ เชี่ ย วชาญและบุ ค ลากรในแต่ ล ะประเด็ น ความมั่ น คง
(Delphi Technique)
4 การก�ำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน (Policy Recommendation)
4.1 หลักการ การก�ำหนดขอบเขตความมั่นคงแบบองค์รวมและจัดวางทิศทางการขับเคลื่อน
ให้ชดั เจนทีเ่ ล็งเห็นผลความส�ำเร็จในระยะ 5 ปี โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความมัน่ คง
และการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของประเด็ น ความมั่ น คง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคง
4.2 วิธกี าร กลไกหลักกับการจัดท�ำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีขั้นตอนการน�ำเสนอเพื่อพิจารณาตามล�ำดับ ดังนี้
4.2.1 คณะท�ำงานเพื่อยก (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป็นประธาน
4.2.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ จัดท�ำร่างนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
4.2.3 คณะกรรมการร้ อ ยกรองงานของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ โดยมี เ ลขาธิ ก าร
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
4.2.4 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธาน
4.2.5 สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
4.2.6 ขัน้ ตอนน�ำเสนอแผนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเสนอส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งคณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
4.2.7 คณะรัฐมนตรี
4.2.8 ประกาศพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3
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กรอบ (ร่าง) นโยบายนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
1 ความส�ำคัญ
1.1 เป็นนโยบายรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงสู่การปฏิบัติ ร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (มุ่งเน้นประเด็นความมั่นคง และ
ประเด็นการต่างประเทศ) และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
1.2 ระบุความเสีย่ งและโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ ความมัน่ คง
แห่งชาติที่ควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปี
1.3 เป็นกรอบทิศทางนโยบายให้มีความชัดเจนและก�ำหนดขอบเขตประเด็นความมั่นคง
เพื่อป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข และระงับยับยั้งภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
2 สาระส� ำ คั ญ เพื่ อ ก� ำ หนดสถานะและสาระส� ำ คั ญ ในฐานะแผนระดั บ ที่ 2 ด้ า นความมั่ น คง
ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง 5 ปี ให้ชัดเจน ดังนี้
2.1 ทิศทางเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” โดยก�ำหนด
นิยามและขอบเขตที่จะบรรลุเป้าหมายให้ส�ำเร็จในระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2566 - 2570 มุ่งเน้นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาตามประเด็นความมั่นคงที่จะส่งผลกระทบและความเสี่ยงต่อวิกฤตการณ์ของประเทศ
ความสงบเรียบร้อย และความสุขของคนในชาติ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ
และก�ำลังอ�ำนาจของชาติ เพือ่ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึง่ จะสอดคล้องและเชือ่ มโยง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่ก�ำหนดไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13
2.2 ผลประโยชน์แห่งชาติ มุ่งเน้นขอบเขตความต้องการที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศในห้วง 5 ปี
โดยพิจารณาจากผลประโยชน์แห่งชาติทมี่ คี วามส�ำคัญสูงสุดและมีลกั ษณะถาวรทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ซึ่งจะน�ำไปสู่การก�ำหนดทิศทางของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางการขับเคลื่อน
ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ
2.3 การชี้ชัดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติในห้วง 5 ปี เพื่อวางเป้าหมายของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหรือภัยคุกคามทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติและความมัน่ คงแห่งชาติ รวมทัง้ ระบุแนวทาง
การบริหารจัดการที่จะขยายโอกาสในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก�ำหนด
2.4 ความส�ำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทย และขีดความสามารถของประเทศไทยในบริบท
ความมัน่ คง เพือ่ เสริมสร้างก�ำลังอ�ำนาจของชาติ ระบุความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับองค์ประกอบและลักษณะ
ที่รัฐพึงมี โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร เศรษฐกิจ การทหาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และประชากร อันจะมีผลกับการก�ำหนดประเด็นและจัดท�ำ  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ รักษาผลประโยชน์
และความมัน่ คงแห่งชาติ อีกทัง้ เพือ่ ให้การจัดท�ำ  (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์โลกปัจจุบันอีกด้วย
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2.5 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มความมัน่ คงในเชิงอนาคตมากขึน้ เพือ่ น�ำมาก�ำหนด
ทิศทางของประเด็นความมั่นคงในห้วง 5 ปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับโลก
2) ระดับภูมิภาค และ 3) ระดับประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือและทฤษฎีทางวิชาการวิเคราะห์ในมุมมอง
จากผลกระทบภายนอกส่งผลต่อไทย (Outside-in) ผ่านบริบทโลกหลังโควิด - 19 ทีอ่ าจมีแนวโน้มความเสีย่ ง
ไปสู่โลกแห่งความปั่นป่วน (VUCA World) และมุมมองสถานการณ์ของไทยที่ส่งผลเป็นห่วงโซ่สู่ภายนอก
(Inside-out) ซึ่งได้น�ำเครื่องมือการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ “PESTEL Analysis” มาประยุกต์ใช้
เป็นกรอบการประเมินและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
โอกาส อุปสรรค และภัยคุกคามในมิติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห้วงต่อไป ผ่านการประเมิน 3 หัวข้อหลัก
ได้แก่ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย/ระดับพื้นที่

สถานการณ์
(มีตัวบ่งชี้สนับสนุน)

ผลกระทบ
(ในภาพรวม)

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย / ระดับพืน
้ ที่

P

POLITICAL

E

ECONOMIC

S

SOCIAL

T

TECHNOLOGICAL

E

ENVIRONMENTAL

L

LEGAL

: ปัจจัยด้านการเมือง
: ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
: ปัจจัยด้านสังคม
: ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
: ปัจจัยด้านกฎหมาย

2.6 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความมัน่ คงในห้วง 5 ปี จ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเด็นความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งจ�ำเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขภายในระยะเวลา 5 ปี
2) ประเด็นความมั่นคงทั่วไป พิจารณาประเด็นที่จะส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยตรง และ 3) ประเด็น
ความมั่นคงที่มีแนวโน้มความเสี่ยงอันจะอาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.7 การก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนระดับที่ 3 ด้านความมั่นคง
ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
2.8 กลไกการก�ำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนในภาพรวม
2.8.1 กลไกระดับนโยบาย ประกอบด้วย (1) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน) (2) คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธาน) (3) คณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (รองนายกรัฐมนตรี
ทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน) และ (4) คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน)
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2.8.2 กลไกระดับอ�ำนวยการ คือ คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมัน่ คงและนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน)
2.8.3 กลไกระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตามประเด็นความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง และ (2) คณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
3

เค้าโครง แบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6

ส่วนที่

บทบาท ความส�ำคัญ และสถานะของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)
สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงบริบทความมัน่ คง
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

2

บทสรุป

การด�ำเนินการจัดท�ำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566
- 2570) ก�ำหนดห้วงเวลาให้แล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในระหว่างนี้ได้ด�ำเนินการ
คูข่ นานไปกับการปรับปรุงและทบทวนแผนระดับที่ 2 ทีเ่ กีย่ วข้อง นัน่ คือ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคง และประเด็นการต่างประเทศ รวมทั้ง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยประสานและเชื่อมโยงสาระส�ำคัญผ่านกลไกระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ท�ำให้การถ่ายทอดแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
แผนระดับที่ 2 มีการขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�ำไปเป็น
แนวทางการจัดท�ำแผนระดับที่ 3 ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานที่ตั้งส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท�ำเนียบรัฐบาล
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกอบด้วย

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (กนย.)
กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.)
กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.)
กองความมั่นคงทางทะเล (กมท.)
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กลุ่มกฎหมาย (กกม.)
ส�ำนักงานเลขาธิการ (สลก.)
เลขที่ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2629 8000
อาคาร 20

ประกอบด้วย

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภช.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ชั้น 3
ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2280 1178, 0 2280 1258
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 7
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกอบด้วย

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.)
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.)
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ (กรป.)
สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.)
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2143 9353, 0 2142 0141
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